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АНОТАЦІЯ 

Костецький Ю.В. Наукові і теоретичні основи інтенсифікації і 

контролю процесів рафінування залізовуглецевих розплавів від міді та 

сірки. – 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” – Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Національної академії наук України. – м. Київ-2018. 

Дисертація присвячена дослідженню процесів рафінування 

залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді методом сульфідного 

рафінування і наступного видалення сірки та неметалевих включень з металу, 

а також розробленню основ технології контролю процесу продування рідкого 

металу інертним газом на установці ківш-піч шляхом аналізу віброактивності 

поверхні стальківша. 

Основний зміст дисертаційної роботи. 

У дисертаційній роботі виконано комплекс теоретичних розробок та 

експериментальних досліджень пірометалургійних процесів рафінування 

залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді сульфідним методом і 

наступного видалення сірки та неметалевих включень з металу, а також 

розробки теоретичних основ моніторингу та контролю продування рідкого 

металу інертним газом на установці ківш-піч шляхом аналізу віброактивності 

поверхні стальківша. Отримані результати є теоретичним узагальненням та 

вирішенням важливої науково-технічної проблеми, що має 

народногосподарське значення. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступних 

положеннях: 

1. Вперше показано і теоретично обґрунтовано, що залишкова 

концентрація міді в попередньо насиченому сіркою залізовуглецевому 

розплаві екстремально залежить від питомої витрати карбонату натрію на 

обробку, яка обумовлює вміст у сульфідній фазі частки сульфіду натрію. 

Сорбційна здатність сульфідної фази по відношенню до міді залежить від 
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вмісту сульфіду натрію і досягає найбільшого значення за його мольної частки 

близько 40. 

2. Вперше показано, що в умовах сульфідного рафінування металу разом 

з міддю зменшуються концентрації інших домішкових металів, причому 

ступінь їх видалення збільшується в ряду мідь, нікель, марганець і 

визначається їх спорідненістю до сірки та термодинамічною активністю в 

розплаві, що підтверджено експериментально.  

3. Вперше експериментально встановлено і теоретично обґрунтовано, що 

введення алюмінію у насичений сіркою залізовуглецевий розплав, який 

містить розчинену мідь, призводить до одночасного зменшення концентрацій 

сірки і міді в металі внаслідок утворення сульфідної фази з сульфідом 

алюмінію. Останній зменшує величину коефіцієнту активності міді у 

сульфідний фазі і підвищує активність сірки в металі, що сприяє збільшенню 

коефіцієнта розподілу міді між металом і сульфідною фазою. Проте, з іншого 

боку позитивний вплив додавання алюмінію на вилучення міді обмежено 

відповідним зменшенням коефіцієнту активності міді в металі, внаслідок чого 

за певної концентрації алюмінію в металі і відповідно його частки у сульфідній 

фазі припиняється перехід міді з металу до сульфідної фази.  

4. Вперше запропоновано та теоретично обґрунтовано механізм 

інтенсифікації процесу видалення зі сталі неметалевих, зокрема оксидних, 

включень розміром до 20 мкм, шляхом введення в об’єм розплаву твердих 

тугоплавких рафінувальних частинок оксиду алюмінію розміром 0,4-1,0 мм. 

Такі частинки забезпечують ефективність видалення включень нарівні з 

флотацією бульбашками газу розміром 5 мм. Показано, що на процес 

закріплення неметалевого включення на поверхні твердої частинки найбільше 

впливають сили адгезії між ними, а потоки рідкої сталі, які діють на 

включення, здатні відірвати його від твердої частинки лише за швидкості руху 

понад 2 м/с.  

5. Вперше експериментально показано і теоретично обґрунтовано, що під 

час продування киснем насиченого сіркою залізовуглецевого розплаву з 

високим вмістом вуглецю, можливим є одночасне протікання процесів 
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зневуглецювання і видалення сірки з металу у газову фазу шляхом утворення 

газоподібного оксиду. При цьому можливе зменшення вихідної концентрації 

сірки (0,5%) в металі більше ніж в два рази з одночасним зменшенням вмісту 

вуглецю (3,0%) в металі в три рази за середнього відношення швидкості 

окиснення сірки до швидкості окиснення вуглецю близько 0,14%/хв. 

6. Експериментально доведено і теоретично обґрунтовано можливість 

використання віброакустичних сигналів з поверхні ківша для моніторингу 

процесу продування сталі інертним газом під час позапічної обробки. 

Показано, що добра кореляція між параметрами вібросигналу і величиною 

поточної витрати газу на продування спостерігається в частотному діапазоні 

15-95 Гц, а потужність вібросигналу корелює з величиною витрати енергії на 

утворення бульбашок газу. Вперше визначено функціональну залежність між 

середньоквадратичним значенням віброприскорення (сигналу 

зареєстрованого на поверхні стальківша) в інформативному діапазоні частот і 

витратою газу за різних умов продування. Для бульбашкового режиму 

витікання газу отримана функціональна залежність має ступневий вигляд. 

Встановлено, що в спектрі вібросигналу спостерігається присутність 

характерних частотних піків, які відповідають власній частоті коливання 

бульбашок газу. Для системи “вода-повітря” вони знаходяться в діапазоні 

частот 2-3 кГц. 

7. Показано і обґрунтовано вплив величини поверхневого натягу рідини 

на характеристики вібросигналу, який утворюється під час продування газом 

крізь донний продувний пристрій. Показано, що зі зменшенням поверхневого 

натягу рідини, яку продувають газом, інтенсивність вібросигналу зменшується 

через зменшення затрати енергії на утворення бульбашок газу за незмінного 

характеру залежності інтенсивності сигналу вібрації від витрати газу.  

Практичне значення отриманих результатів: 

- розроблено наукові основи технології сульфідного рафінування 

залізовуглецевих розплавів в тигельній індукційній печі з використанням 

суміші реагентів на основі соди і сірки, яка забезпечила зниження концентрації 

розчиненої міді від початкового вмісту близько 1% до рівня, що не перевищує 
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0,3%. Розроблений технологічний процес рафінування випробувано в умовах 

ЕСПЦ ПАТ “Костянтинівський завод “Втормет”; 

- встановлено і експериментально підтверджено, що для ефективного 

процесу сульфідного рафінування необхідною є розвинена поверхня 

міжфазового контакту, яку доцільно створювати шляхом інтенсивного 

перемішування сульфідної і металевої фази з наступним їх максимально 

повним розділенням по завершенні рафінування; 

- запропоновано новий метод інтенсифікації процесу рафінування рідкого 

металу в ківші від неметалевих включень шляхом введення в об’єм розплаву 

за допомогою зануреної фурми дрібних тугоплавких твердих частинок 

одночасно з продуванням розплаву інертним газом крізь донні пристрої; 

- запропоновано, науково обґрунтовано і експериментально доведено 

доцільність нового підходу до організації процесу десульфурації насиченого 

сіркою залізовуглецевого розплаву шляхом вилучення сірки до газової фази в 

процесі продування рідкого металу киснем; 

- експериментально підтверджено ефективність техніки моніторингу 

процесу продування металу інертним газом в ківші під час позапічної обробки 

на основі аналізу віброакустичних даних з поверхні сталерозливного ківша. 

Розроблений пілотний зразок апаратно-програмного комплексу моніторингу і 

автоматичного управління продуванням металу інертнім газом на установці 

ківш-піч успішно випробуваний в промислових умовах ККЦ Єнакіївського 

металургійного заводу. 

- Наукові і практичні результати роботи використані у виробничому 

процесі на ПАТ “Костянтинівський завод “Втормет” під час переробки брухту 

з підвищеним вмістом міді. 

- Основні положення дисертації використовуються  у навчальному 

процесі під час виконання магістерських і дипломних робіт студентами ДВНЗ 

“Донецький національний технічний університет” і НТУУ “Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського”. 
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SUMMARY 

Kostetsky Yu.V. The scientific and theoretical foundations of 

intensification and control of refining processes of iron-carbon melts from 

copper and sulfur. – Manuscript of a qualification research. 

The thesis for a scientific degree of Dr. of Sci. (Eng.) on specialty 05.16.02 – 

“Metallurgy of ferrous and non-ferrous metals and special alloys”. – E.O. Paton 

Electric Welding Institute of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 

2018. 

The thesis is devoted to the study of processes of refining of iron-carbon melts 

from dissolved copper by sulfide refining and subsequent removal of sulfur and non-

metallic inclusions, as well as the development of the basics of monitoring and 

control of steel purging by argon during secondary treatment on a ladle-furnace 

using analysis of the vibroactivity of the ladle surface. 

The main content of the thesis. 

In the thesis the complex of theoretical developments and experimental 

researches of pyrometallurgical refinement processes of iron-carbon melts from 

dissolved copper by sulfide method and processes of the subsequent removal of 

sulfur and non-metallic inclusions from metal, as well as the development of 

theoretical bases for monitoring and control of liquid metal purging by inert gas at a 

ladle-furnace installation by analyzing the vibroactivity of the ladle surface is 

performed. 

The scientific originality of the obtained results is in the following 

provisions: 

1. For the first time it was shown and theoretically proved that that during the 

treatment of sulfur saturated metal by soda the dependence of the residual 

concentration of copper in the metal on the specific consumption of soda for the 

treatment has extreme view. Sorption capacity of the sulfide phase in relation to 
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copper depends on the content of sodium sulfide and reaches the highest value for 

its molar particle of about 40. 

2. It was shown for the first time that in conditions of sulfide refining of a metal 

other impurity metals concentrations decrease together with copper concentration, 

and the degree of their removal is increased in the range of copper, nickel, 

manganese and is determined by their affinity for sulfur and thermodynamic activity 

in the melt, which is confirmed experimentally.  

3. It was first experimentally established and theoretically proved that the 

introduction of aluminum into a sulfur-rich iron-carbon melt containing dissolved 

copper leads to simultaneous reduction of sulfur and copper concentrations in the 

metal due to the formation of a sulfide phase with aluminum sulfide. The last one 

reduces the value of the coefficient of activity of copper in the sulfide phase and 

increases the activity of sulfur in the metal, which contributes to an increase in the 

coefficient of distribution of copper between the metal and the sulfide phase. 

However, on the other hand, the positive influence of the addition of aluminum on 

the copper extraction is limited by the corresponding decrease in the coefficient of 

copper activity in the metal, resulting in cease the transition of copper from the metal 

to the sulfide phase at a certain concentration of aluminum in the metal and its 

fraction in the sulfide phase. 

4. The mechanism of intensification of the process of removal non-metallic 

inclusions, in particular oxide inclusions, up to 20 μm from steel by introducing solid 

refractory particles of alumina with diameter of 0.4-1.0 mm into the liquid metal 

volume was proposed for the first time. Such particles provide the efficiency of 

removal of inclusions equal to the flotation of bubbles of gas in the size of 5 mm. It 

is shown that the process of fastening of non-metallic inclusion on the surface of a 

solid particle is most strongly influenced by the adhesion forces between them, and 

the streams of liquid steel acting on the inclusion can tear it away from the solid only 

at a speed of more than 2 m/sec. 

5. For the first time, it has been experimentally shown and theoretically 

substantiated that during oxygen blowing  of a sulfur-rich iron-carbon melt with high 

carbon content, it is possible to simultaneously conduct the processes of 
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carbonization and removal of sulfur from the metal into the gas phase by forming a 

gaseous oxide. It is possible to reduce the initial concentration of sulfur (0.5%) in 

the metal more than twice, with a simultaneous reduction in carbon content (3.0%) 

in the metal three times at the average ratio of the rate of oxidation of sulfur to the 

rate of carbon oxidation of about 0.14.  

6. Experimentally and theoretically proved the possibility of using 

vibroacoustic signals from the ladle surface to monitor the process of purging by 

inert gas of steel during secondary treatment. It is shown that a good correlation 

between the parameters of the vibration signal and the value of current flow of gas 

for blowing is observed in the frequency range of 15-95 Hz, and the power of the 

vibration signal correlates with the value of energy expended on the formation of 

gas bubbles. For the first time, a functional relationship between the rms value of 

the vibration acceleration (the signal recorded on the surface of a ladle) in the 

informative range of frequencies and the gas flow under different blowing conditions 

was determined. For a bubble gas leakage regime, the functional dependence has 

exponential function appearance. It is established that in the spectrum of a vibration 

signal there is observed the presence of characteristic frequency peaks 

corresponding to the proper frequency of fluctuations of gas bubbles. For the water-

air system, they are in the range of frequencies of 2-3 kHz. 

7. The influence of the surface tension of the liquid on the characteristics of the 

vibrational signal which is formed during gas blowing through the bottom purge 

device is shown and explained. It has been shown that with a decrease in the surface 

tension of a liquid which is purged by gas, the intensity of the vibration signal 

decreases due to the reduction of energy consumption for the formation of gas 

bubbles at the unchanged appearance of the dependence of the vibration signal 

intensity on the flow of gas rate. 

The practical value of the obtained results: 

- The scientific basis of the technology of sulfide refining of iron-carbon melts 

in a crucible induction furnace with the use of a mixture of reagents based on soda 

and sulfur has been developed, which provided for the reduction of the concentration 

of dissolved copper from the initial content of about 1% to the level not exceeding 
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0,3%. The developed refining process is tested in the conditions of the electric steel-

melting workshop of PJSC “Konstyantynivskiy zavod “Vtormet”; 

- It has been established and experimentally confirmed that to ensure an 

effective sulfide treatment  it is necessary to have a large surface of interphase 

contact, which it is advisable to create by intensive mixing of the sulfide and metal 

phases, with  their maximum full separation at the end of the process; 

- A new method of intensification of the process of refining of liquid metal from 

non-metallic inclusions in а ladle  by introducing into the melt volume small 

refractory solid particles via a submerged lance simultaneously with the inert gas 

blowing through bottom purging devices is proposed.; 

- Proposed and experimentally proved the feasibility of a new approach to the 

process of desulfurization of a sulfur-rich iron-carbon melt by removing sulfur to 

the gas phase in the process of oxygen blowing of liquid metal in order to 

decarburisation; 

- Experimentally confirmed efficiency of the technique of monitoring the 

process of metal purging with inert gas in a ladle during secondary treatment on the 

basis of the analysis of vibroacoustic data from the surface of the steel ladle bucket. 

The developed pilot sample of the hardware and software complex for monitoring 

and automatic control of purging by inert gas at the ladle furnace has been 

successfully tested in the industrial environment of the Oxygen Converter Shop of 

Yenakiyevo Metallurgical Plant; 

- Scientific and practical results of work were used in the production process at 

PJSC Konstantinovsky plant "Vtormet" during the processing of scrap with high 

copper content; 

- The main provisions of the thesis are used in the educational process during 

the implementation of master's and diploma papers by students of the State 

University "Donetsk National Technical University" and NTUU "Kiev Polytechnic 

Institute. I. Sikorsky ". 

Key words: carbon-iron melt, sulfide treatment, modelling, non-metallic 

inclusions, desulfurization, ladle, secondary treatment, inert gas purging, 

vibrosignal, monitoring 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Одним з основних чинників, що визначають 

розвиток сучасного металургійного виробництва на найближчу та 

довгострокову перспективу є екологічні вимоги [1,2]. Зокрема – завдання 

обмеження викидів парникових газів в атмосферу. Переплав брухту дозволяє 

скоротити питому витрату первинних ресурсів та енергії на виробництво сталі 

і техногенне навантаження на навколишнє середовище [3-5]. У зв’язку з цим у 

світі спостерігається поступове зростання об’ємів виробництва електросталі 

та збільшення її частки у структурі світового виробництва [1,6,7,8]. Зараз вона 

складає близько третини. У Європі, як відповідь на глобальні екологічні 

виклики, цей показник поступово наближується до 50%. 

На цьому фоні структура металургійного комплексу України, яка 

представлена переважно крупними вертикально-інтегрованими компаніями, 

які базуються на схемі “доменний процес-конвертерний процес”, вочевидь 

потребує збільшення частки і розвитку виробництва електросталі. 

Суттєвою проблемою під час виплавки сталі з використанням 

металевого брухту є його забрудненість домішками кольорових металів, перш 

за все – міддю [4,5,9,10]. Підвищений вміст міді може стати  причиною 

утворення тріщин у заготівлі під час безперервного розливання і гарячої 

деформації, та погіршення механічних властивостей для більшості марок сталі 

[11,27]. Мідь потрапляє до сталеплавильного агрегату з металошихтою і не 

може бути видалена з рідкого металу шляхом окислювального рафінування. 

Це ускладнює підбір шихтових матеріалів для виробництва якісних сталей та 

збільшує виробничі витрати. Відповідно актуальним завданням є створення 

технології, яка б забезпечувала рафінування залізовуглецевих розплавів від 

розчиненої міді в процесі виплавки сталі. 

Ідея видалення міді з залізовуглецевих розчинів шляхом її вилучення до 

сульфідної фази запатентована ще в 1950 році Дж. Джорданом у США [12]. У 

подальшому виконано низку робіт, які спрямовані на дослідження 

закономірностей сульфідного рафінування. Зокрема, дослідження в цьому 

напрямку проводили Ф.С.Лангенберг i Р.В.Ліндсей [13], А. Коен і М. Блєндер 
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[14], І. Джимбо, Р. Фруехен та М. Сульский [15], а також Г. Шенк зі 

співробітниками [16]. Фундаментальні дослідження взаємодії сульфідних і 

залізовуглецевих розплавів під час рафінування останніх від міді виконали T. 

Імаі,  Н. Сано, С. Ванг, Т. Нагасака, Р. Шімпо у Японії [17-21]. В Радянському 

Союзі проблему сульфідного рафінування залізовуглецевих розплавів від міді 

вивчали в Інституті металургії ім. А.А.Байкова АН СРСР за участю 

Магнітогорського гірничо-металургійного інституту та НПО “Тулачермет” 

В.І.Кашин, А.М. Кацнельсон, Л.М. Сойфер, Ю.А. Данілович, А.М. Бігєєв та 

інші [22-27]. Відомі також пізніші дослідження Дж. Ванга, С. Гуо, Х. Конга 

(Китай) [28-30] і Ю. Учуда, А. Матсуи (Корея) [31]. 

Таким чином, до цього часу накопичено значну кількість лабораторних 

експериментальних даних, які дозволяють принципово оцінити можливості 

методу сульфідного рафінування. Однак, практичні аспекти і ефективність 

його реалізації в умовах виробництва потребують додаткових досліджень. 

Зокрема, потрібна розробка і випробування технологічних заходів, які 

забезпечують проведення процесу рафінування і подальшого доведення 

металу на сучасному обладнанні. 

Важливою є проблема раціональної організації десульфурації металу 

після сульфідного рафінування. Значний вміст сірки в металі після такої 

обробки може перевищувати 0,5%, що робить традиційну практику 

рафінування сталі з вилученням сірки до шлаку надто затратною через потребу 

у витраті значної кількості матеріалів та енергоресурсів. Відповідно розробка 

методів рафінування металу після сульфідної обробки з прийнятною витратою 

ресурсів є актуальною науково-технічною проблемою. 

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

виконувалась на кафедрі “Електрометалургія” Донецького національного 

технічного університету згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ 

“Донецький національний технічний університет” де робота була складовою 

частиною науково-дослідних робіт: «Розробка теоретичних і технологічних 

основ рафінування залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді» (науково-

дослідницька робота Н-4-03, 2003-2006 р.), «Розвиток теоретичних основ і 
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алгоритмів моніторингу процесу позапічної обробки сталі за даними про 

віброактивність ківшу» (державна тема Д-3-07, 2007-2009 р.), та в Інституті 

електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України в рамках тем відомчого 

заказу НАН України і цільових наукових програм Відділення фізико-

технічних проблем матеріалознавства НАН України, в яких автор брав участь 

як виконавець: «Розробка наукового обґрунтування та створення на основі 

методів спеціальної електрометалургії та композитних електродів наскрізної 

технології виробництва сучасних високоміцних сталей для зварних 

конструкцій» № ДР 0117U001184; «Розробка технології електрошлакового 

переплаву (ЕШП) для виробництва сучасних залізничних рейок підвищеної 

зварюваності» № ДР 0115U002612. 

Науково-технічні проблеми, вирішені в роботі відповідають 

пріоритетам розвитку фундаментальних досліджень в галузі теорії і технології 

сталеплавильного виробництва, а також положенням «Державної програми 

розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України до 

2020 року», «Програмі науково-технічного розвитку Донецької області на 

період до 2020 року» (постанова обласної Ради від 22.03.2002 р., №3/25-656). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розробка наукових 

основ інтенсифікації та контролю процесів рафінування залізовуглецевих 

розплавів від міді з застосуванням методу сульфідного рафінування та від 

сірки. 

Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлені такі основні завдання 

дослідження: 

- розглянути і проаналізувати відомі методи рафінування 

залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді з точки зору їх застосування в 

процесі виробництва сталі; 

- дослідити особливості реалізації методу сульфідного рафінування 

залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді; 

- визначити і обґрунтувати методику проведення сульфідного 

рафінування рідкого металу з застосуванням соди; 
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- дослідити зміну хімічного складу металу під час сульфідного 

рафінування; 

- визначити вплив умов введення рафінувальних матеріалів на перебіг 

та ефективність рафінування металу від розчиненої міді; 

- оцінити в дослідно-промислових умовах ефективність реалізації 

запропонованої методики сульфідного рафінування; 

- визначити умови і методи розділення сульфідної і металевої фаз після 

сульфідного рафінування; 

- запропонувати і обґрунтувати методи десульфурації насичених 

сіркою розплавів після сульфідного рафінування; 

- розробити і обґрунтувати методи інтенсифікації процесу 

рафінування металу від неметалевих включень під час позапічної обробки 

сталі; 

- проаналізувати можливості прискорення процесу десульфурації 

металу на УКП за рахунок інтенсифікації перемішування рідкого металу; 

- розробити, обґрунтувати і експериментально перевірити дієвість он-

лайн моніторингу процесу продування рідкого металу інертним газом під час 

позапічної обробки на УКП на основі аналізу віброактивності поверхні 

сталерозливного ківшу; 

- дослідити і визначити зв’язок між параметрами процесу продування 

металу інертним газом і характеристиками вібросигналу з поверхні 

сталерозливного ковша; 

- в дослідно-промислових умовах випробувати і оцінити точність 

моніторингу і достовірність прогнозу процесу продування сталі інертним 

газом за аналізом он-лайн даних віброактивності поверхні сталерозливного 

ківша. 

Об’єкт дослідження: фізико-хімічні закономірності рафінування 

залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді, сірки та неметалевих 

включень; гідродинамічні процеси та їх віброакустичні характеристики під час 

продування рідкого металу інертним газом. 
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Предмет дослідження: фізико-хімічні процеси сульфідного 

рафінування залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді і наступного 

рафінування від сірки; процеси рафінування рідкого металу від неметалевих 

включень бульбашками газу та твердими частинками, штучно введеними у 

розплав; віброакустичні характеристики процесу продування рідини газом 

крізь донний продувний пристрій; моніторинг процесу продування металу 

інертним газом в ківші на підставі аналізу віброакустичних даних. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано сучасні методи досліджень: загальноприйняті методи 

термодинамічного аналізу, зокрема, з використанням комп’ютерних 

розрахунків і пакету моделювання фізико-хімічних процесів HSC Chemistry; 

комп’ютерне моделювання руху потоків рідкого металу і неметалевих 

частинок під час продування металу інертним газом з використанням 

програмного модуля ANSYS Fluent; розрахунки процесів флотації і коагуляції 

неметалевих включень в програмі EXCEL; для металографічних досліджень 

застосовували оптичну і електронну мікроскопію за стандартними  

процедурами і на повіреному обладнанні; загальноприйняті стандартні 

методики хімічного аналізу зразків металу і шлаку, що забезпечують 

достовірність і відтворюваність результатів; вимірювання вібраційної 

активності поверхні стальківшу та на лабораторних установках холодного 

моделювання здійснювали за авторською методикою з використанням 

сертифікованих датчиків вібрації; обробку результатів вимірювання 

віброакустичних сигналів проводили в програмах MatLab і Spectrolab; 

отримані експериментальні дані обробляли з використанням статистичних 

методів обробки з побудовою графічних залежностей в програмі ЕXCEL.  

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

виконано комплекс теоретичних розробок та експериментальних досліджень 

пірометалургійних процесів рафінування залізовуглецевих розплавів від 

розчиненої міді сульфідним методом і наступного видалення сірки та 

неметалевих включень з металу, а також розробки теоретичних основ 

моніторингу та контролю продування рідкого металу інертним газом на 
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установці ківш-піч шляхом аналізу віброактивності поверхні стальківша. 

Отримані результати є теоретичним узагальненням та вирішенням важливої 

науково-технічної проблеми, що має народногосподарське значення. 

1. Вперше показано і теоретично обґрунтовано, що залишкова 

концентрація міді в попередньо насиченому сіркою залізовуглецевому 

розплаві екстремально залежить від питомої витрати карбонату натрію на 

обробку, яка обумовлює вміст у сульфідній фазі частки сульфіду натрію. 

Сорбційна здатність сульфідної фази по відношенню до міді залежить від 

вмісту сульфіду натрію і досягає найбільшого значення за його мольної частки 

близько 40. 

2. Вперше показано, що в умовах сульфідного рафінування металу разом 

з міддю зменшуються концентрації інших домішкових металів, причому 

ступінь їх видалення збільшується в ряду мідь, нікель, марганець і 

визначається їх спорідненістю до сірки та термодинамічною активністю в 

розплаві, що підтверджено експериментально.  

3. Вперше експериментально встановлено і теоретично обґрунтовано, що 

введення алюмінію у насичений сіркою залізовуглецевий розплав, який 

містить розчинену мідь, призводить до одночасного зменшення концентрацій 

сірки і міді в металі внаслідок утворення сульфідної фази з сульфідом 

алюмінію. Останній зменшує величину коефіцієнту активності міді у 

сульфідний фазі і підвищує активність сірки в металі, що сприяє збільшенню 

коефіцієнта розподілу міді між металом і сульфідною фазою. Проте, з іншого 

боку позитивний вплив додавання алюмінію на вилучення міді обмежено 

відповідним зменшенням коефіцієнту активності міді в металі, внаслідок чого 

за певної концентрації алюмінію в металі і відповідно його частки у сульфідній 

фазі припиняється перехід міді з металу до сульфідної фази.  

4. Вперше запропоновано та теоретично обґрунтовано механізм 

інтенсифікації процесу видалення зі сталі неметалевих, зокрема оксидних, 

включень розміром до 20 мкм, шляхом введення в об’єм розплаву твердих 

тугоплавких рафінувальних частинок оксиду алюмінію розміром 0,4-1,0 мм. 

Такі частинки забезпечують ефективність видалення включень нарівні з 
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флотацією бульбашками газу розміром 5 мм. Показано, що на процес 

закріплення неметалевого включення на поверхні твердої частинки найбільше 

впливають сили адгезії між ними, а потоки рідкої сталі, які діють на 

включення, здатні відірвати його від твердої частинки лише за швидкості руху 

понад 2 м/с.  

5. Вперше експериментально показано і теоретично обґрунтовано, що під 

час продування киснем насиченого сіркою залізовуглецевого розплаву з 

високим вмістом вуглецю, можливим є одночасне протікання процесів 

зневуглецювання і видалення сірки з металу у газову фазу шляхом утворення 

газоподібного оксиду. При цьому можливе зменшення вихідної концентрації 

сірки (0,5%) в металі більше ніж в два рази з одночасним зменшенням вмісту 

вуглецю (3,0%) в металі в три рази за середнього відношення швидкості 

окиснення сірки до швидкості окиснення вуглецю близько 0,14%/хв. 

6. Експериментально доведено і теоретично обґрунтовано можливість 

використання віброакустичних сигналів з поверхні ківша для моніторингу 

процесу продування сталі інертним газом під час позапічної обробки. 

Показано, що хороша кореляція між параметрами вібросигналу і величиною 

поточної витрати газу на продування спостерігається в частотному діапазоні 

15-95 Гц, а потужність вібросигналу корелює з величиною витрати енергії на 

утворення бульбашок газу. Вперше визначено функціональну залежність між 

середньоквадратичним значенням віброприскорення (сигналу 

зареєстрованого на поверхні стальківша) в інформативному діапазоні частот і 

витратою газу за різних умов продування. Для бульбашкового режиму 

витікання газу отримана функціональна залежність має ступневий вигляд. 

Встановлено, що в спектрі вібросигналу спостерігається присутність 

характерних частотних піків, які відповідають власній частоті коливання 

бульбашок газу. Для системи “вода-повітря” вони знаходяться в діапазоні 

частот 2-3 кГц. 

7. Показано і обґрунтовано вплив величини поверхневого натягу рідини 

на характеристики вібросигналу, який утворюється під час продування газом 

крізь донний продувний пристрій. Показано, що зі зменшенням поверхневого 
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натягу рідини, яку продувають газом, інтенсивність вібросигналу зменшується 

через зменшення затрати енергії на утворення бульбашок газу за незмінного 

характеру залежності інтенсивності сигналу вібрації від витрати газу.  

Практичне значення отриманих результатів. На підставі отриманих 

наукових даних: 

- розроблено наукові основи технології сульфідного рафінування 

залізовуглецевих розплавів в тигельній індукційній печі з використанням 

суміші реагентів на основі соди і сірки, яка забезпечила зниження концентрації 

розчиненої міді від початкового вмісту близько 1% до рівня, що не перевищує 

0,3%. Розроблений технологічний процес рафінування випробувано в умовах 

ЕСПЦ ПАТ “Костянтинівський завод “Втормет”; 

- встановлено і експериментально підтверджено, що для ефективного 

процесу сульфідного рафінування необхідною є розвинена поверхня 

міжфазового контакту, яку доцільно створювати шляхом інтенсивного 

перемішування сульфідної і металевої фази з наступним їх максимально 

повним розділенням по завершенні рафінування; 

- запропоновано новий метод інтенсифікації процесу рафінування рідкого 

металу в ківші від неметалевих включень шляхом введення в об’єм розплаву 

за допомогою зануреної фурми дрібних тугоплавких твердих частинок 

одночасно з продуванням розплаву інертним газом крізь донні пристрої; 

- запропоновано, науково обґрунтовано і експериментально доведено 

доцільність нового підходу до організації процесу десульфурації насиченого 

сіркою залізовуглецевого розплаву шляхом вилучення сірки до газової фази в 

процесі продування рідкого металу киснем; 

- експериментально підтверджено ефективність техніки моніторингу 

процесу продування металу інертним газом в ківші під час позапічної обробки 

на основі аналізу віброакустичних даних з поверхні сталерозливного ківша. 

Розроблений пілотний зразок апаратно-програмного комплексу моніторингу і 

автоматичного управління продуванням металу інертнім газом на установці 

ківш-піч успішно випробуваний в промислових умовах ККЦ Єнакіївського 

металургійного заводу. 
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- Наукові і практичні результати роботи використані у виробничому 

процесі на ПАТ “Костянтинівський завод “Втормет” під час переробки брухту 

з підвищеним вмістом міді. 

- Основні положення дисертації використовуються  у навчальному 

процесі під час виконання магістерських і дипломних робіт студентами ДВНЗ 

“Донецький національний технічний університет” і НТУУ “Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського”. 

Особистий вклад здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

роботою автора. В дисертаційній роботі автором зроблено обґрунтування і 

постановка завдань досліджень, вибір наукових підходів і методів 

дослідження, розробка та обґрунтування методики лабораторних та дослідно-

промислових експериментів, теоретичне обґрунтування і реалізація 

математичних моделей, аналіз та опис отриманих експериментальних даних, 

формулювання висновків і технологічних рекомендацій за результатами 

досліджень здійснено безпосередньо автором. В процесі планування, 

підготовки та проведення експериментів, обробці отриманих результатів і 

підготовці публікацій за результатами досліджень вклад автора був 

визначальним. Наукові і практичні результати дисертаційної роботи, які 

винесено на захист, отримані автором самостійно або у співавторстві у 

відповідності з публікаціями, які наведено у додатку. 

У роботах, які було опубліковано у співавторстві, здобувачем виконане 

наступне: аналіз і узагальнення літературних даних, розробка і обґрунтування 

методики експериментів [1,5]; термодинамічний аналіз умов переходу 

домішки з металу до газової фази [2]; розробка методики і проведення 

експериментів [3]; аналіз літературних даних, розробка концепції здійснення 

моніторингу на підставі аналізу віброакустичних даних, розробка методики 

проведення експериментів та планування досліджень, обґрунтування 

інформативних діапазонів, аналіз результатів [4,6,8,10,11,12,13,14,17]; 

формулювання вихідних даних і вимог до алгоритму [7]; розробка і 

обґрунтування методики досліджень та аналіз результатів [9,16,21]; 

формулювання вихідних даних, параметрів і розробка математичних моделей, 
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планування розрахункових експериментів, аналіз результатів, розробка 

концепції деформації висхідних потоків рідкого металу в ківші під час 

одночасного продування крізь донну і занурену фурму [15,18]; розробка 

концепції інтенсифікації процесу видалення неметалевих включень твердими 

частинками, формулювання вихідних даних і розробка математичних 

моделей, аналіз результатів розрахунків [19,20,22,23];  підбір, аналіз та 

узагальнення літературних даних [24,26]; експериментальна перевірка 

параметрів конструкції [27]; ідея присаджування металевого алюмінію у 

рідкий метал для покращення рафінування [28]; розробка і обґрунтування 

методики розділення сульфідної і металевої фаз після рафінування [29,30]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

роботи було повідомлено і обговорено на наукових конференціях і семінарах, 

в тому числі: The 9th International Metallurgical Conference METAL 2000, 16–

18.05.2000, Ostrava, Czech Republic (2000 р.); Тhe V International Conference 

Metallurgy, Refractories and Environment, Stara Lesna, High Tatras, Slovakia, May 

13-16, 2002, Slovakia by Harlequin, s.r.o., Kosice, Slovakia (2002 р.); 

«Современные проблемы теории и практики производства качественной 

стали» Международная научная конференция, ПГТУ, Мариуполь (2004 р.); 

«Прогрессивные технологии в металлургии стали: XXI век» Международная 

научно-техническая конференция, ДонНТУ, Донецк (2004 р.); «Advances in 

Metallurgical Processes and materials» the International Conference, НМетАУ, 

Дніпропетровськ, Україна, (2007 р.); «Metal 2007» the International 

Metallurgical & Material Conference, 22-24.5.2007, Hradec nad Moravice, Czech 

Repablic (2007 р.); Тhe 2007 International Symposium on Liquid Metal Processing 

and Casting, September 2-5, 2007, Nancy, France, (2007 р.); The Third Baosteel 

Biennial Academic Conference, 26-28 Sept. 2008, Shanghai, China, (2008 р.); VI 

Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и 

образовании», 4-11 июня 2010, Варна, Болгария (2010 р.); «METAL 2011» 20th 

International Metallurgical and material conference, Brno, Czech Republic (2011 

р.); The 2011 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting, 

September 25-28 2011, Nancy, France (2011 р.); «Slugs and Fluxes in Modern 
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Metallurgy», International Workshop on Metal-Slag Interaction, 14-19.09.2010, 

Ялта, Крим, Україна (2010 р.); VIII Міжнародна конференція «Стратегія якості 

у промисловості і освіті», 8-15 червня 2012 р., Варна, Болгарія (2012 р.); 5th 

International Congress on the Science and Technology of Steelmaking , Oct. 1-3, 

2012, Dresden, Germany (2012 р.); 2-nd International Conference „Advances in 

Metallurgical Processes & Materials“ AdMet 2014, 4-5 June, 2015, Київ, Україна 

(2015 р.); Multidisciplinary International Conference „Advances in Metallurgical 

Processes & Materials“ AdMet 2018, 10-13 June, 2018, Львів, Україна (2018 р.); 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 55 наукових 

праць, у тому числі: 21 – стаття у наукових фахових виданнях, 2 – статті у 

виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus, 3 – статті у 

періодичних наукових виданнях, 4 – патенти, 25 – матеріали наукових 

конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел із 220 найменувань та 

додатків. Дисертація має загальний обсяг 325 сторінок, 107 рисунків і 32 

таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИ РАФІНУВАННЯ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ РОЗПЛАВІВ ВІД МІДІ 

ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ПОВЕДІНКИ В СИСТЕМІ «РІДКИЙ МЕТАЛ-

СУЛЬФІДНА ФАЗА» 

 

Головною причиною обмеженого застосування міді в сталі, незважаючи 

на відомий корисний вплив (підвищення корозійної стійкості, 

прогартовуємості, дисперсійного твердіння), є схильність сталей з міддю до 

утворення поверхневих тріщин під час гарячої обробки тиском [10,27,31-

33,37]. Під час гарячого деформування, сталей, які містять мідь, виявляються 

явища, що пов’язані з накопиченням міді під шаром оксидів в процесі 

утворення окалини (так зване випотівання міді) [34]. Під впливом 

розтягувальних напружень, які виникають під час гарячої обробки тиском, ця 

мідь проникає у кордони зерен і тим самим спричиняє утворення поверхневих 

тріщин. Мідь впливає на утворення дефектів безперервнолитої сталевої 

заготівлі при її вмісті більше 0,2% [33,35,37]. Цей ефект підсилюється за 

присутності навіть незначних кількостей олова та деяких інших домішок (S, 

Sb, As) [36]. 

Під час виробництва більшості марок сталі вміст залишкових 

кольорових домішок, зокрема міді, обмежується на рівні 0,3% (для кожного 

елемента). Для деяких типів сталей обмеження за вмістом кольорових 

домішок визначається їх сумарною концентрацією (наприклад, вміст міді, 

нікелю, олова не більш 0,3%) [37].  

Мідь, як і інші домішки кольорових металів, надходить до ванни 

сталеплавильного агрегату зі сталевим брухтом та деякими іншими 

складовими металошихти [32,35,37]. В подальшому вона не може бути 

видалена з рідкого металу в ході окисного рафінування [38,39]. 

В певній мірі вміст міді в сталевому брухті можна зменшити в процесі 

його попереднього підготування за рахунок відділення мідьвмістящих частин 

та спеціальної обробки [11,40]. Проте мідь, що знаходиться в металі в 

розчиненому вигляді, відокремити таким чином неможливо. Відповідно 
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зменшити вміст міді в завалці можна лише «розведенням», тобто додаванням 

чистої за кольоровими домішками шихти [41-43]. У підсумку це ускладнює 

вибір шихтових матеріалів під час виплавки якісних сталей, а також збільшує 

виробничі витрати. 

Таким чином актуальним завданням є створення промислової 

технології, що забезпечує рафінування залізовуглецевих розплавів від 

розчиненої міді в процесі виробництва сталі. Як показали спеціальні 

дослідження таке рафінування може бути реалізовано як на основі вилучення 

міді в газову фазу, так і за рахунок її сорбування конденсованим середовищем, 

що контактує з рідким металом [39, 44]. 

 

1.1 Видалення міді з металу шляхом переведення в газову фазу 

 

Одним з варіантів рафінування сталі від домішок кольорових металів 

може бути використання явища їхнього випаровування в вакуумі. Можливість 

та інтенсивність випаровування визначається пружністю пари домішки над 

розчином [45-47]. В процесі витримування металу під зниженим тиском 

можливо домогтися зменшення вмісту (в результаті випаровування) 

розчиненої міді [48,49]. Інтенсивність випаровування залежить від низки 

чинників, серед яких провідними є тиск над металом, хімічний склад розплаву, 

температура, площа контакту між металом і шлаком та умови 

масоперенесення в об’ємі рідкого металу. 

Методу рафінування залізовуглецевих розплавів від міді була 

присвячена низка досліджень [47-52]. Теоретичний аналіз та результати 

експериментальних досліджень свідчать про низьку швидкість процесу 

рафінування. Так, для зменшення концентрації міді з 0,6 до 0,3% (масові 

відсотки) у 160-т ківші шляхом випаровування з відкритої поверхні при 1873 

К та розрідженні 100 Па необхідна тривалість обробки близько 5 годин [16, 

17]. 

Були досліджені різні методи інтенсифікації процесу випаровування. 

Для збільшення інтенсивності процесу дистиляції розчиненої міді з 
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залізовуглецевого розплаву було запропоновано застосувати додаткове 

перемішування ванни – індукційне [54,55] або внаслідок кипіння [56,57]. 

Підвищення температури розплаву також суттєво впливае на перебіг процесу 

випаровування, що може бути використане через створення зони локального 

перегріву поверхні розплаву плазмотроном [58]. 

Було також показано, що інтенсифікація процесу переходу міді з 

розплаву до газової фази також досягається використанням активних газів, які 

сприяють утворенню летючих сполук міді у газовій фазі. Зокрема для цього 

використовували продування аміаком [59,60]. За результатами досліджень 

японськими вченими був запропонований технологічний процес, який з 

очевидних причин не знайшов реального впровадження. 

Проведені дослідження показали з одного боку реальну можливість 

застосування методу випаровування для вилучення надлишкової міді з 

залізовуглецевих розплавів, а з іншого – виявили його низьку ефективність 

(особливо за умови обробки значних об’ємів рідкого металу) і складність у 

реалізації. Відповідно можна вважати, що сфера застосування даного методу 

рафінування обмежена спеціальними завданнями з обробки відносно 

невеликих об’ємів металу. 

 

1.2 Рафінування рідкого металу шляхом фільтрації  

 

Відомий також спосіб видалення міді шляхом фільтрації 

залізовуглецевого розплаву з використанням керамічних фільтрів [39,44,61-

65]. Основними параметрами, що визначають проникнення рідини в пори і 

наступну ефективну сорбцію компонента, є кут змочування та робота адгезії. 

Матеріал фільтра має властивість переважної сорбції міді, якщо кут 

змочування його міддю за даної температури набагато менше, ніж у заліза, а 

робота адгезії для міді в порівнянні з залізом набагато більша. Аналіз даних 

показав, що таким умовам задовольняють нестехіометричні карбіди титана, 

ванадію, цирконію, а також шпінель на основі оксидів алюмінію та цинку 

[61,64]. 
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Експерименти з фільтрації сталі від міді були проведені авторами роботи 

[61] в умовах ЕСПЦ Білоруського металургійного заводу з використанням 

гранул із зазначеної шпінелі. Фільтрувальна насадка була розміщена всередині 

проміжного ківша МБЛЗ (рис.1.1). 

 
Рис. 1.1 – Схема установки фільтруючої насадки в проміжному ківші 

МБЛЗ: 1 – прокладка, 2 – проміжна кришка, 3 – проміжний ківш, 4 – щілинні 

перегородки, 5 – гранули фільтра, 6 – стакан 

 
Вміст міді в металі перших заготівель знизився з 0,28-0,33 до 0,18-0,21% 

(на 30-33%), але в металі наступних заготівель практично не змінився 

внаслідок вичерпання сорбційної ємності фільтру. Відносно маси першої 

заготівлі маса фільтруючого матеріалу склала близько 1%. 

Також були проведені дослідження щодо так званої зворотної 

фільтрації, коли гранули сорбенту малого розміру рухаються відносно маси 

металу. Для цього їх вдмухували в струмі аргону або водню через занурену 

фурму в рідкий металевий розплав на індукційній печі. Одночасна продувка і 

електромагнітне перемішування збільшували час перебування частинок у 

металі. Обробляли чавун (0,99-1,0% Cuпоч,) і сталь (0,50-0,51% Cuпоч) протягом  

5-10 хвилин. Ступінь видалення міді склала більше за 70% [61]. 

Незважаючи на позитивні результати даний спосіб досі не набув 

використання. Він може бути визнаний як перспективний, але недостатня 

кількість досліджень не дозволяє зробити остаточних висновків щодо 

можливості та економічної доцільності його застосування. Для реалізації 

даного методу треба винайти метод виробництва твердих сорбентів, який би 

забезпечив потрібну економічну ефективність обробки.  
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1.3 Рафінування металу з вилученням міді до конденсованої фази 

 

Даний метод рафінування базується на концепції перерозподілу 

домішки між двома контактуючими конденсованими фазами і описується 

законом розподілу Нернста [66,67]. Цей спосіб широко використовується в 

металургійній практиці і відомий як метод рафінування шлаком. Але шлаки 

сталеплавильного виробництва є оксидними розплавами і механізм переходу 

домішки з рідкого металу до шлаку по суті є процесом окиснення. Через те, 

що мідь має спорідненість до кисню меншу ніж у заліза, її перехід з 

залізовуглецевих розчинів до оксидних шлаків не відбувається. 

В процесі пошуку і дослідження альтернативних варіантів, як 

рафінувальні середовища дослідники випробували низку оксидних шлакових 

систем [68], сульфідні флюси [17,69,70], нерозчинні в залізі легкоплавкі 

метали [13,71,72] та комбінації металів і шлаків [73]. З огляду на досягнуті 

результати, а також можливі витрати на реалізацію процесу і екологічні 

міркування найбільший інтерес представляє варіант рафінування з 

використанням сульфідних флюсів. 

Ідея видалення міді із залізовуглецевих розплавів шляхом її переведення 

до сульфідної фази була запатентована Джорданом в 1950 році [12]. Надалі 

був виконаний цілий ряд робіт, спрямованих на вивчення закономірностей 

процесу сульфідного рафінування [16,18,20,28,44,74,75]. Даний метод 

відрізняється відносною простотою реалізації і не має очевидних обмежень на 

обсяг оброблюваного металу, що обумовлює його привабливість. До 

теперішнього часу накопичено значну кількість лабораторних 

експериментальних даних, що дозволяють принципово оцінити можливості 

методу сульфідного рафінування.  
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1.4 Фізико-хімічні закономірності поведінки міді в системі 

«залізовуглецевий розплав-сульфідний флюс» 

 

Рафінування залізовуглецевих розчинів від міді з використанням 

сульфідної фази базується на тому факті, що хімічна спорідненість міді до 

сірки при температурах металургійних процесів більша, ніж у заліза, і тому 

мідь з розплаву заліза може бути вилучена до сульфідної фази [44]. Причому 

утворення безпосередньо в металевому розплаві чистого рідкого сульфіду міді 

з міді і сірки, які розчинені в залізі, термодинамічно неможливо [22,78]. Проте 

процес видалення міді може бути представлений як її розчинення у сульфідній 

фазі на основі сульфіду заліза, яка співіснує з рідким металом: 

[Cu] + 1/2[S] = (CuS0,5).     (1.1) 

За підвищеної концентрації вуглецю у потрійній системі Fe-S-C 

можливо відокремлення сульфідної фази від металевого розплаву [76,77]. У 

таких умовах частина розчиненої міді може бути переведена в сульфідну фазу 

(сорбована флюсом) і у такий спосіб вилучена з рідкого металу. Крім того, 

присутність вуглецю в розплавах на основі заліза підвищує ступінь активності 

міді в металі, що також сприяє накопиченню міді в сульфідній фазі [79]. 

Як показали експериментальні дослідження флюс, що складається лише 

з чистого сульфіду заліза, дійсно здатний видаляти розчинену мідь з розплавів 

на основі заліза [18]. При цьому коефіцієнт розподілу сірки між металом і 

флюсом LCu складає близько 9 при температурі 14000С, а концентрація сірки в 

металі знаходиться на рівні 1,9%. Проте додавання сульфіду натрію до FeS 

призводять до значного збільшення  значення коефіцієнта розподілу міді до 

. Крім того, присутність натрію у флюсі веде до зменшення 

рівноважного вмісту сірки в металі з 1,9% до 0,04%. Додавання лужних і 

лужноземельних сульфідів призводять до такого ж впливу на коефіцієнт 

розподілу міді [17]. Аналогічно впливає додавання до сульфіда заліза сульфіду 

алюмінію. Було досягнуто збільшення величини коефіцієнту розподілу міді 

LCu до 30 [21]. 

24=CuL
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1.4.1 Фазова рівновага у потрійній системі Fe-S-C 

 

Відомо, що подвійний розплав Fe-S формує однорідну фазу у всьому 

діапазоні концентрацій компонентів [80], у той час як у потрійній системі Fe-

S-C, можливий поділ між сульфідною фазою та металевим розплавом. Тобто 

співіснування сульфідної і металевої фаз, що має принципове значення для 

проведення сульфідного рафінування. Крім того, вуглець у значній мірі 

збільшує коефіцієнт активності міді в рідкому залізі, що сприяє її 

накопиченню в сульфідній фазі. 

Для правильного розуміння фізико-хімічних процесів, що відбуваються 

під час рафінування металу сульфідними флюсами, важливо мати інформацію 

про фазову рівновагу і активності компонентів у системі Fe-S-C. 

На рис. 1.1 показані результати експериментальних досліджень впливу 

вмісту сірки на розчинність вуглецю в рідкому залізі в інтервалі температур 

від 1573 до 1873 К [76]. 

Підвищення вмісту сірки в розплаві Fe-Cнас призводить до зменшення 

розчинності вуглецю і, як видно з рис.1.1, швидкість цього зменшення 

практично постійна, і не залежить від температури. Це означає, що сірка 

збільшує активність вуглецю в сплаві. У результаті дії сили відштовхування 

між сіркою і вуглецем, при деяких концентраціях цих елементів, з'являється в 

рідкому сплаві заліза додаткова фаза – розплав FeS. 

На рис. 1.2 показані результати експериментальних досліджень умов 

співіснування нерозчинних фаз – сульфіду заліза Fe-S і потрійного розплаву 

Fe-S-C [76]. Як видно з результатів вміст сірки в розплаві заліза, 

урівноваженому із сульфідом FeS, зменшується при його насиченні вуглецем, 

і навпаки, збільшується при зниженні концентрації вуглецю до критичного 

складу (на рис. 1.2 точка C), де область нерозчинності зникає й утворюється 

гомогенна однорідна фаза. Температурна залежність хімічного складу двох 

фаз, що не змішуються, мала, але склад має невелику тенденцію до збагачення 

залізом при зниженні температури.  
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Рис. 1.1 – Розчинність вуглецю в рідкому потрійному сплаві Fe-S-C 

 

У рівновазі з розплавленою сульфідною фазою вміст сірки в розплаві Fe-

Cнас знаходиться в інтервалі від 1,6 до 2,0% при температурі від 1573 до 1873 

K, і зменшується зі збільшенням температури. Вміст сірки в розплавленій 

сульфідній фазі близько 27%, що набагато нижче, ніж концентрація 36,5% для 

сірки в з'єднанні FeS за стехіометрією. Іншими словами, розплавлений сульфід 

заліза містить значну кількість надлишкового заліза, ніж повинно бути у 

з'єднанні FeS за стехіометрією. 

Розчинність вуглецю в рідкому залізі, що знаходиться в рівновазі із 

сульфідом заліза, знижується приблизно на 1% у порівнянні з бінарною 

системою Fe-C. Вміст вуглецю в сульфіді заліза – близько 0,1%. Рисунок 

показує, що отримані результати добре узгоджуються з результатами інших 

дослідників. 

У роботі [76] для дослідження термодинамічних властивостей потрійної 

системи Fe-S-C була застосована модель розчину проникнення. В результаті 

використання даної моделі були розраховані лінії ізоактивностей сірки, 

вуглецю і заліза при 1773 К (рис. 1.3). 
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Рис. 1.2 – Склад двох фаз, що не змішуються, у потрійній системі Fe-S-

C за різного вмісту вуглецю 
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Рис. 1.3 – Розраховані лінії ізоактивностей заліза, сірки і вуглецю в 

рідкому розплаві Fe-S-C при температурі 1773 К 
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З погляду видалення міді в сульфідну фазу найбільш сприятливі умови 

існують, коли сірка має високу активність. З рисунку 1.3 видно, що активність 

сірки в рідкому залізі, що знаходиться в рівновазі із сульфідом заліза досягає 

максимуму при насиченні металу вуглецем. 

 

1.4.2 Розподіл міді між насиченим вуглецем залізом та рідким сульфідом 

заліза 

 

Корос і Чіпмен вимірювали активність міді в залізі і розплаві залізо-

вуглець при температурі 16000С, під час дослідження розподілу міді між 

сріблом і розплавом заліза. На рис. 1.4 показаний зв'язок між  і 

атомною часткою міді в розчині  для бінарної і потрійної системи [75]. 

Виходячи з викладеного можна зазначити, що найбільш сприятливі 

умови для видалення міді з залізовуглецевих розплавів під час сульфідного 

рафінування складаються за умови насичення металу вуглецем. 

Lo
g(

γ C
u)

 

 
 xCu 

Рис. 1.4 – Залежність між log(γCu) у залізі і мольною часткою міді XCu у 

безвуглецевому і насиченому вуглецем розчині при 16000С 

( )Cuglog

CuX
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У роботі [18] вивчався розподіл міді між сульфідом заліза і насиченим 

вуглецем залізом при температурах 1573, 1673 і 1773 К. Дослідження 

показали, що вплив вмісту CuS0.5 на коефіцієнт розподілу міді  незначний. 

За розглянутих температур величина  була практично незмінною і 

дорівнювала приблизно 9 при 1673 К. З підвищенням температури коефіцієнт 

розподілу також незначно підвищувався. 

Як показують результати вміст сірки в розплаві Fe-Cнас-Cu практично так 

само, як і для бінарної системи Fe-Cнас досягає значних величин, десь близько 

1,9%, і має тенденцію до підвищення при збільшенні вмісту CuS0.5 у флюсі. 

Таким чином, флюс з чистого сульфіду заліза в принципі дозволяє 

організувати видалення міді з залізовуглецевих розплавів. Але найбільші 

значення коефіцієнта розподілу міді між металом і флюсом (більше 9) 

досягаються лише за високого сульфідного потенціалу в системі. І відповідно 

високої концентрації сірки в металі, що небажано з технологічної точки зору. 

 

1.4.3 Вплив вмісту NaS0.5 та CuS0.5 у сульфідному флюсі на коефіцієнт 

розподілу міді 

 

Відомо, що сульфід натрію Na2S створює численні тверді сполуки з 

сульфідами Cu2S і FeS  [81]. Виходячи з цього, можна очікувати, що додавання 

сульфіду натрію до флюсу на основі сульфіду заліза дозволить знизити 

коефіцієнт активності CuS0.5 і одночасно підвищити активність FeS у флюсі, 

збільшуючи тим самим значення коефіцієнта розподілу міді між металом і 

флюсом відповідно до формули: 

    (1.2) 

де С – коефіцієнт, що враховує перерахування від мольних часток до 

масових відсотків;  

ai – активність i-го компонента; 

CuL

CuL

)(

][2/1
][1.1

5.0
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 – коефіцієнт активності i-го компонента; 

K1.1 – константа рівноваги реакції (1.1). 

Розподіл міді в рівновазі між флюсом FeS-NaS0.5 і розплавом заліза в 

широкому діапазоні концентрацій сульфіду натрію було досліджено Імаі і 

Сано [20]. Вони показали, що вміст сірки в металі зменшується зі зростанням 

(%NaS0.5) або зменшенням (%FeS) (рис. 1.5). 

Як видно з результатів експериментів вміст сірки в металі [%S] досягає 

досить низького значення 0,01, гарного з технологічної точки зору, при 

концентраціях сульфіду натрію у флюсі більш 90%. Тобто при використанні 

такого флюсу можливо зменшити витрати на десульфурацію металу після 

сульфідного рафінування. 

 

[S
], 

%
 

 
 (NaS0,5), % 

Рис. 1.5 – Залежність зміни [%S] і  від вмісту  в системі 

 при 1473 К. 

 

При зростанні концентрації  з 13 до 95% вміст сірки в металі 

зменшується з 0,6 до 0,01% без істотного зменшення коефіцієнта розподілу 

міді. Таким чином, можна стверджувати, що флюси  при великих 

ig

CuL ( )5.0%NaS

FeSNaS -5.0

( )5.0%NaS

FeSNaS -5.0
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концентраціях сульфіду натрію краще підходять для видалення міді. Значення 

коефіцієнта розподілу міді  зменшувалося при підвищенні  з 

13% до 95% – з 21 до 17. 

Вплив вмісту  у флюсі і величини R, що дорівнює відношенню 

концентрації  до концентрації  у флюсі - , на 

коефіцієнт розподілу міді  за результатами декількох експериментальних 

досліджень представлений на рисунку 1.7 [18]. 

Величина  збільшується зі зростанням R, тобто зі зростанням вмісту 

сульфіду натрію у флюсі до визначеного значення, а потім зменшується. 

Максимальне значення  спостерігається при значеннях R, що знаходяться 

між 3/7 і 4/6. Це свідчить про те, що додавання сульфіду натрію до рідкого 

сульфіду заліза ефективно з погляду видалення міді лише до критичного 

значення величини R. Подальше зростання вмісту сульфіду натрію призводить 

до зменшення . Як показують дані (рис. 1.6), збільшення концентрації 

сульфіду міді при фіксованому значенні R трохи зменшує величину , за 

винятком випадків, коли величина R дорівнює або менше 1/9. Для складів з 

великим R вплив концентрації сульфіду міді більш помітний. 

 

Рис. 1.6 – Вплив концентрації  на  між шлаком  і 

насиченим вуглецем рідким залізом при 1673 К 
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На рис. 1.7 показаний вплив величини R і концентрації сульфіду міді у 

флюсі на вміст сірки в залізовуглецевому сплаві, що знаходиться в рівновазі із 

сульфідним флюсом [18]. Концентрація сірки в металі [%S] монотонно зростає 

зі збільшенням R при фіксованій концентрації . Процентний вміст сірки 

в металі зменшується з 1,9% при  і до 0,04% при  це все за 

умови, що . 

 

 

Рис. 1.7 – Вплив вмісту  у флюсі  на концентрацію 

сірки в насиченому вуглецем рідкому залізі при 1673 К 

 

Це доводить позитивний вплив додавання сульфіду натрію до 

сульфідного флюсу на стримування накопичення сірки в металі. З іншого 

боку, вміст сірки в металі прагне до зменшення за високих концентрацій 

сульфіду міді при фіксованих значеннях величини R. 

Виявлене зменшення вмісту сірки в металі може бути наслідком 

зменшення активності FeS сульфідом натрію і сульфідом міді. Зв'язок між 

величиною  і  при  показана на рис. 1.8 [18]. 

Представлені дані свідчать, що  монотонно зменшується зі зростанням 

. 
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На рис. 1.9 представлені такі ж дані, як і на рис. 1.6, але в системі 

координат  при заданому значенні концентрації сульфіду міді. 

Аналіз рисунків 1.8 і 1.9 дозволяє установити термодинамічні 

закономірності впливу хімічного складу флюсу на величину . З рисунку 

1.7 видно, що швидкість зменшення значення величини  зі збільшенням 

 перевищує цей показник для величини  до значень , при 

. Відповідно  на рисунку 1.9 зростає в цьому діапазоні. 

 

 
Рис. 1.8 – Залежність зміни середньоквадратичного значення активності 

FeS і коефіцієнта активності  від вмісту  у флюсі  

 
При  швидкості зменшення величин  і  майже 

збігаються, тому  трохи зменшується.  приймає максимальне значення 

24 при . 
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Рис. 1.9 – Залежність  від вмісту  у флюсі  при 

1673 К 

 

Виходячи з викладеного вище, можна зробити наступні висновки: 

- додавання сульфіду натрію до флюсу на основі FeS дозволяє 

підвищити значення коефіцієнта розподілу міді між металом і флюсом  з 

одночасним зменшенням рівноважного вмісту сірки в металі; 

- максимальне значення коефіцієнта розподілу , що може бути 

досягнуте при додаванні сульфіду натрію до сульфідного флюсу дорівнює 24 

при  і при подальшому збільшенні  змінюється слабко, навіть 

небагато зменшується; 

- збільшення концентрації сульфіду міді при високих концентраціях 

сульфіду натрію у флюсі сприяє зменшенню LCu. 

 

1.4.4 Вплив температури на розподіл міді між металом і флюсом 

 

Імаі та Сано, дослідивши рівновагу між металом і шлаками, які містили 

NaS0,5 79,9-88,5%, FeS 10,7-19,4%, CuS0.5  0,55-0,76%, в температурному 
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інтервалі 1443-1598К показали, що з підвищенням температури зростає і [%S], 

і LCu [20]. Причому [%S] зростає значно швидше. 

Для мідної ємності шлаку, що виражається рівнянням: 

      (1.3) 

дослідники отримали вираження температурної залежності: 

.      (1.4) 

Величина ССu зростає зі зниженням температури. Це пов’язане з тим, що 

реакція утворення сульфіду міді в залізі є екзотермічною [20]: 

Cu(l) + 1/4S2(g) = (CuS0.5), DHo = – 108000Дж/моль   (1.5) 

Вплив температури на розподіл міді між шлаком і металом було 

досліджено в експериментах, у яких залізовуглецевий розплав обробляли 

сульфідом натрію [22]. У двох серіях експериментів використовували розплав 

Fe-Cнас з різним початковим вмістом сірки 0,014% і 0,40% при температурах в 

інтервалі 1673-1773К. Як видно з рис.1.10, який ілюструє результати цих 

експериментів, ступінь видалення міді збільшувалася з підвищенням 

температури в інтервалі 1573-1673К и не змінювалася при подальшому 

підвищенні температури в обох серіях експериментів. 

Автори дослідження пояснюють отримані результаті тим, що з 

підвищенням температури зростає схильності сульфіду натрію до дисоціації: 

 [Fe]+(Na2S)®(FeS)+2Na     (1.6) 

Відповідно це сприяє надходженню сірки в метал за реакцією 

(FeS)«[Fe]+[S] і збільшенню ступеня видалення міді з металу у зазначеному 

диапазоні температур. За більших температур на перебіг процесу починає 

впливати збільшення коефіцієнту активності сульфіду міді під впливом 

температурного чинника та за рахунок підвищення вмісту сульфіду заліза у 

шлаку. 
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Результати, які свідчать про сприятливий вплив підвищення 

температури на вилучення міді з металу сульфідним флюсом також наведені в 

роботі [82]. При цьому підвищення температури з 1250оС до 1500оС призвело 

до зростання значення коефіцієнту переходу міді до шлаку в півтора рази. 

 

 
Рис. 1.10 – Вплив температури на ступінь видалення міді з розплаву 

заліза, що насичений вуглецем, при обробці сульфідом натрію протягом шести 

хвилин  

 

Таким чином, підвищення температури у встановлених межах сприяє 

збільшенню видалення міді з металу. Згідно з наведеними даними обробку 

доцільно проводити при температурах  не більших 1650К. 

 

1.4.5 Флюси на основі сульфіду алюмінію  

 

Сульфіди алюмінію , так як і натрію Na2S створюють численні 

тверді сполуки з сульфідами Cu2S і FeS [81], і можна очікувати, що додавання 

сульфіду алюмінію до флюсу на основі сульфіду заліза дозволить також 

знизити коефіцієнт активності CuS0.5 і одночасно підвищити активність FeS у 

32SAl
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флюсі, збільшуючи тим самим значення коефіцієнту розподілу міді між 

металом і флюсом відповідно до формули (1.2) [68-70]. 

Розподіл міді в рівновазі між флюсом FeS-Al2S3 і розплавом заліза в 

широкому діапазоні концентрацій сульфіду алюмінію було досліджено R. 

Shimpo [70]. 

На рисунках 1.11 і 1.12 представлені результати цих досліджень. 

Рисунок 1.12 показує залежність між складом флюсу і коефіцієнтом розподілу 

міді , що була отримана за умови вмісту міді у флюсі менше 1%. На 

рисунках склад флюсу виражений у мольних відсотках  і може 

бути переписаний як , де Хi  – мольна частка компонента у 

флюсі. Як видно з результатів експериментів при 1473К, максимальне 

значення коефіцієнту розподілу міді склало близько 28 за мольного відсотка 

алюмінію у флюсі . При зменшенні частки 

алюмінію у флюсі  коефіцієнт розподілу міді незначно 

зменшувався, а при збільшенні мольної частки більше за 0,85 – він різко падав. 

Залежність  від температури, як видно з даних, представлених на 

рисунках, слабка. 

На рис. 1.12 показана залежність між складом флюсу і вмістом сірки в 

розплаві заліза. Як можна помітити, при збільшенні величини  

концентрація сірки в металі зменшується від 2% до 0,3%. Причому вплив 

температури також незначний. 

Виходячи з наведених даних можна зробити наступні висновки: 

– збільшення вмісту сульфіду алюмінію в сульфідному флюсі до певного 

рівня збільшує сорбційну здатність флюсу по відношенню до міді, але до 

критичного значення величини. За значень величини  більших 

0,7 коефіцієнт розподілу міді починає зменшуватись. Тобто розчинність міді 

у флюсі зменшується. Максимальне значення коефіцієнту розподілу міді 

 досягнуто за умови мольної частки алюмінію у флюсі 

; 
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Рис. 1.11 – Вплив хімічного складі флюсу Al2S3-FeS на величину 

коефіцієнту розподілу міді LCu 

 

[S
], 

%
 

 
  

Рис. 1.12 – Вплив хімічного складу флюсу Al2S3-FeS на рівноважний 

вміст сірки в розплаві заліза 

 

– збільшення частки сульфіду алюмінію у сульфідному флюсі 

призводить до зменшення рівноважної концентрації сірки в металі; 

– вміст сірки в розплаві заліза, який перебуває в рівновазі із флюсом 

Al2S3-FeS більш високий ніж той, що досягнуто в експериментах з 

( )FeAlAl XXX +

( )FeAlAl XXX +



55 

використанням флюсу NaS0,5-FeS. Це було викликано високим коефіцієнтом 

активності FeS у флюсі; 

– вплив зміни температури на величину  і на [%S] незначний. 

 

1.4.6 Порівняльний аналіз флюсів на основі сульфіду алюмінію і 

сульфіду натрію 

 

Виходячи з наведених вище даних можна зазначити, що сульфідні 

системи на основі сульфідів натрію і алюмінію в цілому забезпечують 

близький результати. Проте є певні відмінності, які за певних умов можуть 

бути важливими. 

Натрій є лужноземельним елементом, який практично не розчиняється в 

залізі і легко утворює сульфіди. Сульфідні флюси на його основі можуть 

забезпечити відносно низький рівноважний вміст сірки в металі після 

сульфідного рафінування (до 0,01%). Однак максимально досягнуте у 

лабораторних умовах значення коефіцієнта розподілу міді між металом і 

натрієвим флюсом дещо менше ніж для флюсів на основі сульфіду алюмінію. 

Максимальне досягнуте значення коефіцієнта розподілу міді для флюсів на 

основі сульфіду алюмінію склало близько 25-30, а для флюсів з сульфідом 

натрію – 20-24. 

Алюміній, на відміну від натрію, розчиняться в залізі, є сильним 

відновником і сульфідутворювальним елементом. При використанні флюсів 

на його основі можна одержувати коефіцієнт розподілу міді більший, ніж при 

використанні флюсів на основі сульфіда натрію, але залишкова концентрація 

сірки в металі після сульфідного рафінування на порядок більша, що збільшує 

витрати на подальше рафінування металу від сірки. 

Вплив температури на коефіцієнт розподілу міді між металом і 

розглянутими флюсами незначний в обох випадках. 

Виходячи зі сказаного можна заключити, що, незважаючи на дещо 

менші досягнуті значення коефіцієнта розподілу міді, флюси на основі 

сульфіду натрію мають певну перевагу при реалізації сульфідного 

CuL
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рафінування завдяки меншому остаточному вмісту сірки і поганій розчинності 

натрію в залізі. 

 

1.4.7 Вплив концентрації вуглецю в залізі на вилучення міді в шлак і 

остаточну концентрацію сірки в металі 

 

Вище були зроблені висновки, що підвищення концентрації вуглецю в 

залізі сприяє переходу міді до сульфідної фази у зв’язку з відповідним 

зростанням коефіцієнтів активності міді і сірки в залізі. Ці висновки мають 

експериментальне підтвердження. 

В роботі [75] представлені результати досліджень впливу вмісту 

вуглецю в металі на ефективність рафінування від розчиненої міді сульфідним 

флюсом, який утворюється після присадок на поверхню металу сульфату 

натрію. Дослідження проводили при відношенні маси шлаку до маси металу 

як 1:10 і температурі 1550оС. Дані, які ілюструють зміну концентрації міді в 

металі з часом в ході експериментів за трьох різних концентрацій вуглецю в 

металі (0,01%, 2% і насичений вуглецем розчин) представлені на рис. 1.13. Як 

і очікувалось, з підвищенням концентрації вуглецю в металі вилучення міді до 

сульфідного шлаку суттєво зростає. Для металу з [C]=0,01% концентрація міді 

змінюється з 1,5% до 1,4%, в той час, як для металу, який насичений вуглецем, 

вміст міді змінюється з 1,5% до 0,8%, тобто майже на половину. 

Слід зазначити, що вміст вуглецю в металі також суттєво впливає і на 

залишкову концентрацію сірки металі після сульфідного рафінування. 

За даними різних досліджень концентрація сірки в металі протягом 

витримки під сульфідним флюсом змінюється залежно від її початкового 

вмісту в металі. В роботі [22] зазначено, що при використанні сульфідних 

шлаків для видалення міді з металу мало місце попутнє зменшення вмісту 

сірки. Цей ефект очевидно мав місце, коли дослідники використовували метал 

з досить значною початковою концентрацією сірки (більше за 0,16-0,20%). 

Так, Шенк зі співпрацівниками спостерігали зменшення вмісту сірки з 0,16% 

до 0,04% в перші п’ять хвилин витримки під шлаком, але далі від 
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підвищувався і через 30 хвилин складав 0,10% [16]. При використанні металу 

з низьким початковим вмістом сірки в процесі обробки безумовно буде 

відбуватись збільшення її концентрації. Причому, як показують дослідження, 

остаточний вміст сірки в металі чітко залежить від концентрації вуглецю в 

металі за інших рівних умов (рис. 1.13) [75].  

 
[C

u]
, %

 

 

 Час, хв. 

Рис. 1.13 – Зміна вмісту міді в металі під час сульфідного рафінування 

за різного вмісту вуглецю в металі. 

 

Вплив концентрації вуглецю на остаточний вміст сірки в металі може 

бути пояснений впливом вуглецю на коефіцієнт активності сірки в залізі. 

Відомо, що вуглець значно підвищує її активність в залізі [83] і, таким чином, 

при незмінному сульфідному потенціалі в системі концентрація сірки в 

низьковуглецевому залізі буде більше, ніж у насиченому вуглецем. Крім того, 

в присутності певної кількості кисню в системі шлак, який утворюється над 

низьковуглецевим залізом буде більш окисленим [84]. 

Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, підвищення вмісту 

вуглецю в металі сприяє не тільки рафінуванню залізовуглецевих розплавів 
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від міді, але і зменшенню остаточно вмісту сірки в металі, що дуже важливо з 

практичної точки зору. 

 

1.5 Проекти технологій з сульфідним рафінуванням залізовуглецевих 

розплавів від розчиненої міді 

 

Практично всі публікації з вивчення методу сульфідного рафінування 

присвячені результатам лабораторних досліджень. Лише в невеликій кількості 

публікації наведені дані, отримані в дослідно-промислових або наближених до 

них умовах [16,24,25,39,87,88]. Це перш за все обумовлене складністю 

узгодження сульфідного рафінування з існуючими технологічними процесами 

виробництва сталі. Незважаючи на тривалі дослідження в даному напрямку 

техніка сульфідного рафінування досі не знайшла реалізації в промисловості.  

Проте в деяких публікаціях, виходячи з відомих результатів досліджень 

методу сульфідного рафінування, запропоновані перспективні концепції 

побудови відповідних технологічних процесів та варіанти апаратних рішень 

для реалізації процесу сульфідного рафінування залізовуглецевих розплавів. 

Зокрема, в Магнітогорському гірничо-металургійному інституті разом з 

Інститутом металургії ім. А. А.Байкова запропонували варіант отримання 

сталі з невеликим вмістом міді з брухту дуплекс-процесом [25] з 

застосуванням методу переведення домішок у сульфідну фазу (на відміну від 

моно-процесу виплавки сталі з брухту в дуговій електропечі). Запропонований 

технологічний процес передбачає плавлення брухту в шахтній печі з 

отриманням синтетичного чавуну (≥3,5% С), наступне видалення міді з 

розплаву шляхом обробки сульфідним шлаком і подальшу його переробку на 

сталь у конвертерах періодичної або безперервної дії. Авторами проекту на 

принциповому рівні були розроблені прийоми видалення міді з синтетичного 

чавуну на магнітному жолобі, в агрегаті типу обертового конвертера, у ряді 

послідовно розташованих ємкостей і т.п. За очікуваннями коефіцієнт 

розподілу міді між сульфідним шлаком і металом повинен складати 23-25, а 
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вміст сірки в металі після обробки сульфідним флюсом не буде перевищувати 

0,05 % [25].  

За використання шахтних печей (вагранок, доменних печей, що 

виводяться з експлуатації) для отримання з брухту мідистого високо 

вуглецевого (4-5% С) напівпродукту виступають і автори статті [27]. Однак 

для вирішення задачі видалення міді з розплаву і проведення наступного 

процесу десульфурації, пропонують підхід, дещо відмінний від 

запропонованого в роботі [25]. Схематично він виглядає наступним чином. 

Отримання рідкого синтетичного чавуну з мідистого брухту 

відбувається в шахтній печі (модернізовані вагранки або доменні печі малого 

або середнього об’єму). Далі відбувається обробка напівпродукту рідким 

сульфідним шлаком для видалення міді в конвертері з донним дуттям, а потім 

десульфурація металу або безпосередньо в конвертері, або в активному ківші: 

а) рідким шлаком з недефіцитних матеріалів на основі доменних і 

модифікованих конвертерних шлаків (з наступною їх регенерацією); 

б) продування металу в ківші високореакційним дрібнокристалічним 

вапном. 

Після десульфурації здійснюють зневуглецювання і доведення металу в 

конвертері. 

Таким чином, в будь якому випадку, для забезпечення сприятливих 

фізики-хімічних умов, передбачається здійснювати сульфідну обробку 

залізовуглецевого розплаву з високим вмістом вуглецю (синтетичного чавуну) 

з наступними десульфурацією і зневуглецюванням металу. 

Для здійснення безпосередньо процесу сульфідного рафінування в 

літературі запропоновані різні технологічні рішення. Наприклад, згадане вище 

використання конвертера з донним дуттям [27], обертового конвертера, 

магнітного жолоба і послідовно розташованих ємкостей [25]. На жаль даних 

щодо результатів обробки з використанням вказаного обладнання не надано. 

В роботі [16] описаний варіант реалізації процесу сульфідного 

рафінування з використанням магнітного жолобу. При цьому сульфідний 

флюс і метал рухаються у протитечії. 
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Ідея з використання зустрічного руху матеріалів також запропонована в 

роботі [21]. Видобування міді з розплавленого заліза у флюс пропонується 

проводити у кілька стадій. При цьому розплавлене залізо після обробки на 

одній стадії надходить на наступну стадію для більш глибокого рафінування, 

а флюс навпаки, відправляють на попередню стадію. Принципова схема 

побудови даної технології представлена на рис. 1.14. 

 

 
Рис. 1.14 – Технологічна схема організації сульфідного рафінування від 

міді з використанням сульфідних флюсів на основі алюмінію у протитечії з 

рідким металом 

 

Потік	заліза	

Потік	флюса	

Потік	інших	матеріалів	

Навуглецьовування	
розплава	

Видалення	міді	
Перша	стадія	

Видалення	міді	
Друга	стадія	

Видалення	міді	
Третя	стадія	

Видобування	заліза	

Відновлення	міді,	
перша	стадія	

Відновлення	міді,	
друга	стадія	

	

Металобрухт	

На	десульфурацію	 Спалювання	і	
видалення	SO2	

Пірит	

Al	

Al	

Сп
ла
в	
Cu
-F
e-
Al
у	
пі
ч	
дл
я	

ві
дн
ов
ле
нн
я	
мі
ді
	



61 

Після рафінування металу забруднений міддю флюс планується 

обробляти у кілька стадій металевим алюмінієм з метою видобування міді і 

регенерації флюсу. Для підтримки сульфідного потенціалу системи у якості 

джерела сірки у флюс додають пірит або чисту сірку. Очищений від міді метал 

після третьої стадії обробки направляють на десульфурацію. Витрата 

матеріалів на процес рафінування від міді з 1% до 0,1% передбачається на рівні 

близько 100 кг флюсу на тону металу за умови трьохстадійного видалення міді 

і ще близько 10 кг алюмінію на тону сплаву для відновлення флюсу. 

В Німеччині було запропоновано після розплавлення скрапу 

здійснювати рафінування металу від кольорових домішок з використанням 

високотурбулентного реактора, в якому відбувається інтенсивне 

перемішування реагуючих фаз за рахунок електромагнітного перемішування 

[85,86].  

Відомо, що висока турбулентність реагуючих середовищ є одним із 

способів інтенсифікації масоперенесення з металевого розплаву у газову або 

шлакову фазу. Це і стало причиною для тестування високотурбулентного 

реактора (ВТР) для видалення домішок деяких елементів з розплаву під час 

взаємодії між металом і шлаком у дослідження, проведеному у Aachen 

University of Technology. Були дослідженні можливості видалення різних 

кольорових домішок з розплавленого заліза, зокрема, нікелю, молібдену та 

міді. Ступінь видалення міді після сульфідного рафінування у ВТ-реакторі 

склала 50-60%. 

В дослідженні [87,88] для здійснення сульфідного рафінування 

використовували введення реагентів в рідкий метал у струмені інертного газу 

і перемішування фаз, що реагують, одночасним переливанням металу і флюсу 

з однієї ємкості в іншу. 

Таким чином, слід відзначити, що технологічний процес виробництва 

сталі зі сталевого брухту з залученням техніки сульфідного рафінування від 

міді повинен починається з отримання синтетичного чавуну з використанням 

плавильного агрегата певного типу з наступним сульфідним рафінуванням від 

міді у спеціальному агрегаті. Далі насичений сіркою і вуглецем розплав треба 
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піддати рафінуванню і довести за хімічним складом, щоб отримати сталь 

визначеної марки. Як видно з викладеного вище, реалізувати подібну 

технологію можливо з використанням існуючого технологічного обладнання. 

Проте технологічні аспекти реалізації подібних технологічних процесів 

практично не досліджені і не розроблені до цього часу, а пропоновані рішення 

носять загальний характер. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ РАФІНУВАННЯ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ 

РОЗПЛАВІВ ВІД МІДІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ 

СІРКИ І СОДИ 

 

Метод сульфідного рафінування відрізняється відносною простотою 

реалізації і не має очевидних обмежень на обсяг оброблюваного металу, що 

обумовлює його привабливість. До теперішнього часу накопичено значну 

кількість лабораторних експериментальних даних, що дозволяють 

принципово оцінити можливості методу сульфідного рафінування. Однак 

практичні аспекти його реалізації в умовах процесу виробництва майже не 

обговорювалися в літературі. Зокрема, інтерес представляє розробка і 

випробування технологічних прийомів, що забезпечують проведення процесу 

рафінування на базі сучасного технологічного обладнання в умовах 

виробництва з використанням техніки сульфідного рафінування. 

У даній главі представлені результати досліджень, метою яких було 

вивчення процесу сульфідного рафінування залізовуглецевих розплавів від 

розчиненої міді з використанням сірки і соди для формування сульфідної фази 

і випробування розробленої техніки сульфідного рафінування в дослідно-

промислових умовах. 

 

2.1. Теоретичний аналіз умов проведення сульфідного рафінування 

 

Можливість видалення розчиненої міді із залізовуглецевих розплавів 

шляхом її переведення в сульфідну фазу обумовлена тим, що при 

температурах сталеплавильних процесів хімічна спорідненість міді до сірки 

більше ніж у заліза [91].  

Зміна енергії Гіббса реакції утворення рідкого сульфіду міді 

безпосередньо в рідкому металі з розчинених в ньому міді та сірки за даними 

робіт [22,89,90] може бути записана як: 

2[Cu]1% + [S]1% = Cu2S(рідк)    (2.1) 
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∆𝐺# = −90720 − 19,25𝑇 ∙ 𝑙𝑔𝑇 + 165𝑇, (Дж/моль)  (2.2) 

де T – температура, К. 

Розрахунок за формулою (2.2) для інтервалу температур 1250-1600оС 

показує, що ΔGo приймає значення більші нуля. Тобто утворення чистого 

сульфіду міді в рідкому металі за цих температур термодинамічно неможливо. 

Однак, як показали чисельні дослідження (див. Розділ 1), мідь може 

переходити з рідкого металу в сульфідну фазу на основі сульфіду заліза – 

розчинюватись у сульфіді заліза. Цей процес можна відобразити наступною 

хімічною реакцією: 

½ (FeS) + [Cu] = ½ [Fe] + (CuS0,5)FeS    (2.3) 

для якої  [31]: 

∆𝐺# = −11757,5 + 5,3𝑇,	 (Дж/моль)    (2.4) 

Простіше перехід міді до сульфідної фази можна представити реакцією: 

[Cu] + 1 2⁄ [S] = ;CuS#,<=FeS    (2.5) 

Рівняння для константи рівноваги даної хімічної реакції записується у 

такий спосіб: 

K =
?;@ABC,D=

?[@A]∙?[B]
E F⁄ =

G;@ABC,D=∙H;@ABC,D=

G[@A]∙H[@A]∙?[B]
E F⁄ ,    (2.6) 

де ai, γi, xi – активність, коефіцієнт активності і молярна частка 

відповідного компонента.  

У формулі (2.6) активності міді та її сульфіду дані відповідно до закону 

Рауля, а активність сірки відповідно до закону Генрі. Після здійснення 

відповідних перетворень з (2.6) отримуємо залежності для значень 

рівноважної концентрації міді в металі: 

[%Cu] = CJ ∙ KKJ
G;@ABC,D=∙H;@ABC,D=

G[@A]∙?[B]
E F⁄     (2.7) 

і рівноважного коефіцієнта розподілу міді між металом і сульфідною 

фазою: 
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LMN =
(%MN)
[%MN]

= CQ ∙ K
G[@A]

G;@ABC,D=
∙ a[S]

J Q⁄ ,    (2.8) 

де С1, С2 – коефіцієнти перерахунку мольних часток в масові відсотки.  

Аналіз рівнянь (2.7) і (2.8) показує, що за незмінної температури 

збільшення активності сірки a[S] та величини коефіцієнта активності міді в 

металі 𝛾(UVWC,D), а також зменшення величини коефіцієнта активності сульфіду 

міді в сульфідної фазі γ[MN] , сприяють зменшенню величини рівноважної 

концентрації міді в рідкому металі і відповідно її накопиченню в сульфідної 

фазі (збільшенню величини коефіцієнта розподілу міді LCu) . 

Активність сірки в рідкому металі визначається реакцією утворення 

сульфіда заліза: 

[Fe] + [S] = (FeS).      (2.9) 

На її величину окрім температури впливає хімічний склад металу. 

Відомо, що вуглець підвищує коефіцієнти активності міді і сірки, розчинених 

в рідкому залізі [75]. Насичення заліза вуглецем знижує температуру ліквідус 

розплаву і, відповідно, дозволяє проводити сульфідне рафінування за більш 

низьких температур, ніж потрібні під час обробки сталі. Зниження 

температури зміщує рівновагу для реакції (2.5) в бік утворення сульфіда міді, 

так як реакція є екзотермічною. Зміну стандартної ентальпії для неї оцінюють 

рівною -113 Дж/моль [31]. Окрім того, зі зниженням температури 

збільшується сорбційна здатність сульфідних флюсів по відношенню до міді і 

зменшується рівноважна концентрація сірки в металі [20]. Таким чином, 

найбільш сприятливі фізико-хімічні умови для здійснення процесу 

сульфідного рафінування створюються під час обробки насичених вуглецем 

розплавів заліза. 

Концентрація сірки в металі, що знаходиться в рівновазі з сульфідним 

флюсом, визначається реакцією (2.9). Відповідно з рівняння для константи 

рівноваги цієї реакції можна отримати наступну залежність: 

[%S] = a([\S) ⋅ ;K′ ⋅ f[S]=
KJ

,     (2.10) 

де K’ – константа рівноваги реакції (2.9); 
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 f[S] – коефіцієнт активності сірки в металі. 

З рівняння (2.10) випливає, що за постійної температури зменшувати 

значення рівноважної концентрації сірки можна через збільшення значення 

коефіцієнта активності сірки в металі і зменшення активності сульфіда заліза 

у сульфідній фазі. При цьому можливе зменшення значення активності сірки 

в металі, яке слід компенсувати відповідним збільшенням величини 

коефіцієнта активності сульфіду міді у сульфідній фазі (див. (2.7) і (2.8)), щоб 

не погіршити ефективність рафінування. 

Як показали лабораторні дослідження це завдання може бути вирішено 

додаванням до сульфіду заліза сульфідів деяких лужних і лужноземельних 

металів [16]. На рисунку 2.1 наведені узагальнені за результатними різних 

досліджень [14,15,17,18,20,21] дані щодо пливу частки деяких сульфідів у 

сульфідній фазі на величину коефіцієнта розподілу міді між нею і металом. 

 

 
Рис. 2.1 – Влив мольної частки сульфідів деяких металів сульфідній фазі 

на основі сульфіду заліза на величину коефіцієнту розподілу міді між нею і 

рідким металом 

 

З практичної точку зору найбільший інтерес викликає система FeS-

NaS0,5, яка в даному дослідженні була обрана для здійснення сульфідного 
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рафінування. Особливості її використання для рафінування залізовуглецевих 

розплавів достатньо добре вивчені в лабораторних умовах і описані в 

літературі (див. Розділ 1). Визначено, що найкращі результати з точки зору 

видалення міді з металу досягаються за мольної частки сульфіда натрію в 

сульфідній фазі близько 0,4. Це визначає цільовий состав флюсу. Проте слід 

прийняти до уваги, що в умовах обробки реального багатокомпонентного 

сплаву до сульфідної фази окрім міді будуть надходити і інші компоненти, 

вплив яких на параметри рафінування досі не визначений. Тож дослідження 

рафінування сплавів, які містять характерні для типових сталей компоненти є 

актуальним завданням.  

Важливим параметром будь-якого металургійного процесу є 

температура. Виходячи з аналізу літературних даних (див. розділ 1) сульфідну 

обробку доцільно проводити за температур, що не перевищують 1620-1650К. 

У більшості відомих досліджень для формування сульфідного флюсу 

потрібного складу застосовували додавання безпосередньо сульфіда натрію. 

Однак ця сполука легко реагує з вологою і киснем атмосфери [92]. Відповідно 

його застосування в умовах виробництва пов'язане з певними труднощами. 

Більш зручною альтернативою сульфіда натрію виступає карбонат натрію 

Na2CO3. У металургійній практиці є достатній практичний досвід 

використання даної речовини для обробки рідкого металу [93]. Зокрема, для 

десульфурації чавуну [94]. 

В процесі термічного розкладання соди в контакті з рідким металом 

формування сульфіда натрію відбувається за реакцією: 

Na2CO3(рідк) + 2[C] + [S] = Na2S(рідк) + 3CO(газ)  (2.11) 

Таким чином, за наявності в металі достатньої кількості сірки 

розкладання карбонату натрію може забезпечити отримання сульфіда натрію, 

необхідного для формування сульфідної фази визначеного складу. У 

літературі є відомості про використання кальцинованої соди в процесі 

рафінування залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді [22,26,31,44]. 

З метою дослідження особливостей і визначення параметрів процесу 

рафінування із застосуванням карбоната натрію (соди) нами були проведені 
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експерименти з роздільним і сумісним введенням сірки і соди в рідкий чавун. 

 

2.2 Методика проведення експериментальних досліджень 

 

Експериментальні дослідження з рафінування залізовуглецевих 

розплавів від розчиненої міді з використанням сульфідного рафінування 

проводили в лабораторних і дослідно-промислових умовах. Методика і 

основні результати досліджень описані в нами роботах [87,88,95-98]. 

 

2.2.1 Методика проведення лабораторних експериментів 

 

Лабораторні плавки проводили з застосуванням печі Таммана. Для 

утворення сульфідної фази бажаного складу використовували порошок сірки 

і кальциновану соду. В експериментах з роздільним введенням реагентів 

залізовуглецевих, розплав спочатку насичували сіркою до утворення 

сульфідної фази, а потім в метал вводили соду. Порцію металу, що містила 

3,93% С, 0,17% Mn, 0,043% S, 0,74% Cu, масою 350 г розплавляли в 

графітовому тиглі. Для зменшення окислювального впливу атмосферного 

повітря під захисну кришку в робочий простір печі вдувати аргон. У всіх 

експериментах після розплавлення металу і стабілізації температури в печі на 

рівні 1250-1255оС в розплав вводили 20 г сірки однією порцією в спресованому 

вигляді. Для цього попередньо порошок сірки спресовували у таблетки 

відповідного розміру. Потім здійснювали витримку протягом 5 хвилин і 

занурювали в розплав порцію соди, також однією порцією в спресованому 

вигляді. Після трихвилинної витримки тигель витягували з печі і зливали 

метал у сталеву форму. Було проведено кілька лабораторних плавок з різною 

витратою соди – 5, 10, 20 і 35 грамів. Також були виконані експерименти в 

ході яких в розплав додавали лише сірку, без подальшої обробки содою. Від 

металу кожної лабораторної плавки відбирали проби на хімічний аналіз. 

В ході експериментів з комбінованим (спільним) введенням реагентів в 

рідкий метал застосовували суміш, що складалась з порошків сірки, соди і 
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вуглецю взятих в співвідношенні 11/9/1. Порцію суміші в кількості 21 г 

поміщали в кварцовий контейнер (пробірку) і фіксували всередині нього 

паперовою пробкою для запобігання передчасного висипання. У графітовому 

тиглі розплавляли 350 грам чавуну, який містив 3,4% С, 0,3% Mn, 1,5% Si, 

0,07% S і 1,07% Cu. Для обробки металу пробірку з порцією суміші вводили в 

тигель відкритою стороною вниз і занурювали в метал. За рахунок тепла 

рідкого металу суміш швидко нагрівалася і плавилася. Гази, що виділялися в 

результаті протікання реакцій, виштовхували реагенти з пробірки. Через одну 

хвилину кварцовий контейнер витягували і витримували метал в печі ще дві 

хвилини. Потім розплав виливали з тигля в сталеву форму і також відбирали 

проби для хімічного аналізу. 

 

2.2.2 Методика проведення експериментів у дослідно-промислових 

умовах з інжекцією реагентів в рідкий метал  

 

З метою випробування техніки введення порошкових сумішей на основі 

сірки в рідкий метал у струмені газу були проведені дослідження в дослідно 

промислових умовах, які проводили на індукційній печі ИСТЧ-0,2 в умовах 

електросталеплавильного цеху ВАТ «Костянтинівський завод «ВТОРМЕТ». 

Тигель індукційної печі, який дозволяв плавити до 200 кілограмів 

металу, мав футерівку з шамоту згідно з прийнятою в цеху технологією.  

У якості шихти використовували наявний брухт чавуну, попередньо 

підготовлений за крупністю кусків, відповідно до діючої технологічної 

інструкції. Після розплавлення шихти з поверхні металу видаляли плавильний 

шлак і відбирали першу пробу металу на хімічний аналіз. Після цього до ванни 

рідкого металу присаджували феросиліцій з розрахунку отримати 1-2% 

кремнію в металі і додавали металеву мідь. Робили нетривалу витримку для 

засвоєння компонентів і знову відбирали пробу на хімічний аналіз. 

Після розігрівання розплаву до температури 1300-13200С поверхню 

металу знову звільнювали від шлаку, накривали тигель кришкою і починали 

продування металу порошковою сумішшю реагентів. На рисунку 2.2 показана 
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принципова схема побудови експериментальної установки для інжектування 

порошкової суміші з реагентів у ванну рідкого металу в індукційній печі. 

 
 

Рис. 2.2 – Схема установки для інжектування порошкових реагентів у 

рідкий метал: 1 – витратомір газу; 2 – вентиль; 3, 4, 6 – манометр; 5 – 

аераційний живильник; 7 – пневмотранспортний трубопровід;  8 – пристрій 

безперервного зважування (динамометр); 9 – фурма; 10 – маніпулятор фурми; 

11 – індукційна піч 

 

Продувку здійснювали з використанням фурми, яка мала графітовий 

наконечник з внутрішнім діаметром 25 мм. Під час продування кінцівку фурми 

заглиблювали у метал на глибину 200-250 мм. Для продування 

використовували аргон з балонів. Перед плавкою порошкові реагенти у 

визначеній кількості завантажували до бункеру з якого вони в процесі обробки 

надходили до ванни рідкого металу у струмі аргону. Конструкція бункера 

дозволяла регулювати поточну витрату суміші. Контроль за поточною 

витратою газу здійснювали за показниками ротаметру і манометру. 

Після введення до розплаву заданої кількості порошкових реагентів 

продувку газом продовжували ще протягом 2-х хвилин і витягували фурму. 

Після цього знімали з тигля печі захисну кришку і видаляли сульфідний шлак, 
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що утворився на поверхні металу. Далі відбирали пробу металу на хімічний 

аналіз та вимірювали температуру. Для вимірювання температури 

використовували занурювану термопару типу ВР5/20. 

Плавку випускали у розливний ківш і розливали у металеві форми. Після 

остигання зливки провішували. 

Загалом було проведено шість дослідних плавок. На перших двох 

плавках після сульфідної обробки реагентами і відбору проб, в метал 

додатково продували порошок соди з метою десульфурації. 

На шостій плавці продування сірковою сумішшю здійснювали у два 

етапи з відбором проміжних проб на хімічний аналіз з метою дослідження 

зміни хімічного складу металу протягом процесу сульфідної обробки. 

На плавках 4, 5, 6 після продування і видалення сульфідного шлаку в піч 

присаджували металевий алюміній. Після цього знову брали проби на 

хімічний аналіз. В експерименті №6 алюміній присаджували у два прийоми. 

Додавання алюмінію в розплав робили з метою вивчення можливості 

покращення результатів обробки у такий спосіб, а також експериментальної 

перевірки впливу додавання металевого алюмінію на вміст сірки в металі. 

Параметри експериментальних плавок 

Плавка №1. Основною метою експерименту було тестування 

обладнання для продування металу, вивчення особливостей поведінки 

реагентів під час їх введення до металу та відпрацювання методики 

експериментів. Як транспортувальний та продувний газ в даному 

експерименті використовували атмосферне повітря. 

Витрата матеріалів на плавку складала: брухт чавуну – 202 кг; порошок 

сірки – 7 кг;  порошок соди – 4 кг; мідь для легування – 2,6 кг. 

В таблиці 2.1 наведені деякі характеристики експерименту. 

Таблиця 2.1 
Параметри плавки №1 

Характеристика I етап  
продувки 

II етап  
продувки 

Загальна тривалість продування, хв 5 3 
Продування реагентом, хв 3 3 
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Витрата сірки, кг 7 – 
Витрата соди, кг – 4 

 

Проби для хімічного аналізу відбирали по розплавленні та після 

завершення кожного етапу продування. 

Плавка №2. За схемою проведення співпадає з плавкою №1, але 

продування здійснювали з використанням аргону. 

Витрата матеріалів на плавку складали: брухт чавуну – 200 кг; суміш 

реагентів – 6,8 кг; мідь для легування – 3,4 кг; феросиліцій ФС65 – 1 кг. 

В таблиці 2.2 наведені деякі характеристики експерименту. 

Таблиця 2.2 

Параметри плавки №2 

Характеристика 
 

I етап  
продувки 

II етап  
продувки 

Загальна тривалість продування, хв 7,83 5,6 
Продування сумішшю, хв 3,3 – 
Витрата суміші, кг 6,8 – 
Витрата сірки, кг 6,2 – 
Витрата соди, кг 0,6 1,92 

	
Плавка № 3. Планом експерименту було передбачене продування 

сумішшю реагентів в один етап. 

Витрата шихтових матеріалів на плавку склала: брухт чавуну – 173,5 кг; 

мідь на легування – 3,7 кг; феросиліцій ФС65 – 6 кг. До складу суміші 

реагентів входили порошки сірки (10 кг), порошок вуглецю (4 кг) і сода (1 кг). 

В таблиці 2.3 наведені деякі характеристики експериментальної плавки. 

Таблиця 2.3  

Параметри плавки №3 

Характеристика I етап  
продувки 

Загальна тривалість продування, хв 7,75 
Продувка сумішшю, хв 4,58 
Витрата суміші, кг 9,5 

	
Плавка №4. План експерименту передбачав продування рідкого металу 

сумішшю реагентів з присаджуванням алюмінію на шлак після завершення 
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інжекції суміші реагентів. 

Витрати матеріалів на третю плавку: брухт чавуну – 165 кг; алюміній –

0,5 кг; суміш реагентів – 7,4 кг; мідь для легування – 4,5 кг; феросиліцій ФС65 

– 5 кг. Склад суміші реагентів був таким самим, як і на плавці №3. 

В таблиці 2.4 наведені деякі характеристики експерименту. 

Таблиця 2.4 

Параметри плавки №4 

Характеристика I етап  
продувки 

Загальна тривалість продування, хв 5,25 
Продувка сумішшю, хв 2,67 
Витрата суміші, кг 7,4 
	
Плавка №5. Планом експерименту було передбачено продування в один 

етап сумішшю реагентів з додаванням металевого алюмінію на дзеркало 

металу після скачування шлаку. 

Витрати шихтових матеріалів плавку складали: брухт чавуну – 185 кг; 

суміш реагентів  – 13 кг; феросиліцій ФС65 – 4 кг; алюміній – 1,5 кг. 

Суміш реагентів складалась з 8 кг порошкової сірки, 4 кг порошку 

графіту та 1 кг порошку соди. В таблиці 2.5 наведені характеристики 

експерименту. 

Таблиця 2.5 

Параметри плавки №5 

Характеристика I етап  
продувки 

Загальна тривалість операції, хв н/д 
Продувка сумішшю, хв н/д 
Витрата суміші, кг 7,4 

	
Плавка №6. План експерименту передбачав продування металу 

сумішшю реагентів в два етапи, а також наступне присаджування металевого 

алюмінію в метал двома порціями. Першої – після закінчення продування 

сумішшю реагентів та скачування шлаку. Другої –  після скачування шлаку, 

що утворився після присаджування першої порції алюмінію. 
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Витрати матеріалів на плавку склали: брухт чавуну – 200 кг; суміш 

реагентів – 12,7 кг; феросиліцій ФС65 – 7,5 кг,  алюміній – 4 кг. 

Суміш реагентів складалась з 12 кг порошкової сірки, 4,5 кг порошку 

графіту та 2,2 кг порошку соди.  В таблиці 2.6 наведені деякі характеристики 

експерименту. 

Таблиця 2.6 

Параметри плавки №6 

Характеристика I етап  
продувки 

II етап  
продувки 

ІІІ 
етап 

IV 
етап 

Загальна тривалість операції, хв 6,25 2,25 – – 
Продувка сумішшю, хв 3,41 2 – – 
Витрата суміші, кг 5 5 – – 
Витрата алюмінію, кг – – 2 2 

	
В даному експерименті проби металу на хімічний аналіз відбирали після 

розплавлення (проба 1), після першого етапу продування (проба 2), після 

другого етапу продування (проба 3), після присадки першої порції металевого 

алюмінію (проба 4) і після присадки другої порції металевого алюмінію (проба 

5). Шлак скачували з поверхні ванни рідкого металу перед кожною присадкою 

алюмінію. 
	
2.2.3 Методика проведення експериментів у дослідно-промислових 

умовах з перемішуванням фаз під час переливання 

 

Наступний варіант проведення сульфідного рафінування з обробкою 

сумішшю реагентів був випробуваний в дослідно-промислових умовах на 

тигельної 200 кг індукційної печі в умовах ЕСПЦ Костянтинівського заводу 

ВТОРМЕТ [87].  

В ході експериментальних плавок здійснювали обробку 100 кг рідкого 

чавуну, попередньо легованого міддю. Для сульфідної обробки застосовували 

суміш з порошків сірки, соди і вуглецю, взятих у співвідношенні 12/8,6/1. 

Склад суміші був скорегований на підставі аналізу даних лабораторних 

експериментів, дослідно-промислових експериментів з інжекцією суміші 
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реагентів у струмені газу, а також декількох тестових плавок. 

Чавун розплавляли у індукційній печі. Перед початком обробки 

сумішшю з поверхні рідкого металу повністю видаляли шлак періоду 

плавлення. Потім розплав зливали з печі в розігрітий розливний ківш на 

попередньо розміщену там порцію суміші масою 5,4 кг. Після короткочасної, 

витримки для завершення хімічних реакцій, метал і сульфідний флюс, що 

утворився, повертали в тигель печі на розміщену там другу порцію суміші, яка 

за вагою також складала 5,4 кг. Після цього тигель печі накривали кришкою і 

витримували метал в печі ще протягом трьох хвилин. Потім видаляли 

сульфідний флюс з поверхні металу і відбирали проби металу на хімічний 

аналіз. На одній з експериментальних плавок цикл сульфідної обробки з 

переливанням було проведено два рази, що дозволило збільшити кількість 

флюсу, який було використано на обробку. 

 

2.3. Обговорення результатів лабораторних експериментів 

 

В таблиці 2.7 представлені результати хімічного аналізу проб металу 

лабораторних плавок з різною витратою соди. 

Таблиця 2.7 

Хімічний склад проб металу лабораторних плавок 

№ 
плавки С Mn Ni S Cu Витрата 

соди, г 
вихідний 3,93 0,17 0,39 0,043 0,74   

1 3,99 0,10 0,35 1,880 0,60 0 
2 3,98 0,10 0,39 1,790 0,62 0 
3 3,99 0,10 0,30 0,960 0,69 5,00 
4 3,95 0,09 0,35 0,930 0,71 5,00 
5 3,97 0,08 0,35 0,560 0,57 10,00 
6 4,05 0,04 0,39 0,540 0,52 10,00 
7 3,89 0,05 0,27 0,220 0,68 20,00 
8 3,93 0,08 0,39 0,150 0,64 20,00 
9 3,61 0,10 0,39 0,042 0,74 35,00 

10 3,57 0,08 0,36 0,058 0,72 35,00 
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Результати лабораторних експериментів з введенням соди в попередньо 

насичений сіркою рідкий чавун показали, що за певної витрати соди має місце 

рафінування металу від розчиненої міді. Так в експериментах з витратою 10 г 

концентрація міді в металі після введення реагенту зменшилася на 23% і 30% 

від початкового значення (рис. 2.3). Після присадки в два рази більшої 

кількості соди концентрація міді зменшилася менше – лише на 8% і 13% від 

початкового значення. Відповідно за витрати 35 г соди концентрація міді 

практично не змінилася. 

Слід зазначити, що зменшення концентрації міді в металі має місце вже 

після насичення розплаву сіркою і утворення сульфідної фази, тобто ще до 

введення соди. Це ілюструють дані, які відповідають нульовій витраті соди 

(рис. 2.3). Насичення розплаву сіркою і поява сульфідної фази на основі 

сульфіду заліза відповідно до реакції (2.9) створює умови для утворення 

сульфіду міді (розчинення міді у сульфідний фазі) за реакцією (2.5). 

Балансовий розрахунок відповідно до реакції (2.9) показує, що додавання 20 

грамів сірки до 350 грамів заліза призводить до утворення близько 38,7 грамів 

сульфіду заліза, з урахуванням вмісту сірки в металі 1,84% (дані хімічного 

аналізу). 

 

  

(a) (б) 
 

Рис. 2.3 – Концентрація міді (а) і сірки (б) в металі залежно від кількості 

введеної соди. 

 

Присадка соди в розплав призводить до десульфурації металу і змінює 
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хімічний склад сульфідної фази – в ній з’являеться сульфід натрію. 

Розрахункова кількість сульфіду натрію, що утворюється відповідно до 

хімічної реакції (2.11) показана в таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Розрахункова витрата та утворення сполук під час протікання реакції 

розкладання соди 

Порція соди, г 5 10 20 35 
Na2S, г 3,68 7,36 14,72 25,75 
Витрата вуглецю, г 0,57 1,13 2,26 3,96 
Витрата сірки, г 1,51 3,02 6,04 10,57 

 

Зі збільшенням витрати соди концентрація сірки в металі різко падає 

(рис. 2.3), що обумовлює відповідне зменшення величини активності сірки в 

розплаві. У сукупності зі зміною складу сульфідної фази це робить фізико-

хімічні умови несприятливими для сорбування міді сульфідною фазою і, як 

наслідок, ступінь видалення міді з металу зменшується. Найменший 

залишковий вміст міді в металі отримано в експериментах з витратою соди, 

яка дорівнює 10 г (рис. 2.3). Можна припустити, що в цьому випадку хімічний 

склад отриманої сульфідної фази був найбільш близький до оптимального для 

системи FeS-Na2S. При цьому вміст сірки в металі після обробки содою 

зменшився в три рази у порівнянні з її концентрацією, досягнутою після 

введення сірки в метал. Слід відзначити, що у дослідах з найменшою витратою 

соди рівною 5 г отримано дуже незначне зменшення концентрації міді проти 

її початкового значення. Причому концентрація міді стала більшою, ніж була 

в металі перед додаванням соди – після насичення розплаву сіркою 

(експерименти з нульовою витратою соди). Це може бути пов’язане з 

витратою сірки на утворення сульфіду натрію і частковому відновленню заліза 

і сірки з сульфідної фази. 

В процесі сульфідної обробки окрім концентрації міді змінюються 

концентрації і інших домішок, присутніх в рідкому металі. Наприклад, 

подібний з міддю характер залежності величини залишкової концентрації від 

витрати соди демонструють манган (рис. 2.4) та нікель (рис. 2.5, табл. 2.7). 
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Очевидно, що концентрації інших компонентів, які можуть утворювати 

сульфіди, теж будуть змінюватися в процесі сульфідної обробки внаслідок 

утворення сульфідів. Це слід враховувати, застосовуючи даний метод 

рафінування для обробки багатокомпонентних залізовуглецевих розплавів. 

 

  

(a) (б) 
 

Рис. 2.4 – Концентрація вуглецю (а) і марганцю (б) в металі в залежності 

від кількості введеної соди. 
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Рис. 2.5 – Cумарна концентрація міді, нікелю і мангану в металі 

залежновід кількості введеної соди. 

 

У загальному випадку за постійних температури і тиску в системі 
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співвідношення між рівноважними концентраціями компонентів розчину 

може бути описане рівнянням Гіббса-Дюгема [100]: 

∑ 𝑥a𝑑𝜇aa = 0,     (2.12) 

де xі – молярна частка і-того компонента; 

μі – хімічний потенціал компонента в розчині. 

А якщо врахувати, що хімічний потенціал компонента μі зв’язаний з його 

активністю аі співвідношенням 𝜇і = 𝜇	a# + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎a , рівняння (2.12) можна 

представити у наступному вигляді: 

∑ 𝑥a𝑑 ln 𝑎aa = 0.     (2.13) 

Тож процес одночасної зміни концентрацій декількох компонентів в 

металі під час сульфідного рафінування буде носити складний характер. 

Кінцева концентрація домішки буде залежати від її початкового вмісту в 

металі та її спорідненості до сірки відносно інших компонентів. Так, навіть за 

малої початкової концентрації у порівнянні з міддю (в шість разів менше) 

манган, який має значно більшу спорідненість до сірки ніж залізо та мідь, 

активно взаємодіє з сіркою під час сульфідної обробки. Стандартна свобідна 

енергія утворення сульфіду мангану складає -219,36 кДж/моль, що в 

приблизно 2,5 рази більше ніж для сульфідів міді (-86,27 кДж/моль) і нікелю 

(-76,87 кДж/моль) [91]. На рисунку 2.6 показане співвідношення залишкових 

концентрацій мангану і міді після сульфідної обробки. 

Зі збільшенням витрати соди також спостерігається певне зниження 

концентрації вуглецю в металі (рис. 2.4), обумовлене збільшенням витрати 

вуглецю в процесі розкладання карбонату натрію за реакцією 

(2.11).Експериментальні дані показують, що вміст вуглецю в металі впливає 

на залишковий вміст міді в металі відповідно до висновків теоретичного 

аналізу (рис. 2.7). 

Плавлення і розкладання соди починається після контакту з рідким 

металом супроводжується значним виділенням газів. В умовах лабораторних 

експериментів це призводило до розбризкування сульфідного флюсу на стінки 

тигля, особливо за великих витрат соди, що в певній мірі погіршувало умови 
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рафінування. 
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Рис. 2.6 – Співвідношення залишкових концентрацій мангану і міді після 

сульфідної обробки. 
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Рис. 2.7 – Зв’язок концентрації вуглецю і залишкової концентрації міді 

в металі після сульфідної обробки. 

 

У цілому лабораторні експерименти з обробкою содою попередньо 

насиченого сіркою чавуну показали принципову можливість реалізації 

процесу рафінування таким чином. При цьому для отримання найкращого 

результату, витрата соди повинна певним чином співвідноситися з кількістю 

сульфідної фази, яка присутня (утворилася) в системі «рідкий метал-сульфідна 

фаза», на момент введення реагенту. У проведених експериментах кращий 

результат отримано за співвідношення витрати соди до сірки рівному 0,5. 



81 

У промислових умовах при реалізації даного варіанту обробки з 

роздільним введенням сірки і соди для насичення розплавленого металу 

сіркою з утворенням сульфідної фази доцільно використовувати сульфід 

заліза. Це технологічно спростить введення сірки, яка в чистому вигляді має 

температуру плавлення 386К, і забезпечить її стабільне засвоєння та 

виключить витрачання заліза з рідкого металу на утворення сульфідної фази. 

При цьому втрати тепла на нагрівання і плавлення сульфіду заліза будуть 

значно більше, ніж при використанні сірки. Однак це може бути суттєвим 

лише за умови одночасного введення реагентів в складі суміші, враховуючи 

додаткові витрати тепла на нагрівання, плавлення і розкладання карбоната 

натрію. Використання легкоплавкої сірки замість сульфіду заліза в складі 

суміші зменшує охолоджуючий ефект і пришвидшує процес формування 

сульфідної фази визначеного складу після введення реагентів в рідкий метал. 

За рахунок цього також скорочується тривалість введення реагентів і всього 

процесу рафінування в цілому. 

В ході лабораторних експериментів з обробкою чавуну сумішшю 

реагентів, яка містить соду і сірку, бурхливе виділення газів припинялось 

через 15 секунд після присаджування порції суміші на метал. Припинення 

газовиділення свідчило про завершення процесу декомпозиції карбонату 

натрію і формування сульфідного флюсу. У таблиці 2.9 представлені 

результати, отримані в ході цих експериментів. Було проведено дві серії 

експериментів з різною питомою витратою суміші. З чотирма плавками в 

кожній серії. У таблиці для кожної серії плавок наведені дані, які отримані 

усередненням значень масових концентрацій елементів в серії плавок. В 

експериментах з питомою витратою суміші 0,06 кг/ кг біло досягнуто 

зменшення концентрації міді в металі в середньому на 27% від початкового 

значення, а в дослідах з витратою суміші 0,047 кг/кг на 22%. Залишкова 

концентрація сірки в металі коливалася в діапазоні 0,3-0,6%. В процесі 

сульфідного рафінування концентрації марганцю і нікелю в металі також 

зменшилися. Причому більше ніж міді. Відповідно сумарний відсотковий 

вміст цих елементів теж зменшився (табл. 2.9). Слід зазначити вплив величини 
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питомої витрати суміші на ступінь рафінування розплаву від домішок 

кольорових металів і на залишковий вміст сірки. 

Збільшення витрати реагентів збільшувало видалення міді, нікелю і 

мангану, зі зростанням кінцевого вмісту сірки в металі. 

 

Таблиця 2.9 

Хімічний склад металу після обробки сумішшю реагентів 

Серія C, % Si, % Mn, % Cu, % Ni, % S, % (Mn+Cu+Ni),% 
Питома 
витрата 

суміші, кг/кг 

Вихідн. 3,40 1,50 0,30 1,07 0,75 0,07 2,12  

1 3,89 1,55 0,11 0,78 0,38 0,46 1,26 0,060 

2 3,50 1,49 0,12 0,84 0,48 0,40 1,43 0,047 

 

Досліджені в ході лабораторних експериментів варіанти введення 

реагентів показали близькі результати. Однак при комбінованому введенні 

вони досягнуті за меншої питомої витрати матеріалів. У зв'язку з цим для 

випробування в дослідно-промислових умовах був обраний спосіб 

одночасного введення реагентів. Крім того цей варіант є більш простішим в 

організаційному плані. 

 

2.4 Результати експериментів з інжекцією реагентів в ванну рідкого 

металу 

 

У таблиці 2.10 наведені параметри процесів продування та інжекції 

реагентів для кожної плавки.  

В таблиці 2.11 наведені результати хімічного аналізу проб металу, 

відібраних під час експериментів з інжекцією суміші реагентів в ванну рідкого 

металу в індукційній печі.  

Аналіз отриманих результатів показує, що найкращі показники з 

видалення міді було досягнуто на плавках №3, №4, №6. На цих 

експериментальних плавках кінцевий вміст міді зменшився майже у два рази 
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за питомої витрати суміші реагентів 0,045-0,055 кг/кг. Причому вміст сірки в 

металі протягом сульфідної обробки на плавках три і шість подвоївся. На 

четвертій і шостій плавках по закінченні обробки кінцевий вміст сірки був 

близьким до початкового. Це було досягнуто завдяки застосуванню 

розробленого методу з присаджуванням металевого алюмінію на шлак (плавка 

№4) та в метал після скачування шлаку (плавка №6) [101,103].  

 

Таблиця 2.10 

Параметри процесу продування по плавках 

№	

Ви
тр
ач
ен
о	

су
м
іш
і,	
кг
	

Загальна	
тривалість	
сек/хв	

Чистого	
часу,	
сек/хв	

Ви
тр
ат
а	
су
м
іш
і,	

кг
/ х
в	 Витрата	

аргону,	
кг/хв	

Питома	
витрата,	
кг/т	

Ін
те
нс
ив
ні
ст
ь	

пр
од
ув
ан
ня
,	

м
3 /
т×

хв
	

1	 7	 300/5	 180/3	 2,33	 –	 –	 –	
2	 6,8	 470/7,83	 200/3,33	 2,04	 0,08	 1,71	 0,72	
3	 9,5	 490/8,16	 275/4,60	 2,18	 0,10	 2,89	 1,06	
4	 7,4	 315/5,25	 160/2,67	 2,80	 0,11	 1,79	 1,13	
5	 7,4	 н/д	 н/д	 н/д	 н/д	 н/д	 н/д	
6.1	 5	 375/6,25	 205/3,42	 1,46	 0,12	 2,18	 1,08	
6.2	 5	 135/2,25	 120/2,00	 2,50	 0,12	 1,28	 1,08	

 

Продування сіркою у струмі атмосферного повітря (плавка №1) також 

забезпечило певне зменшення вмісту міді в металі (-23%), але з надто великим 

залишковим насиченням металу сіркою. Слід відзначити також трикратне 

зменшення концентрації мангану і незмінну концентрацію кремнію в металі 

після сульфідної обробки в таких умовах.  

Плавки три і п’ять показали чутливість даної технології введення 

регентів до режиму продування. На плавці три продування відбувалося з 

малим зануренням фурми в метал (до 0,01 м). Продування металу з інжекцією 

сумішшю реагентів без ізоляції поверхні металу від впливу атмосферного 

повітря (з незакритим кришкою тиглем печі) з малою часовою витратою 

суміші (через технічні причини) також показало погані результати через 
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втрату реагентів, перш за все натрію, з окисленням. Лише додавання алюмінію 

на поверхню металу після видалення шлаку забезпечило деяке зменшення 

концентрації міді і сірки в металі.  

Таблиця 2.11 

Результати хімічного аналізу проб дослідного металу, %	

Проба	 C	 Mn	 Si	 S	 P	 Cu	

Плавка	№1	
1-1	 2,70	 0,30	 1,13	 0,21	 0,102	 1,90	
1-2	 2,06	 0,11	 1,12	 1,75	 0,098	 1,46	
1-3	 2,65	 0,08	 0,65	 0,92	 0,098	 1,46	

Плавка	№2	
2-1	 2,78	 0,09	 0,65	 0,686	 0,150	 2,0	
2-2	 2,75	 0,08	 0,62	 1,130	 0,108	 2,0	
2-3	 2,92	 0,03	 0,42	 0,650	 0,098	 1,75	

Плавка	№3	
3-1	 2,72	 0,04	 0,92	 0,18	 0,098	 2,00	
3-2	 3,10	 0,02	 1,91	 0,32	 0,099	 1,04	

Плавка	№4	
4-1	 2,53	 0,23	 1,19	 0,25	 0,095	 1,90	
4-2	 2,96	 0,02	 1,20	 0,28	 0,010	 1,00	

Плавка	№5	
5-1	 2,56	 0,12	 2,03	 1,15	 0,093	 2,10	
5-2	 3,10	 0,18	 1,68	 4,72	 0,086	 2,80	
5-3	 2,36	 0,03	 2,03	 1,28	 0,096	 1,70	

Плавка	№6	
6-1	 3,48	 0,19	 1,66	 0,259	 0,086	 1,46	
6-2	 3,49	 0,05	 1,63	 0,649	 0,074	 1,01	
6-3	 3,62	 0,03	 1,67	 0,747	 0,090	 0,82	
6-4	 3,05	 0,02	 1,45	 0,550	 0,070	 0,73	
6-5	 3,46	 0,03	 1,59	 0,282	 0,085	 0,73	

 

На шостій плавці продування сумішшю реагентів здійснили в два етапи 

з перервою для відбирання проб металу. На рисунку 2.8 графічно представлена 

зміна вмісту міді, сірки і мангану в пробах металу. Протягом інжекції суміші 

реагентів спостерігається поступове збільшення концентрації сірки в металі і 

зменшення концентрації міді та мангану. Інжекція перших 5 кг суміші (питома 

витрата 0,025 кг/кг) забезпечило зменшення концентрації міді на 30%. 

Інжекція наступних 5-т кілограмів суміші забезпечило зменшення 

концентрації міді на 44% (загальна питима витрата 0,05 кг/кг) від її 
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початкового вмісту, та на 18% від вмісту у попередній пробі. 

 

 
Рис. 2.8 – Зміна вмісту домішок у пробах металу, відібраних на плавці 

№6, на протязі експерименту 

 

Додавання металевого алюмінію на дзеркало металу після видалення 

сульфідного флюсу призвело до утворення на поверхні металу нового шару 

сульфідної фази і зменшенню концентрацій міді, сірки і мангану в металі. 

Загальне зменшення концентрації міді склало -50% (відносно передньої проби 

-11%). Додавання другої порції металевого алюмінію після нового очищення 

поверхні металу не вплинуло на вміст міді, але забезпечило подальшу 

десульфурацію завдяки утворенню сульфіду алюмінію і частковому 

відновленню мангану з сульфідів за реакціями: 

[Al] + 2/3[S] = AlS1,5,     (2.14) 

[Al] + 2/3(MnS) = AlS1,5 + 2/3[Mn].     (2.15) 

Зразки металу з шостої плавки були досліджені на електронному 

мікроскопі на предмет забрудненості металу неметалевими включеннями та їх 

зміни їх хімічного складу. Рисунок 2.9 ілюструє вигляд розмірів і форми 

1 2 3 4 5
Cu 1,46 1,01 0,82 0,73 0,73
S 0,259 0,649 0,747 0,55 0,282
Mn 0,19 0,05 0,03 0,02 0,03
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сульфідних неметалевих включень в металі за різного збільшення.  

 

a 

  

b 

  

c 

  
 Збільшення x100 Збільшення x500 

 

Рис. 2.9 – Зміна форми і розмірів сульфідних неметалевих включень в 

металі на різних етапах обробки: а – на 6-й хвилині продування (проба 2 на 

рис. 2.8); b – на 8-й хвилині продування (проба 3 на рис. 2.8); с – після введення 

алюмінію (проба 4 на рис. 2.8). 

 

Зображення показують присутність в металі значної кількості 

неметалевих включень. Причому по ходу продування збільшується кількість 
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крупних включень за рахунок дії механізму коагуляції в умовах інтенсивного 

перемішування розплаву. В пробі металу, відібраній на шостій хвилині 

продування (проба 2) спостерігаються сульфідні включення розміром від 1 до 

6,5 мкм за середнього розміру 1,5 мкм. Після другого етапу продування, в 

металі проби номер 3, збільшився максимальний і середній розмір включень, 

що спостерігаються, – він коливаєтеся в інтервалі 1-10 мкм з середнім 

розміром 2-4 мкм. Також спостерігаються поодинокі включення розміром 

10х15 мкм. Після введення металевого алюмінію в метал (проба 4) дрібні 

включення збільшились у розмірі до 1,5 мкм, а також зросла кількість крупних 

сульфідних включень розміром до 10 мкм, яки набули вираженої глобулярної 

форми. Останнє свідчіть про збільшення міжфразного натягу на кордоні 

“включення-мета” і погіршення змочування металу. 

Аналіз знімків показує, що впродовж обробки включення укрупнюються 

та після введення набувають глобулярної форми, що в цілому повинно сприяти 

їх швидкому видаленню з розплаву. 

На рисунку 2.10 показано вигляд зображення сульфідних неметалевих 

включень у характеристичному випроміненні Cu, S, Fe, Al. Аналіз зображень 

показує, що включення містять у своєму складі мідь, концентрація якої у 

включеннях помітно перевищує її концентрацію в металі. Концентрація міді у 

сульфідній фазі коливалась в інтервалі 1,7-3,6%, що відповідало вмісту сірки 

у пробах сульфідного флюсу після рафінування. Також видно, що до введення 

алюмінію включення містять значну кількість заліза, що обумовлює гарну 

адгезію сульфідної фази до металу.  

Після введення алюмінію а метал, включення збагачувались алюмінієм 

і збіднювались залізом, що свідчило про протікання хімічної реакції: 

(FeS) + 2/3[Al] = [Fe] + (AlS1,5)   (2.16) 

Відповідно зменшується адгезія фаз і включення набувають глобулярної 

форми. Також дещо збільшився і вміст міді у сульфідній фазі до 4-4,2%. В 

умовах даних експериментів було складно регулювати надходження алюмінію 

в метал через недосконалу техніку введення і  неконтрольовані втрати з 



88 

окисненням. Тому його вводили з надлишком. За даними хімічного аналізу 

кінцевий вміст алюмінію в металі складав 1,3%. 

 

 

   

Cu 

   

S 

   

Fe 

   

Al 

    
 a b c 

 

Рис. 2.10 – Зображення сульфідних неметалевих включень у 

характеристичному випромінені Cu, S, Fe, Al (збільшення а, b – х3500; c – 

x2000). 

 

Таким чином, додавання алюмінію дозволяє збільшити ступінь 
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видалення міді і одночасно зменшити кінцевий вміст сірки в металі. Причому 

концентрація міді зменшилась лише після додавання першої порції металевого 

алюмінію з 0,82% до 0,73% за концентрації алюмінію в металі 0,59%. 

Наступне введення алюмінію не вплинуло на концентрацію міді. Відомо, що 

алюміній зменшує коефіцієнт активності міді в залізі [104], а коефіцієнт її 

розподілу між сульфідною фазою системи FeS-AlS1,5 починає зменшуватись за 

значення відношення XAl/(XAl+XFe) у ній більше за 0,6 [21]. За даними [21] 

концентрація алюмінію в металі 1,3% відповідає значенню цього відношення 

в інтервалі 0,85-0,90. Проте рівноважна концентрація сірки в металі за цих 

умов повинна бути близько 0,3% при температурі 1473К, що і було досягнуто 

в експерименті. 

Теоретично сульфідні флюси системи FeS-NaS0,5 здатні забезпечити 

більш низьку кінцеву концентрацію сірки [18]. Проте, як показали 

дослідження [84], під час проведення сульфідного рафінування в окисних 

умовах рівноважна концентрація сірки збільшується. Тож техніка з 

додаванням металевого алюмінію може бути доцільною за цих умов. 

 Аналіз експериментів показує, що сульфідне рафінування з інжекцією 

реагентів в рідкий метал забезпечую результати, в цілому близькі до 

отриманих у лабораторних умовах. В той же час, дана техніка рафінування 

надто чутлива до умов обробки (витрата газу, інтенсивність інжекції, окисний 

вплив середовища, витрата газу). Окрім того, для введення значної кількості 

реагентів потрібен відносно тривалий час і значна витрата газу, а також 

компенсація охолоджуючого ефекту від продування, що підвищує витрати на 

рафінування. Таким чином, застосовувати інжекцію порошкоподібних 

реагентів під час обробки значних об’ємів металу не раціонально. Виходячи з 

цього в наступних експериментах був випробуваний інший варіант організації 

сульфідного рафінування. 
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2.5 Обговорення результатів дослідно-промислових експериментів з 

перемішуванням фаз під час переливання 

 

Техніку рафінування з переливанням рідкого металу з печі в ківш і назад 

досліджували в ході експериментальних плавок на 200 кг індукційній печі за 

описаною вище методикою (рис 2.11). 

 

 
Рис. 2.11 – Схема проведення сульфідної обробки металу з 

переливанням  

 

В ході експериментів проводили сульфідну обробку рідкого чавуну з 

різним початковим вмістом міді (0,5-1,5%). Пробні плавки показали 

необхідність збільшити питому витрату суміші на один цикл обробки до 0,1 

кг/кг через неможливість запобігти частковому окисленню реагентів киснем 

повітря в процесі обробки розплаву. Після відпрацювання технології були 

проведені дві контрольні плавки, в ході яких рафінуванню від міді піддавали 

100 кг рідкого чавуну з різним початковим вмістом цієї домішки (1,12% та 

0,56%). На обох контрольних плавках за рахунок сульфідної обробки 

досягнуто зменшення вмісту міді в металі до концентрації менше 0,3% (табл. 

2.12) – загальне зменшення вмісту міді на 79,5% та на 48,2%. Щоб отримати 

вказаний результат для металу з початковим вмістом міді 1,12% провели два 

цикли сульфідної обробки (рис.2.11). Відповідно питома витрата суміші 

збільшилася в два рази. Як і під час лабораторних досліджень в металі 

паралельно зменшився вміст мангану. Залишковий вміст сірки в розплаві був 

більше, ніж отриманий в лабораторних експериментах, що обумовлено 
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більшою питомою витратою суміші. 

 

Таблиця 2.12 

Зміна концентрації домішок в металі після сульфідної обробки 

Плавка Момент взяття проби C, % Mn, % Cu, % S, % 

1 

Перед обробкою 3.37 0.81 1.12 0,046 

Після 1-го циклу обробки  3.57 0.19 0.62 0,59 

Після 2-го циклу обробки 3.98 0.15 0.23 0,93 

2 
Перед обробкою 3.51 0.74 0.56 0,14 

Після обробки 3.67 0.15 0.29 0,81 
 

Представлені дані показують, що розглянута методика сульфідного 

обробки дозволяє достатньо ефективно вирішувати задачу рафінування 

залізовуглецевих розплавів від розчиненої міді. До її переваг слід віднести 

відносну простоту реалізації і малу тривалість процесу обробки. У той же час 

під час такої обробки в промислових умовах необхідно ізолювати зону реакції 

від взаємодії з атмосферою, як з екологічних міркувань, так і для мінімізації 

окисного впливу атмосферного повітря. В рамках використовуваної в ході 

експериментів техніки переливання розплаву з печі в ківш і назад зробити це 

було складно, що було обумовлено технологічними можливостями конкретної 

виробничої дільниці. В перспективі сульфідну обробку розплаву доцільно 

здійснювати в спеціалізованому реакторі, що забезпечить вирішення усього 

комплексу технологічних і екологічних завдань. 

Також експерименти показали, що одним з обов'язкових умов 

ефективного протікання процесу рафінування є інтенсивне перемішування 

реагуючих фаз. Досліди з присадкою суміші реагентів на поверхню металу без 

інтенсивного перемішування дали негативний результат. При цьому 

концентрація сірки в металі зростала без істотної зміни концентрації міді. У 

зв'язку з цим технологічний агрегат для сульфідної обробки рідкого металу, 

повинен забезпечувати інтенсивне перемішування реагуючих фаз тим чи 

іншим способом і подальшу витримку для їх розділення. 
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Однією з серйозних технологічних проблем, виявлених в ході дослідно-

промислових експериментів, є складність розділення сульфідної фази і рідкого 

металу після сульфідної обробки. Сульфідні розплав на основі сульфіду заліза 

добре змочує рідкий метал і це істотно ускладнює повне видалення флюсу з 

поверхні металу. У той же час добитися повного поділу фаз дуже важливо як 

з точки зору ефективності процесу рафінування металу від міді (сульфідна 

фаза збагачена міддю), так і з урахуванням подальшої десульфурації металу. 

Це завдання має два аспекти. Перший пов'язаний безпосередньо з 

необхідністю видалення сульфідного розплаву з поверхні металу після 

закінчення обробки, а другий – із рафінування об’єму металу від численних 

сульфідних неметалічних включень, що утворилися внаслідок хімічних 

реакцій і інтенсивного перемішування фаз в ході сульфідної обробки (див. 

розділ 2.4).  

 

Висновки 

 

Проведені дослідження показали, що техніка сульфідного рафінування з 

використанням соди і сірки для утворення сульфідного флюсу дозволяє 

зменшувати вміст розчиненої міді в залізовуглецевому розплаві в декілька 

разів. Здійснювати рафінування можна як шляхом роздільного введення 

реагентів (спочатку сірка, потім сода) так і з використанням суміші реагентів. 

Рафінування розплаву з питомою витратою суміші реагентів не більше за 0,1 

кг/кг забезпечувало зменшення вмісту міді в металі з 1% до концентрацій 

менших за 0,3%. 

Експериментально встановлено кореляцію між залишковими 

концентраціями Cu, Mn, Ni в металі після завершення сульфідного 

рафінування. На підставі теоретичного аналізу визначено, що співвідношення 

між ними регулюється величиною спорідненості елемента до сірки та 

величиною їх термодинамічної активності в розплаві. Відповідно під час 

проведення сульфідного рафінування металу, якій містить окрім міді домішки 

інших металів, що мають підвищену спорідненість до сірки, слід враховувати 
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їх взаємодію з сіркою і вплив видалення міді з металу. 

Результати експериментальних досліджень показали, що важливими 

умовами для ефективного рафінування металу з вилученням міді до 

сульфідної фази є розвинена поверхня міжфазового контакту, яку доцільно 

створювати інтенсивним перемішуванням реагуючих сульфідної і металевої 

фаз й пришвидшення масоперенесення в об’ємі фаз, а також якомога повне 

розділення сульфідної фази і металу після закінчення сульфідної обробки. 

Проблема розділення фаз розкладається на два окремих технологічних 

завдання – вилучення сульфідної фази з поверхні металу і рафінування рідкого 

металу від сульфідних неметалевих включень. 

В ході сульфідного рафінування з інтенсивним перемішуванням 

сульфідної і металевої фаз відбувається насичення рідкого металу сіркою і 

утворення в його об’ємі значної кількості сульфідних неметалевих включень 

розміром від 1 до 10 мкм, які містять в своєму складі мідь, що перейшла з 

металу. Для покращення вилучення міді з рідкого металу слід вживати 

відповідні технологічні заходи для видалення цих включень з об’єму металу 

по закінченню сульфідної обробки. 

Введення в рідкий метал, що насичений сіркою після сульфідної 

обробки, алюмінію призводить до одночасного зменшення концентрацій сірки 

і міді в металі. Збільшення питомої витрати алюмінію більше за 0,01 кг/кг 

сприяє подальшій десульфурації металу, але не впливає на концентрацію міді 

в ньому. Введення алюмінію в метал впливає на хімічний склад сульфідних 

неметалевих включень – вони збагачуються алюмінієм і міддю, та 

збіднюються залізом. Також включення набувають переважно глобулярної 

форми і добре коагулюють, що повинно сприяти їх видаленню з об’єму 

металу. 

В промислових умовах під час реалізації сульфідної обробки необхідно 

вирішувати завдання з ізолювання зони реакції від взаємодії з атмосферою 

цеху, як з екологічних міркувань, так і для мінімізації окисного впливу 

атмосферного повітря. Виходячи з цього таку обробку доцільно здійснювати 

в спеціалізованому реакторі, що забезпечує ефективне вирішення відповідних 
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технологічних та екологічних завдань. 

Матеріали даного розділу опубліковані в роботах [87,88,95-

99,101,103,105-107]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ОСНОВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ 

МЕТАЛЕВОЇ І СУЛЬФІДНОЇ ФАЗ ПІСЛЯ СУЛЬФІДНОГО 

РАФІНУВАННЯ 

 

Для успішного завершення сульфідного рафінування і зменшення 

витрат на подальшу десульфурацію металу дуже важливим є якомога повне 

відокремлення сульфідної фази від рідкого металу по закінченні сульфідної 

обробки.  

 

3.1. Аналіз проблеми розділення сульфідної і металевої фаз  

 

В ході експериментальних досліджень процесу сульфідного 

рафінування залізовуглецевих розплавів у дослідно-промислових умовах було 

визначено, що вирішення завдання з розділенням сульфідної і металевої 

пов’язане з певними складнощами (див. Розділ 2). По-перше видалення 

сульфідної фази з поверхні ванни та об’єму рідкого металу ускладнене 

високою адгезією сульфідної фази до металу, що обумовлене високим вмістом 

сульфіду заліза у сульфідній фазі. Окрім того в контакті з атмосферним 

повітрям починається інтенсивне окиснення сульфідного флюсу з утворенням 

відповідних оксидів металів та газоподібного оксиду сірки. Це призводить до 

зміни хімічного складу флюсу зі зменшенням в ньому вмісту, в першу чергу, 

елементів, які мають високу спорідненість до кисню – зокрема, натрію. Зміна 

хімічного складу сульфідної фази та зростання окисненості в системі “метал-

сульфідна фаза” зменшує величину коефіцієнту розподілу міді і сприяє 

частковому поверненню міді з сульфідної фази до металу [84], що погіршує 

досягнуті результати рафінування. Тому як під час сульфідної обробки, так і 

на етапі видалення сульфідної фази слід запобігати впливу окисного 

атмосферного повітря на неї. 

Вирішення завдання з якомога повного розділення фаз, що 

прореагували, також ускладнюєтся тим, що після завершення сульфідної в 
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металі у значній кількості присутні сульфідні неметалеві включення різного 

розміру [108]. Відповідно для ефективного видалення включень необхідно 

залучення спеціальних заходів. 

Таким чином, у проблемі розділення сульфідної і металевої фаз по 

завершенні сульфідного рафінування можна виділити два аспекти. Перший 

пов’язаний з вилученням сульфідного флюсу безпосередньо з поверхні ванни 

рідкого металу, а другий – з рафінуванням об’єму металу від чисельних 

сульфідних неметалевих включень. 

В металургійній практиці є досвід достатньо ефективного розділення 

рідких металу і шлаку. Зокрема, для цього застосовують спеціальні 

перегородки для відсікання шлаку, роблять переливання з використанням 

проміжних ємкостей, організують донний випуск металу, здійснюють 

механічне згрібання шлаку з дзеркала металу і т.і. [109]. Таким чином, 

очевидно, що дана складова проблеми в умовах конкретного виробництва 

може бути достатньо успішно вирішена відомими методами. Однак при цьому 

слід мінімізувати контакт флюсу з атмосферним повітрям і тим самим 

запобігти розвитку небажаних процесів окиснення. Окрім того потрібно 

загустити флюс з метою полегшення його відокремлення від рідкого металу. 

В ході експериментальних плавок на індукційній печі, які описані у 

розділі 2, для видалення сульфідного флюсу з поверхні ванни рідкого металу 

була розроблена і застосована спеціальна методика, яка забезпечувала 

практично повне видалення сульфідного флюсу. Перед видаленням, на 

поверхню флюсу присаджували подрібнений шамот, вапно або їх суміш 

фракцією 3-15 мм, у кількості, яка забезпечувала повне покриття поверхні 

флюсу, щоб мінімізувати взаємодію рідкого флюсу з киснем атмосферного 

повітря, а також його охолодження до температури загушення (≤1200оС). 

Після цього суміш твердого матеріалу і сульфідного флюсу достатньо легко 

видаляли з поверхні ванни рідкого металу шляхом механічного згрібання 

[106]. 

Для забезпечення видалення неметалевих включень з об’єму метала в 

процесі дослідно-промислових експериментів здійснювали витримку металу в 
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індукційній печі протягом 5 хвилин і потім повторювали операцію видалення 

з поверхні ванни рідкого метала шару сульфідної фази, що знову утворювався 

після витримки. При цьому неметалеві включення спливали з об’єма металу 

самовільно за рахунок різниці щільностей металевої і сульфідної фаз.  

 

3.2. Оцінка ефективності видалення неметалевих включень шляхом 

спливання 

 

В процесі рафінування рідкого металу від неметалевих включень через 

механізм їх спливання можна виділити декілька етапів: спливання включення 

в об’ємі ванни рідкого металу до її поверхні; перехід включення крізь 

міжфазний кордон “метал-шлак”; асиміляція і розчинення включення шлаком. 

Спливання неметалевих включень є тим етапом процесу, який визначає 

тривалість всього процесу їх видалення. Швидкість спливання окремого 

включення визначається його розміром, умовами змочування металом і 

гідродинамікою металевого розплаву. 

В теорії процес спливання неметалевих включень в рідкому металі 

прийнято розглядати як окремий випадок спливання сфери в рідині, і тому до 

включення застосовують звичайний для гідродинаміки метод розрахунку 

швидкості спливання [110]. У першому наближенні вона може бути 

розрахована за формулою Стокса (3.1) [111]: 

 

uk =
lmKln
Jopq

dkQg                                                   (3.1) 

 

де ρu, 𝜌w			– відповідно щільність рідкого металу та включення, кг/м3; 

dk – діаметр включення, м; 

µy – в’язкість рідкого металу, Паˑс; 

g – прискорення вільного падіння, м/с2. 

Формула (3.1) задовільно описує лише спливання твердих, ідеально 

змочуваних металом неметалевих включень у нерухомому середовищі. Крім 
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того, вона строго виконується лише якщо число Рейнольдса включення не 

перевищує 0,5. Для більших чисел Рейнольдса швидкості спливання включень 

починають відрізнятися від розрахованих на п’ять і більше відсотків [112]. 

Результати досліджень показують, що результати експериментів і розрахунків 

задовільно співпадають лише для включень розміром до 10 мкм [113]. 

Швидкості спливання рідких включень дещо відрізняються від 

швидкостей спливання твердих включень через різні граничні умови та рух 

рідини всередині рідкого включення. Кількісно оцінити швидкості спливання 

рідких включень можна за формулою Рибчинского-Адамара, яка по суті є 

модифікацією формули (3.1) [83]:  

uk =
lmKln
zpq

dkQg
pq{p|
Qpq{p|

                                                   (3.2) 

де µy – вязкість рідкого включення, Паˑс; 

З формули (3.2) випливає, що рідкі включення спливають швидше 

твердих включень такого ж розміру. При 𝜂в ≫ 𝜂м  формула Рибчинского-

Адамара переходить у формулу Стокса. Відповідно за цих умов розрахункова 

швидкість спливання рідких включень буде близька до швидкості твердих. 

Динамічна в’язкість рідкого залізовуглецевого розплаву при 

температурі 1300-1400оС складає близько 0,007-0,008 Па с, а рідкої сульфідної 

фази – 0,0035-0,005 Па с [83]. За таких умов швидкість спливання рідкого 

включення, що розрахована за формулою (3.2), буде більшою за швидкість, 

яка розрахована для аналогічного за розміром твердого включення за 

формулою (3.1), лише у 1,2-1,3 рази. Таким чином, для дрібних включень, які 

мають малу швидкість спливання, ця різниця не буде суттєвою з точки зору 

тривалості процесу рафінування шляхом лише спливання включень. 

Для розрахунків спливання включень за чисел Рейнольдса більших за 

0,5 запропоновані модифіковані формули, які наведені в роботі [114]: 

 

u��	 = � �(l�Kln)
�pqC.DlmC.D

�
F
� 	dk – при 0.5 < Rea� < 1000,                  (3.3) 
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u��	 = ��(lmKln)�n
#.����

�
F
�
 – при Rea� ≥ 1000                            (3.4) 

 

Розрахована за цими формулами швидкість спливання включення 

діаметром 10 μм складає 0,00003 м/с, для включення 100 μм – 0,00327 м/с, а 

для включення діаметром 500 μм – 0,08 м/с. 

Подібні малі швидкості спливання дрібних включень визначені у 

багатьох дослідженнях. Так, наприклад, автори роботи [115] провели 

розрахунок швидкість спливання продуктів розкислення сферичної форми в 

рідкій сталі і отримали величину швидкості спливання включень розміром 20 

μм на рівні 0,003 м/с. У дослідженні [116] швидкість спливання включень 

діаметром 20 μм за розрахунками визначили рівною 0,0016 м/с. 

Наведені вище результати розрахунків за формулами (3.3, 3.4) та 

результати інших досліджень показують, що за час позапічної обробки металу 

в ківші на поверхню сталеплавильної ванни встигають спливти лише 

включення з розмірами більше за 30 μм [117]. Менші включення, навіть за 

умови тривалої витримки металу в ківші, не можуть бути видаленні шляхом 

спливання, яке обумовлене різницею щільностей [118-120]. 

Крім того, в реальних умовах спливання включень в рідкому металі не 

відбувається виключно за законом Стокса, бо вони підхоплюються 

конвективними потоками рідкого металу і циркулюють з ними в металевій 

ванні. При цьому, частина включень може бути захоплена покривним шлаком, 

але значна їх частина все одно знову затягується до об’єма металу [118,121]. 

Це практично нівелює результати дії механізму, який описують формули (3.1) 

і (3.2).  

Таким чином розглянутий механізм рафінування, навіть за умови 

протікання процесу укрупнення включень через їх взаємні зіткнення, не 

забезпечує ефективного вирішення проблеми очищення рідкого металу від 

неметалевих включень тому, що більшість з них є меншого розміру ніж це 

потрібно для достатньо швидкого спливання вгору. 
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Більшість досліджень стосовно розподілу включень за розмірами в сталі  

погоджуються на тому, що основну кількість неметалевих включень, 

присутніх в рідкому металі під час позапічної обробки, складають включення 

розміром менше 20 μм [121-127]. Це ілюструє співвідношення для опису 

початкового розподілу включень за розмірами після обробки на печі-ківші, яке 

на підставі експериментальних досліджень запропонував Занг [126]: 
	

n(r) = �
1.067 ∙ 10JQeK#.z<�									1 ≤ r ≤ 30	µм
		8,167 ∙ 10<eK#.Jo�						31 ≤ r ≤ 75	µм
																		0																																	r > 75	µм

                     (3.5) 

де r – радіус включення, μм. 

Таким чином ефективне вирішення проблеми видалення неметалевих 

включень без залучення спеціальних методів інтенсифікації процесу 

рафінування не можливе. 

 

3.3. Дослідження ефективності процесу рафінування металу від 

неметалевих включень шляхом їх флотації бульбашками газу 

 

Для інтенсифікації процесу видалення неметалевих включень з рідкого 

металу в чорній металургії отримав поширення метод бульбашкової флотації 

[109,118]. Для його реалізації рідкий метал продувають інертним газом з 

дотриманням певних умов. Як правило таке продування здійснюють у 

сталерозливному ковші під час позапічної обробки шляхом вдування аргону 

крізь спеціальні продувальні пристрої, які розміщують у днищі ківшів. У 

певних випадках техніку бульбашкової флотації для рафінування металу від 

неметалевих включень також застосовують в процесі розливання на МБЛЗ у 

проміжному ківші та зануреному стакані дозаторі [114,125,126].  

З метою визначення умов ефективного застосування методу 

бульбашкової флотації для вирішення завдання з інтенсифікації процесу 

рафінування об’єму рідкого металу від неметалевих включень різного розміру 

була розроблена математична модель і виконані відповідні розрахунки з її 

використанням [128,129].  
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3.3.1. Методика математичного моделювання процесу флотації 

неметалевих включень бульбашками газу 

 

В основу представленої математичної моделі процесу флотації 

неметалевих включень бульбашками газу в об’ємі рідкого металу покладені 

сучасні уявлення щодо механізму взаємодії бульбашок газу і неметалевого 

включення. Флотація є достатно складним процесом, який обєднує явища 

гідродинаміки з чисельними елементарними фізико-хімічними процесами. 

Для теоретичного опису та побудови математичних моделей процесу флотації 

неметалевих включень зазвичай застосовують два різних підходи – 

стохастичний (імовірнісний) і детерміністський [114]. 

Стохастичний підхід базується на адаптації моделей агломерації 

частинок до флотаційних систем. Цей підхід добре враховує вплив 

інтенсивності турбулентності на процес, але має обмеження за розмірами 

досліджуваних частинок. Якщо бульбашки газу в системі мають розміри 

більше 10 мм нехтувати ефектами плавучості для них вже не можна. Для таких 

випадків поширення отримав детерміністський підхід, який заснований на 

знанні точної швидкості руху бульбашки і включення та уявленні, що 

ефективність процесу флотації безпосередньо залежить від об'єму рідини, 

крізь який пропливла газова бульбашка. Розроблена у даному дослідженні 

математична модель процесу також ґрунтується на цьому підході. 

Основним завданням математичного моделювання була оцінка 

ефективності бульбашкового флотації неметалевих включень різного розміру. 

Ефективність процесу флотації оцінювали на підставі аналізу величини 

ймовірності захоплення включення бульбашкою газу. 

Імовірність захоплення включення бульбашкою газу, може бути 

представлена як комбінація трьох складових [121]: ймовірності зіткнення, що 

базується на гідродинамічних уявленнях про процес; ймовірності закріплення 

включення на бульбашці, яка пов’язана зі здатністю бульбашки утворити 

стійке з’єднання з включенням; ймовірності відриву включення від 
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бульбашки, яка визначається балансом сил між включенням і бульбашкою. 

Математично це виражає наступне рівняння: 

P = PMP�(1 − P�)                                            (3.6) 

де  PM – ймовірність зіткнення бульбашки і включення; 

P� – ймовірність захоплення включення бульбашкою; 

P� – ймовірність відриву включення. 

Імовірність зіткнення PM  можна розрахувати як співвідношення 

кількості включень, які зіткнулися з бульбашкою до загальної кількості 

включень, в об'ємі рідини, через який пропливла бульбашка. 

Рисунок 3.1 ілюструє прийнятий у моделі механізм взаємодії 

неметалевого включення і бульбашки, яка спливає в сталі. Є два важливих 

кута, які показані на рисунку – це критичний кут захоплення θatt, який 

визначається як полярний кут за яким не відбувається захоплення включення 

бульбашкою, і кут зіткнення θC, який визначається як полярний кут, що не 

перевищує 90° за яким не відбувається зіткнення включення і бульбашки. 

Тобто, включення, що наближається до бульбашки під кутом меншим θatt, 

зіткнеться  з нею і прикріпиться до неї. Відповідно, включення, що 

наближається до бульбашки під кутом меншим θC, але більшим ніж θatt, 

зіткнеться, але не прикріпиться до бульбашки. Включення, яке наближується 

до бульбашки під кутом більшим за θC взагалі не зіткнеться з нею. Таким 

чином, включення, що наближаються до бульбашки під кутами меншими за θC 

зіткнуться з бульбашкою і будуть ковзати по її поверхні. 

 



103 

 
 

Рис. 3.1 – Схема процесу зіткнення велючення з бульбашкою  
 

 
 

Рис. 3.2 – Полярна система координат для опису траєкторії включення, 

яке рухається уздовж бульбашки в потоці металу. 
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Виходячи з геометричної моделі процесу зіткнення (рис. 3.2) імовірність 

зіткнення визначається відношенням площі, яка обмежена критичним 

радіусом зіткнення R#  до площі, яка обмежена радіусом бульбашки і 

включення на екваторі бульбашки Rb + Rp. Тобто: 

𝑃� =
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F
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 ,                                      (3.7) 

де P¡ – імовірність зіткнення; 

d# – критичний діаметр зіткнення, через який пропливає бульбашка, м; 

d¢ – еквівалентний діаметр бульбашки, м; 

dk– діаметр включення, м. 

Для розрахунку ймовірності зіткнення включення і бульбашки через 

число Рейнольдса використана формула, яка запропонована Зангом і Танігучі 

[114] і є удосконаленням формули Юна-Люттрелла [124]: 
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де Re¢ – число Рейнольдса. 

d��	, d¢– відповідно діаметр включення і бульбашки, м; 

u��, uy– відповідно швидкість руху включення і рідкого металу, м/с; 

Число Рейнольдса для включення в рідкому металі: 

 

Re�� =
l«�£¤(N£¤KN«)

p«
                                             (3.9) 

де ρy – щільність рідкого металу, кг/м3; 

µy – в’язкість рідкого металу, Паˑс 

Імовірність захоплення включення бульбашкою розраховували 

виходячи з наступних уявлень. Коли включення стикається з бульбашкою, між 

ними утворюється тонка плівка рідини і включення ковзає уздовж неї, якщо 

плівка прорветься до того як включення досягне нижнього краю бульбашки, 
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то відбувається його захоплення – між включенням і бульбашкою утворюється 

трифазний контакт. Величина часу ковзання визначається швидкістю металу, 

що несе включення по поверхні бульбашки. 

Відповідно імовірність захоплення включення PA може бути описана як 

відношення площі обмеженою критичним діаметром захоплення 2R0A, через 

який пливе бульбашка до площі обмеженою сумою діаметрів бульбашки і 

включення: 

𝑃¬ =
C®
F

;�{|=
F = 𝑠𝑖𝑛Q𝜃#¬                                    (3.10) 

Безпосередньо для розрахунку ймовірності захоплення 

використовується вираз [123]: 
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де ub – швидкість спливання бульбашки, м/с; 

ti –  час індукції, с. 

Розрахунок ймовірності закріплення включення PA базується на 

порівнянні часу ковзання включення по поверхні бульбашки і часу індукції ti, 

який потрібен для того щоб рідка плівка між бульбашкою і включенням 

витончилась до критичної товщини hcr за якої виникає трифазний контакт. 

Вираз для розрахунку часу індукції ti було отримано Шульцем [124]: 

 

𝑡¿ =
�
z¸
𝜇 À�

F

ÁÂÃÄÅF
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де µ – турбулентна в'язкість, Па∙с; 

k – константа, яка дорівнює 4; 

α�  – кут між сферично деформованою частиною бульбашки і 

несферичною деформованою частиною (він характеризує радіус тонкої рідкої 

плівки, що сформувалася між газо-рідким шаром та включенням і залежить від 

енергії зіткнення; зазвичай цей кут становить 12-22°)[121], рад; 

h¡� – критична товщина рідкої плівки між включенням і бульбашкою, м; 
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Формула для розрахунку αd, запропонована Зангом і Танігучі [114]: 

𝛼� = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 Í1 − 1.02 �Î�»Ï�»ÏÐV»ÏKV�Ð
F

JQÂqÑ�
 
E
F
Ò                        (3.13) 

Формула для розрахунку критичної товщини плівки, яка була отримана 

експериментальним шляхом [124]: 

ℎ�Ô = 2,33 × 10KoÖ1000𝜎ØÙ(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃w)Ú
#.Jz

               (3.14) 

де θk – контактний кут між бульбашкою і включенням, °; 

σu¢ – поверхневий натяг рідкого металу, Н/м. 

Імовірність відриву включення від бульбашки PD залежить від відносної 

швидкості між включенням і бульбашкою. Сили, що діють на включення,  яке 

закріпилось на бульбашці, можна розділити на сили, що притягають 

включення до бульбашки, і сили, які відштовхують включення від бульбашки. 

Захоплені включення відриваються від бульбашки, якщо сили відривання 

перевищують сили адгезії між включенням і бульбашкою. За оцінками для 

відриву включення діаметром 50 мкм швидкість руху бульбашки повинна 

бути більше 18 м/с, що набагато перевищує швидкість руху металу в ківші 

[131]. Тобто відрив включень в умовах обробки металу в печі-ківші практично 

неможливий.  

Швидкість спливання бульбашок газу в рідкому металі залежить від їх 

розміру і форми. Саха і Гутрі в своїй роботі [132], проаналізувавши велику 

кількість літературних джерел прийшли до висновку, що мінімально 

можливий теоретичний об'єм бульбашки в стали становить 1,9∙10-6 м3, що 

відповідає діаметру 1,54∙10-2  м. 

Форма бульбашки відрізняться від сферичної при діаметрі більше 3∙10-3  

м [124]. Для зручності розрахунків застосовують поняття еквівалентного 

діаметру бульбашки – діаметру сфери того ж об’єму що і бульбашка 

сферичного купола. Діаметр бульбашок зростає зі збільшенням витрати газу. 

Для звичайних в металургійній практиці витрат аргону на продування 0,4-2,0 

л/с розмір бульбашок складає 0,010-0,019 м [124, 133]. 
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Для розрахунку діаметру бульбашки в моделі використано емпіричне 

рівняння Сано і Морі [130]: 

d¢ = Ý�zÞ�¤
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Q
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  .                      (3.15) 

Бульбашка, що знаходиться в рідині, спливає до поверхні з постійною 

швидкістю по відношенню до рідини. Цю швидкість називають критичною 

швидкістю [134]. Вона розраховується за формулою: 

𝑉º = æ
�
���(��K��)ç

��U�
                                              (3.16) 

де 𝑑Ù – діаметр бульбашки, м; 

𝜌Ø – щільність рідини, кг/м3; 

𝜌Ù – щільність бульбашки, кг/м3; 

𝐶� – коефіцієнт лобового опору бульбашки. 

Маленькі бульбашки аргону (до 0,9∙10-3 м) спливають за законом Стокса, 

але зі збільшенням розміру бульбашки їх коефіцієнт лобового опору 

змінюється. Функція, що описує зміну коефіцієнта лобового опору може бути 

записана наступним чином: 

𝐶� = é
		 Q¸
¹�

																																				если		0 < 𝑅𝑒Ù𝑀#.Q� ≤ 8𝑀#.#zo	

0.076(𝑅𝑒Ù𝑀#.Q�)J.oQ							если				8𝑀#.#zo < 𝑅𝑒Ù𝑀#.Q� ≤ 6
	1.25(𝑅𝑒Ù𝑀#.Q�)#.Qz										если			6 < 𝑒Ù𝑀#.Q� ≤ 16,5			

        (3.17) 

де Reb – число Рейнольдса бульбашки; 

µu – динамічна в'язкість металу, Паˑс; 

М – число Мортона; 

σ – поверхневий натяг металу, Н/м. 

Результати розрахунку швидкості спливання бульбашок за формулою 

(3.16) з урахуванням залежності (3.17) наведені на рисунку 3.3. 

Занг [114,124] проаналізував кілька різних підходів до розрахунку 

швидкості спливання бульбашок і прийшов до висновку, що швидкість 
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спливання типових для сталеплавильної практики бульбашок розміром 9∙10-3–

19∙10-3 м становить 0,33-0,43 м/с. Це цілком узгоджується з результатами, що 

представлені на рисунку 3.3. 

Приєднання неметалевих включень до бульбашки майже не впливає на 

швидкість її спливання. Так, наприклад, бульбашка діаметром 0,5∙10-3 м 

спливає зі швидкістю 0,17 м/с. Якщо вона пропливає 3 м крізь сталь з вмістом 

кисню 20 ppm до неї приєднаються включення загальною масою 1,65∙10-8  кг. 

Швидкість бульбашки впаде до 0,1673 м/с, що менше початкової всього на 

2,2% [135]. 
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Рис. 3.3 – Графік залежності швидкості спливання бульбашки в рідкій 

сталі від її діаметру. 

 

Швидкість спливання неметалевих включень в рідкому металі 

розраховували за формулами (3.1-3.4).  

Відносну швидкість спливання включення і бульбашки прийняли 

рівною швидкості спливання бульбашки оскільки швидкість спливання 

неметалевих включень набагато менше швидкості спливання бульбашок газу 

(наприклад, для включення діаметром 100 мкм вона становитиме 0,00327 м/с) 

[124]. 

Особливості розрахунку в’язкості металу наступні. Зазвичай в 

розрахунках приймають значення молекулярної в'язкості сталі рівним 0,0056 
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кг/мˑс. Однак в гідродинамічних розрахунках для урахування турбулентності 

і багатофазності використовують величину ефективної в'язкості сталі. Ддя її 

розрахунку використовували формулу, яку запропонував Танігучі [136]: 

µu = 5.5 ∙ 10K�ρyL ð
(JKñ)�ò

�
ó
E
�     (3.18) 

де 𝐷 – діаметр ківша, м; 

𝐿 – висота ківша, м; 

𝛼 – газонасиченість струменю аргону. 

Газонасиченість струменю аргону під час продування визначається за 

наступною формулою [132]: 

α = ö÷
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де 𝑇u – температура металу, К; 

T� – температура газу, К; 

P?#y – атмосферний тиск, атм; 

P� – тиск газу на вході у ківш, атм (зазвичай 1,95 атм); 

Hu – висота стовпа металу в ківші, м; 

V% – вертикальна складова швидкості струменю аргону, м/с (1,3 м/с для 

150т ківшу); 

D%– середній діаметр струменю аргону, м (0,66 м для 150т ківшу). 

Розрахунки показують, що газонасиченість струменя аргону становить 

від 2 до 10% [137]. 

Величини поверхневих натягів на кордонах розділу в системі «метал-

включення-бульбашка», наведені в таблиці 3.1, яка складена на основі даних з 

джерел [114, 138-141]. 

Вплив вмісту кисню в металі на поверхневий натяг показано на рис. 3.4 

[141]. Видно, що вплив вмісту кисню в сталі на її поверхневий натяг досить 

значний і може змінюватись у півтора-два рази. 
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Таблиця 3.1 

Величини поверхневих натягів на кордонах розділу  

в системі «метал-включення-бульбашка» 

Величина Значення 

𝜎'¹K¬ØF(�  2,3 
𝜎'¹KWa(F 1,0 
𝜎'¹K¬Ô 1,4 
𝜎Wa(FK¬Ô 0,6 
𝜎¬ØF(�K¬Ô  0,75 
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Рис. 3.4 – Залежність поверхневого натягу рідкої сталі від вмісту в ній 

кисню за різних температур [141]. 

 

3.3.2 Розрахунок ефективності процесу флотації включень бульбашками 

газу 

 

Результати розрахунків залежності ймовірності зіткнення включення з 

бульбашкою за формулою (3.8) наведено на рисунку 3.5.  

Величина PC визначається рухом рідини навколо бульбашки. З 

геометричних міркувань (рис. 3.1) видно, що відношення критичного діаметру 

зіткнення до діаметру бульбашки і діаметру частинки для великих бульбашок 

менше, ніж для маленьких. Наприклад, для включення діаметром 20 μм і 

бульбашки діаметром 1∙10-3 м ймовірність зіткнення складе 0,5%. Це означає 
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що тільки одна бульбашка з 200 (=1/0,005) зіткнеться з включенням в колоні 

рідини діаметром 1∙10-3 м. Імовірність зіткнення більше для маленьких 

бульбашок і великих включень. Хоча в цілому величина вірогідність зіткнення 

дуже мала – наприклад, для включення діаметром 10 μм і бульбашки 

діаметром 5∙10-3 м вона дорівнює 0,02%. Для бульбашок, діаметром більше 

0,015 м ймовірність зіткнення складає менше ніж 1%. 
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Рис. 3.5 – Залежність ймовірності зіткнення включення і бульбашки від 

розміру включення для бульбашок різних діаметрів. 

 

На рисунку 3.6 показана розрахункова ймовірність захоплення включень 

бульбашкою для бульбашок різних розмірів, яка розрахована за формулою 

(3.11). 

Результати розрахунків показують, що ймовірність захоплення слабо 

залежить від діаметра бульбашки для включень діаметром до 10 μм, тобто вона 

є високою і для великих і для маленьких бульбашок. Це обумовлено малою 
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швидкістю спливання для маленьких бульбашок і великою дистанцією 

ковзання включення по поверхні для великих бульбашок. Тому бульбашки 

діаметром від 2 до 3 мм мають мінімальну ймовірність захоплення через їх 

відносно велику швидкість спливання і відносно малий шлях ковзання. 
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Рис. 3.6 – Залежність ймовірності захоплення включення бульбашкою газу від 

розміру включення для бульбашок різних діаметрів	 

 

Для включень, розмір яких перевищує 10 μм, ймовірність захоплення 

різко падає. Це результат великого градієнту швидкостей поблизу поверхні 

бульбашки. Маленькі включення мають меншу швидкість ковзання і 

відповідно більший час ковзання. З іншого боку маленькі включення 

спливають в металі з меншою швидкістю, ніж великі. Тому відносна 

швидкість для маленького включення і бульбашки, які спливають в одному 

напрямку, більше ніж для великого включення. Це негативно впливає на 

захоплення включення, але внесок цього ефекту досить малий. Ймовірність 
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захоплення зростає зі зменшенням розміру включення і збільшенням розміру 

бульбашки. Так, для бульбашок розміром більше 1∙10-3 м ймовірність 

захоплення більше 80%. 

На рисунку 3.7 представлена загальна ймовірність флотації включення 

бульбашкою, яка враховує ймовірність їх зіткнення та ймовірність 

прикріплення включення до бульбашки, що характеризує ефективність 

механізму флотації включень різного розміру бульбашками різного діаметру. 

Загальна ймовірність флотації включення бульбашкою визначається 

переважно величиною ймовірності зіткнення і відповідно більше для дрібних 

бульбашок. 

Розрахункові дані щодо загальної ймовірність процесу флотації 

включення бульбашкою дозволяє провести розрахунок ефективності 

бульбашкового флотації неметалевих включень. 

Число захоплень включень бульбашкою дорівнює [114]: 
 

NJ = VSn#P =
ÿ
¸
d¢QHn#P                                 (3.20) 

де VS  – об’єм металу, крізь який проходить бульбашув під час 

спливання, м3; 

n# – кількість включень у момент часу t; 

H – глибина ванни, м. 

Кількість бульбашок, які утворюються під час продування у одиницю 

часу у одиниці об'єму металу: 
 

𝑁Ù =
z+,-.
Î��

�-C/
     (3.21) 

де 𝑄ç – обєм газу, який вдувають, м3/с; 

𝑇' – температура металу, К; 

𝑇# – температура газу, К; 

𝑉 – об’єм рідкого металу, м3. 
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Рис. 3.7 – Залежність загальної  імовірності флотації включення 

бульбашкою від розміру включення для різних діаметрів бульбашки. 

 

Загальна кількість ефективних захоплень включень у секунду: 
 

𝑁- = 𝑁J𝑁Ù =
�1-.+,2�3
Q/-C��

    (3.22) 

 

Тоді швидкість видалення включень може бути представлена як: 
 

−��3
�º
= �1-.+,2

Q/-C��
𝑛º     (3.23) 

 

Інтегрування за часом від t=0 (nt=n0) і t (nt=nt) дає: 
 

𝑛º = 𝑛# exp �−
�1-.+,2
Q/-C��

𝑡�   (3.24) 

 

Відсоткова ефективність видалення включень у момент часу t 

визначається як: 
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𝜂 = J##(�CK�3)
�C

      (3.25) 

 

або: 
 

𝜂 = 100 �1 − exp �− �1-.+,2
Q/-C��

𝑡�� .    (3.26) 

 

Результати розрахунку ефективності бульбашкового флотації наведено 

на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8 – Залежність ефективності бульбашкового флотації неметалевих 

включень бульбашками різного діаметру від розміру включення через 15 хв 

від початку продування. 

 

За результатами розрахунку можна зробити висновок, що флотаційна 

здатність бульбашок різко падає зі збільшенням їх розміру понад 0,015 м. 

Великі бульбашки здатні добре видаляти лише великі включення – наприклад, 

згідно з розрахунками бульбашки діаметром 0,015 м за 15 хвилин продування 
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металу видалять 80% включень діаметром 100 μм і тільки 15,1% включень 

діаметром 20 μм. 

В цілому аналіз результатів показує, що через механізм бульбашкової 

флотації зі сталі можна ефективно видаляти лише крупні включення розміром 

більше 40-50 μм. Для включень розміром менше 50 μм (досліджено діапазон 

10-50 μм) ефективність флотаційного рафінування різко зменшується. 

Оптимальний розмір бульбашок газу для ефективного видалення неметалевих 

включень зі сталі складає 0,001-0,005 м.  

Найбільшого ефекту від бульбашкового рафінування можна досягнути 

за умови формування в металі великої кількості дрібних газових бульбашок, 

які рівномірно розподілені у всьому об’ємі рідкого металу [114,126]. В цьому 

плані розповсюджена в металургії практика продування сталі інертним газом 

крізь пористі блоки, які розташовані у днищі ківша, або занурену фурму має 

обмежені можливості через неможливість отримати в значній кількості 

бульбашки газу розміром менше 0,005 м, які є оптимальними з точки зору 

ефективності видалення неметалевих включень. Окрім того, за типових умов 

продування дуже складно забезпечити широке розподілення бульбашок по 

всьому об’єму рідкого металу. Як показали проведені розрахунки і показує 

практика за час позапічної обробки бульбашкова флотація в ківші дозволяє 

гарантовано видаляти лише крупні включення розміром більше 50 μм, а для 

включень менших розмірів ефективність флотаційного рафінування різко 

падає зі зменшенням їх розмірів. На ефективність бульбашкової флотації 

також впливає тип включень. Включення, які погано змочуються рідким 

металом легше захоплюються бульбашками газу через більший енергетичний 

виграш у локальної системи “включення-бульбашка” [83]. 

Тобто можна говорити про те, що метод рафінування стали від 

неметалевих включень шляхом бульбашкової флотації не забезпечує 

ефективного видалення включень у всьому діапазоні їх розмірів та різновидів 

і особливо малоефективний при видаленні включень розміром менше 20-30 μм 

в умовах масового виробництва сталі. Тому існує необхідність в 
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удосконаленні технології продування металу інертним газом і розробці нових 

способів інтенсифікації процесу видалення неметалевих включень. 

 

3.4. Дослідження методу інтенсифікації процесу видалення неметалевих 

включень шляхом обробки металу твердими рафінувальними частинками 

 

Для прискорення видалення неметалевих включень пропонується 

використовувати ефект прикріплення включень до штучно введених у розплав 

тугоплавких частинок, параметри яких підібрані таким чином, щоб подальше 

видалення утворених агломерацій відбувалось пришвидшено і без додаткових 

ускладнень [142-146].   

Даний метод інтенсифікації процесу видалення неметалевих включень з 

об’єму рідкого металу може бути застосований для видалення з розплаву 

первинних неметалевих включень, що утворюються в металі в процесі його 

обробки флюсами та розкиснення алюмінієм. При цьому тверді і рідкі 

включення повинні видалятися за подібним механізмом, але певні розбіжності 

у механізмі адгезії, які обумовлені змочуванням та агрегатним станом можуть 

мати місце.  

Механізм коагуляція твердих неметалевих включень достатньо добре 

описаний у роботах [147,148]. Якщо дві частинки глинозему, що знаходяться 

у рідкому металі, стикаються одна з одною і злипаються, то сумарна поверхня 

їх контакту з металом зменшується. Але, як показали дослідження, розміри 

кластерів навіть зі значної кількості твердих неметалевих включень не 

перевищують за розміром 20 μм і швидкість спливання включень в обємі 

рідкого металу залишається занадто малою, щоб забезпечити їх швидке 

видалення протягом звичайної витримки розплаву у ківші. 

Штучно введені тверді тугоплавкі частинки, що повинні захоплювати 

дрібні неметалеві включення після взаємного зіткнення, завдяки своїм 

розмірам (значно більше 100 μм) забезпечать пришвидшене видалення 

утворених агломерацій частинок і включень з об’єму ванни рідкого металу. 

Окрім того, на відміну від процесу продування металу інертним газом при 
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використання твердих частинок значно легше забезпечити заданий розмір 

окремих рафінувальних елементів, що повинно створити умови для 

покращення рафінування саме від дрібних включень розміром менше 40-50 

μм. 

В даному дослідженні було поставлене завдання вивчити механізм 

процесу рафінування металу від неметалевих включень через їх коагуляцію зі 

штучно введеними крупними твердими частинками – зокрема проаналізувати 

механізм закріплення неметалевого включення на поверхні крупної 

тугоплавкої рафінувальної частинки та основні чинники, що впливають на цей 

процес, а також оцінити ефективність даного методу рафінування та дослідити 

особливості реалізації процесу рафінування таким шляхом.  

 

3.4.1 Механізм коагуляції неметалевих включень з твердими частинками 

в рідкій сталі 

 

Явище осаджування неметалевих включень з рідкого металу на тверду 

поверхню з вогнетривкого матеріалу добре відомо з металургійної практики. 

Зокрема такий процес має місце під час фільтрації металу керамічними 

фільтрами, коли окрім прямого затримування великих включень фільтром 

(сіткова фільтрація) та осадження включень при уповільненні їх руху 

всередині об’єму фільтру (осадова фільтрація) відбувається також адгезія 

включень на поверхню фільтру (глибока фільтрація) [149,150]. Так як розміри 

включень в металі набагато менші за розмір пор фільтрів, ефективність 

фільтрації для сталі визначається переважно саме механізмом глибокої 

фільтрації. Іншим відомим прикладом розвитку процесу осаджування 

неметалевих включень з рідкого металу на поверхню твердого вогнетриву є 

явище заростання сталерозливних стаканів під час безперервного розливання 

сталі [125]. Виходячи з цього можна очікувати, що за певних умов, буде 

відбуватись аналогічне осаджування неметалевих включень на поверхню 

крупних твердих частинок, які перебувають в об’ємі рідкого металу. 
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Розглянемо цей процес більш детально на прикладі взаємодії твердої 

рафінувальної частинки і твердого неметалевого включення, що наблизилось 

до неї. При цьому процес осаджування включення на поверхню твердої 

частинки може бути поділений на три етапи, на кожному з яких провідними є 

різни сили: 

1. Переміщення включення з об’єму рідкого металу безпосередньо до 

поверхні твердої частинки за рахунок сил в’язкого тертя; 

2. Доторкання включення до поверхні частинки за участю сил 

поверхневого натягу; 

3. Скріплення (спікання) включення і частинки за рахунок дифузійних 

процесів. 

 

3.4.1.1 Механізм перенесення включення до поверхні частинки 

 

Можливо виділити кілька варіантів перебігу процесу переміщення 

включення до поверхні твердої рафінувальної частинки після того як воно 

наблизилося до неї. 

Навколо твердої рафінувальної частинки, яка спливає в металі, 

утворюється тонкий прикордонний шар, в якому швидкість метала за рахунок 

дії сил в'язкого тертя зменшується від швидкості спливання частинки до нуля 

на її поверхні. Товщину цього шару можна знайти за формулою [151]: 
 

𝛿 ≅ 4,7 89
E
F

Vq
                                               (3.27) 

де v – кінематична в’язкість металу, м2/с; 

x – відстань від поверхні частинки, м. 

Включення, які наближаються до прикордонного шару навколо твердої 

рафінувальної частинки, піддаються впливу градієнту швидкості. Тобто сила 

опору потоку металу для включення буде відрізнятися на різних його боках. 

Це призводить до обертання включення, що створює бічний тиск на 

включення спрямований в бік частинки. У результаті включення зміщується у 
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область потоку з меншою швидкість, тобто ближче до поверхні частинки – 

затягується до поверхні частинки. Це явище отримало назву турбулентного 

осаджування частинок у прикордонному шарі [150]. 

Товщина турбулентного прикордонного шару для частинки, яка спливає 

в сталі, становить приблизно 20 μм. Тобто, якщо включення наблизиться до 

рафінувальної частинки ближче, ніж на 20 μм воно буде зупинлено силами 

в'язкого тертя в прикордонному шарі. Надалі це включення стикнеться з 

рафінувальною частинкою за рахунок дії сил поверхневого натягу металу, так 

як локальна система «метал-частинка-включення» буде прагнути до 

зменшення загальної поверхневої енергії. 

Для деяких включень можливий також механізм інерційного зіткнення. 

Якщо включення має досить велику щільність, то воно може перетинати лінії 

течії металу, рухаючись своєю незалежною траєкторією. І якщо при цьому 

його траєкторія перетинається з поверхнею рафінувальної частинки то вони 

зіткнуться. Такий механізм можливий для включень, що мають щільність 

більшу за щільність металу. 

Для дрібних включень розміром менше 5 μм можливий також 

дифузійний механізм, коли вони рухаються випадковим чином під впливом 

зіткнень з молекулами навколишнього рідини – броунівський рух [152].  

Також на рух включень в об’ємі рідкого металу може впливати наявність 

температурного градієнту. В роботі [153] показано, що за наявності 

температурного градієнту в об’ємі рідині частинки суспензії рухаються 

спрямовано в бік зниження температури. Відповідно якщо частинки 

знаходяться між теплою і холодною поверхнями, то вони рухаються в бік 

останньої. В процесі інжектування в рідкий метал холодних твердих частинок, 

ефект повинен надавати позитивний вплив на процес перенесення включень 

на поверхню рафінувальної частинки. Принаймі у перші моменти часу після 

потрапляння частинки в рідкий метал. Як показують дослідження [154] 

інжектовані в рідкий метал частинки досить швидко прогріваються в контакті 

з металом і вже за 2-3 секунди від моменту введення їх температура 

зрівнюється з температурою металу. 
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Зіткнення включенням із поверхнею твердої частинки може бути 

забезпечено дією декількох механізмів переносу одночасно. 

 

3.4.1.2 Механізм закріплення включення на поверхні твердої 

рафінувальної частинки 

 

На рис. 3.9 показана схема процесу закріплення включення на твердій 

частинці під впливом сил поверхневого натягу за умови їх поганого 

змочування сталлю. Коли включення наближається до поверхні частинки, 

його прикріпленню до неї сприяє зменшення поверхневої енергії локальної 

системи «включення - сталь - частинка». 

 

 
Рис. 3.9 – Сили поверхневого натягу, що діють на включення, яке 

наблизилось до поверхні рафінувальної частинки (відносні розміри включення 

10 μм та твердої рафінувальної частинки 500 μм дотримані). 
 

Рідкий метал йде з області між включенням і частинкою з утворенням 

газової порожнини. Рівняння (3.28) і (3.29) описують поверхневі явища у 

вказаній області: 
 

𝜎wKç − 𝜎wKØ = 𝜎ØKç ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃w,                                      (3.28) 

𝜎aKç − 𝜎aKØ = 𝜎ØKç ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃a                                        (3.29) 
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де 𝜎  –поверхневий натяг на відповідному кордоні – індекс «p» 

відноситься до матеріалу частинок, «l» – металу, «g» – газової фази, «i» – 

включення.  

У таблиці 3.2 наведені контактні кути змочування [150,155] для різних 

матеріалів, які можуть бути використані як рафинувальні частинки. На 

величину кута змочування включень і частинок рідким металом впливають 

розчинені в ньому поверхнево активні елементи – зокрема, кисень і сірка. 

Наприклад, для алюмінатних включень збільшення вмісту кисню в сталі 

призводить до зменшення кута змочування. В той час, як вміст сірки на 

величину кута змочування сталлю алюмінатних включень майже не впливає. 

Таблиця 3.2 

Контактні кути змочування різних матеріалів рідким металом. 

Матеріал 

Температура 

плавлення матеріалу, 

°С 

Температура, 

°С 

Контактний 

кут 
Метал 

Al2O3 2044 1520 105 0,4% С 

Al2O3 2044 1600 112 3,4% С 

Al2O3 2044 1600 135 залізо 

SiO2 1713 1550 110 залізо 

SiO2 1713 1600 115 залізо 

CaO 2570 1550 121 залізо 

CaO 2570 1600 132 залізо 

TiO2 1843 1600 84 залізо 

Cr2O3 2435 1600 88 залізо 

ZrO2 2700 1550 119 залізо 

MgO 2825 1550 113 залізо 

MgO 2825 1600 125 залізо 

MnO 1569 1550 113 залізо 

SiC 2730 1500 60 0,16% С 

C (графит) 3547 1460 120 0,16% С 
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Зміну вільної енергії Гіббса системи для включення у поверхні твердої 

рафінувальної частки при постійній температурі і тиску можна визначити 

формулою: 
 

∆𝐺 = 𝜎aw∆𝑆aw − 𝜎a;∆𝑆a; − 𝜎;w∆𝑆;w                             (3.30) 

де 𝜎aw – поверхневий натяг між включенням і частинкою, Н/м; 

𝜎a; – поверхневий натяг між включенням і металом, Н/м; 

𝜎w; – поверхневий натяг між частинкою і металом, Н/м; 

∆𝑆aw – зміна площі поверхні між включенням і частинкою, м2; 

∆𝑆a; – зміна площі поверхні між включенням і металом, м2; 

∆𝑆;w – зміна площі поверхні між частинкою і металом, м2. 

Адгезія включення до поверхні рафінувальної частинки за умови 

відсутності інших зовнішніх сил окрім сил поверхневого натягу, можлива, 

якщо ΔG < 0, тобто [125]: 
 

𝜎aw∆𝑆aw > 𝜎a;∆𝑆a; + 𝜎;w∆𝑆;w .                                  (3.31) 
 

Якщо сталь не змочує матеріал включення (кут змочування θ > 90°), 

величини 𝜎a; і 𝜎;w	мають великі значення і зміна енергії Гіббса стає більш 

негативною. Якщо включення добре змочується сталлю (кут змочування θ < 

90°) величина 𝜎a; буде менше і зменшення енергії Гіббса буде меньшим. Тому 

ймовірність видалення таких включень буде менше ніж не змочуваних. 

Робота адгезії для включення [125]: 
 

𝑊 = 𝜎a;(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                                         (3.32) 

де 𝜃 – контактный кут, °. 

Тобто якщо в металі погано змочуване включення наблизиться до 

рафінувальної частинки, що також погано змочується металом, воно буде 

прагнути прикріпитися до цієї частинки, щоб мінімізувати площу контакту з 

рідким металом. 
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3.4.1.3 Аналіз сил, які діють на включення на поверхні твердої частинки 

 

Утримання і затримання неметалевого включення, що знаходиться в 

контакті з поверхнею твердої частинки визначається балансом сил, що діють 

на включення. Можна виділити наступі: сили поверхневого натягу; в разі 

зіткнення включення з рафінувальною часинкою сила адгезії; сила Архімеда; 

сила опору рідини; сила Ван-дер-Вальсу. Розглянемо більш детально кожну з 

цих сил. 

Сила адгезії. Коли включення і частинка контактують в рідкому металі, 

як показано на рис. 3.10, між ними утворюється порожнина через дії сил 

поверхневого натягу і сили притягання, що діє між включенням і частинкою. 

Геометричні умови дають наступне рівняння: 
 

(𝑟J + 𝑟Q)Q ∙ (𝑅QQ + 2𝑅J𝑅Q) + 2𝑟J𝑟Q𝑅J ∙ (𝑟J + 𝑟Q)(𝑐𝑜𝑠𝜃J + 𝑐𝑜𝑠𝜃Q) + 𝑅JQˑ						

ˑ(𝑟J𝑐𝑜𝑠𝜃J + 𝑟Q𝑐𝑜𝑠𝜃Q)Q = 0																																					(3.33) 

де θJ – контактний кут між рафінувальною частинкою і рідким металом, 

°; 

θQ – контактний кут між включенням і рідким металом, °; 

Рівняння Лапласа записуємо у вигляді [63]: 
 

∆𝑃'¹ = 𝜎'¹ ∙ �
J
E
+ J

F
�																			(3.34)	

де ∆P –різниця тисків в рідкому залізі і порожнині, що утворилася між 

включенням і частинкою. 

Так для включення діаметром 10 μм і рафінувальної частинки діаметром 

500 μм, при поверхневому натязі сталі на кордоні з Al2O3 рівним 2,3 Н/м 

отримаємо: 
 

∆𝑃'¹ = 2,3 ∙ � J
Q<#∙J#Ñä

+ J
<∙J#Ñä

� = 4,692ˑ10<, Па        (3.35) 
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Якщо прирівняти ∆𝑃'¹  з ρgh така різниця тисків виникає в рідкому 

металі на глибині 6,8. Тож притягання між включенням і рафінувальною 

частинкою можливо в ківшах будь-якої ємності.  

Виразивши 𝑅Q  за допомогою 𝑅J  і ∆𝑃  і підставив результат у рівняння 

балансу сил, отримаємо рівняння сили адгезії, яка обумовлена	поверхневим 

натягом рідкого металу між включенням і рафінувальною частинкою [150]: 
 

𝐹?Ø = 2𝜋𝑅Q𝜎																																									(3.36)	

де R2 – радіус перешийка рідкого меніска, м. 

Відповідно: 
 

𝑅Q =
�K�Â.A{;�Â.A

F KoÂ.A∙∆2.A∙ÔF∙�BCD®�FE�Ñ.AE=
C.D
�

Q∙∆2.A
          (3.37) 

 

 
Рис. 3.10 – Адгезія між неметалевим включенням і рафінувальною 

частинкою в рідкому металі (RJ – радіус кривизни рідкого меніска, м;	RQ – 

радіус перешийка рідкого меніска, м;	rJ  – радіус включення, м;	rQ  – радіус 

рафінувальної частинки, м.) 

 

Щоб дослідити залежність сили адгезії включення до рафінувальної 

частинки від крайового кута змочування матеріалу включення для включень 

різних розмірів поверхневий натяг металу в розрахунках взяли рівним 1,8 Н/м, 
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а різницю тисків у рідкому металі і порожнині, що утворилася між 

включенням і частинкою рівною 1,7ˑ105 Па (для глибини 1 м). Для включення 

Al2O3 кут змочування прийняли рівним 135°. Результати відповідних 

розрахунків наведені на рис. 3.11. 

За результатами розрахунків для включення діаметром 2 μм сила адгезії 

становить 5,33ˑ10-6 Н, а для включення діаметром 20 μм - 5,61ˑ10-5 Н. 

Кути змочування неметалевих включень зазвичай складають 92-132°, 

відповідно при цьому сила тяжіння складе 7ˑ10-6 – 15ˑ10-6 Н. Також слід 

зазначити, що контактний кут, а, отже, і сила притягання не надто змінюється 

при зміні матеріалу включень і рафінувальних частинок. 
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 Кут змочування рідкою сталлю включення Al2O3 

Діаметр включення:  

Рис. 3.11 – Залежність сили адгезії включення до рафінувальної 

частинки від крайового кута змочування матеріалу включення для включень 

різних розмірів  
 

Сила Ван-дер-Ваальсу. Між включенням і рафінувальною твердою 

частинкою також можливе виникнення сил притягання Ван-дер-Ваальса, які 

виникають через міжмолекулярну взаємодію: 
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𝐹?8 =
1Ô

(JQ?F)
                                                (3.38) 

де H – константа Гамакера, Дж; 

a – поверхнева відстань між включенням і частинкою (𝑎 ≪ 𝑟), м. 

За даними роботи [125] розрахункове значення константи Гамакера для 

двох частинок Al2O3 у середовищі рідкого заліза складає 2,3ˑ10-20 Дж. 

Результати розрахунків (рис. 3.12) показують, що виникнення сил Ван-

дер-Ваальса між включенням і рафінувальною частинкою має місце на 

відстані менше 1ˑ10-3 μм. Коли відстань між включенням і частинкою 

становить 4ˑ10-4 μм сила адгезії, що обумовлена силою Ван-дер-Ваальса, для 

включення діаметром 2 μм складає 1,2ˑ10-8 Н і, відповідно, 1,2 ˑ10-7 Н для 

включення діаметром 20 μм, що є набагато менше сил адгезії за рахунок 

поверхневого натягу рідкого металу. 
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 Відстань між включенням і рафінувальною частинкою, м 

Діаметр включення:  
 

Рис. 3.12 – Залежність сили Ван-дер-Ваальса, що діє на включення, від 

відстані до рафінувальної частки для включень різних розмірів  
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Розглянемо інші сили, що діють на включення, яке приліпилося до 

твердої рафінувальної частинки за рахунок сили притягання. Окрім 

розглянутих на включення також діють сила опору рідкого металу та сила 

Архімеда, які прагнуть відірвати включення.  

Сила Архимеда. Сила Архімеда, що діє на включення, може бути 

розрахована за формулою [83]: 

𝐹¬ =
¸
�
∙ 𝜋 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟� ∙ (𝜌'¹ − 𝜌¬ØF(�)                            (3.39) 

Результати розрахунків сили Архімеда, що діє на включення Al2O3 в 

рідкої сталі, представлені на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13 – Залежність сили Архімеда, що діє на включення, від діаметра 

включення 
 

Таким чином величина сили Архімеда, що діє на включення діаметром 

2 μм, 10 μм і 20 μм дорівнює відповідно 1,24ˑ10-13Н, 4,5ˑ10-12Н і 1,24ˑ10-10Н. 

Тобто сила притягяння між включенням і рафінувальною частинкою за 

величиною значно перевищує силу Архімеда. В результаті можна 

констатувати, що включення, яке закріпилося на твердій частинці, не може 

бути відірване від неї дією сили Архімеда. 
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Сила опору рідкого металу. Сила опору рідкого металу, що діє на 

включення, може бути розрахована за формулою: 
 

𝐹G = 𝐶G �
�qVqF

Q
� ∙ 𝑆a                                          (3.40) 

де 𝐶G – коефіцієнт опору; 

𝑆a – площа проекції включення, м2. 

Так як розміри включень не перевищують декількох десятків мікрон, і 

відповідно числа Рейнольдса Rein не перевищують 1000, коефіцієнт опору CD 

для них можна розрахувати за наступною формулою: 
 

СG =
Q¸ÍJ{#,J<o∙¹»Ï

F
� Ò

¹»Ï
                                    (3.41) 

 

Результати розрахунку величина сили опору металу для включень 

різного діаметру за формулою (3.40) наведені на рис. 3.14. 

Сила опору рідкого металу зростає зі зростанням швидкості спливання 

рафінувальної частинки і досягає значення 4 ˑ10-7 Н за швидкості спливання 

частинки 1 м/с. За швидкість спливання рафінувальної твердої частинки 2 м/с 

сила опору металу для частинок 1 і 10 μм складе відповідно 2,82 ˑ10-7 Н і 6,24 

ˑ10-6 Н. Ці значення набагато перевищують значення сили Архімеда для таких 

самих за розміром включень. Але величина сили опору є меншою на порядок 

у порівнянні з силою притягання між включенням і частинкою. 

Виходячи з результатів чисельного моделювання процесу спливання 

частинок, середня швидкість спливання твердих частинок діаметром 0,5ˑ10-3 м 

складає 0,6 м/с. Тобто якщо включення приліпилося до частинки, то воно вже 

не буде від нього відірвано за цих умов. 

Тами чином, процес закріплення неметалевого включення на поверхні 

рафінувальної частинки визначається переважно дією сили адгезії між ними. 

Сили Ван-дер-Ваальса і Архімеда впливають на включення незначно. Сила 

опору рідкої сталі, що діє на включення може відірвати його від частинки 

лише за швидкості руху металу більшою ніж 2 м/с, але такі швидкості в умовах 
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сучасного виробництва сталі під час позапічної обробки сталі на агрегатах 

ківш-піч практично не зустрічаються. 
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Рисунок 3.14 – Залежність сили опору рідкого металу, що діє на 

неметалеві включення різного діаметру, від швидкості потоків металу 

 
 

3.4.1.4 Кінетика процесу закріплення неметалевого включення на 

поверхні твердої рафінувальної частинки 

 

Термодинамічний аналіз системи «включення-рафінувальна частинка- 

рідкий метал» та розгляд балансу сил, що діють на включення, показують 

лише можливість та умови закріплення включення на поверхні твердої 

рафінувальної частинки. Швидкість перебігу даного процесу слід розглядати 

на підставі аналізу кінетичних закономірностей. Виходячи з розглянутого 

механізму взаємодії включення і частинка не можуть миттєво стикнутись 
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після взаємного зближення, бо між ними ще залишається тонка металева 

плівка, тривалість проривання якої і визначає швидкість процесу адгезії. 

Часовий інтервал, необхідний для проривання плівки рідкого металу 

називають часом проривання. Згідно з [142], якщо відсутні сили репульсаціі 

металу і не враховувати силу Архімеда, час проривання можна визначити 

виразом: 

𝑡Ô = 𝐾∆𝜌𝜇;𝑔𝑟a�< 𝜎a;KQ𝛿KQ                                   (3.42) 

де К – константа; 

∆ρ – різниця у щільності металу і включення, кг/м3; 

δ – критична товщина рідкої металевої плівки, м. 

З данного виразу випливає, що час проривання зменшується зі 

зменшенням поверхневого натягу між металом і включенням, а також зі 

зменшенням розміру включень. 
 

3.4.1.5 Механізм і кінетика процесу спікання включення з поверхнею 

твердої частинки 

 

Після того як включення доторкнеться до поверхні твердої 

рафінувальної частинки, між ними починається процес спікання – третій етап 

процесу осаджування включення на твердій поверхні.  Процес спікання 

частинок повністю контролюється процесами поверхневого випаровування і 

дифузії між включенням і частинкою. Відповідно значення має температура за 

якої відбувається взаємодія. Так, наприклад, спікання частинок з оксиду 

алюмінію в рідкій сталі може відбуватися за температур більших за 1530°С 

[156]. 

Дослідження спікання частинок Al2O3 і аналіз моделей дифузії процесу 

спікання показало [156], що час спікання двох частинок контролюється 

величиною об'ємної дифузії. Відповідно швидкість спікання включення і 

рафінуювальної частинки можна знайти за формулою [156]: 

9D

ÔF
=

ÀÂ®�FE�JGKº
(Á-)

                                         (3.43) 
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де x – радіус перешийка, м; 

𝛼  – константа, яка залежить від геометричної форми перешийка 

(приймаєм рівною 80 [156]); 

𝜎¬ØF(� – поверхневий натяг Al2O3; 

δ –об'єм порожнин у матеріалі частинок і включень (для Al2O3 

приймаємо рівним 1.4ˑ10-29 м3 [156]); 

𝐷/ – коефіцієнт об'ємної самодифузії (0,35ˑ10-8 м2/с [156]); 

t – час, с; 

k – константа Больцмана (1,3804ˑ10-23 Дж/К); 

Т – абсолютна температура, К. 

Результати розрахунку зміни товщини перешийка між включенням і 

частинкою з часом наведені на рис. 3.15. Вони показують, що час спікання 

включення діаметром 2 μм з твердою рафінувальною частинкою з утворенням 

перешийка товщиною 1 μм становить 0,01 с. 
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Рис. 3.15 – Зміна з часом радіусу перешийка між неметалевим 

включенням і рафінувальною частинкою, які спікаються, для включень 

різного діаметру 
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Важливим також є оцінити міцність утвореного між включенням і 

частинкою перешийка. Результати розрахунку впливу кута змочування 

матеріалу включення металом, глибини металевої ванни і розміру включення 

на міцність перешийка між включенням і рафінувальною частинкою наведені 

на рис. 2.8 [156]. 

Якщо сила опору металу діє на включення, яке зіткнулось з 

рафінувальною частинкою з силою, що розраховується за формулою (3.40), то 

на включення діє напруга зсуву F, яку відповідно можна розрахувати за 

формулою: 

𝐹 = 𝐶G
�8F

Q
ÎÔF

Î9F
                                          (3.44) 

Результати розрахунків величини напруги зсуву, що діє не перешийок 

для включень різного розміру за швидкості спливання твердої частинки 1 м/с 

показані на рис. 3.17. Відповідно на рис. 3.18 показано результати розрахунку 

впливу швидкості руху металу відносно включення розміром 20 μм на 

величину напруги зсуву. 
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Рис. 3.16 – Вплив кута змочування, радіусу включення і тиску на 

міцність спікання включення і частинки 

 



134 

Н
ап

ру
ж

ен
ня

 зс
ув

у,
 П

а  

 
 Радіус спеченого перешийку, мкм 

Діаметр включення:  
Рис. 3.17 – Залежність напруги зсуву, що діє на перешийок між 

включенням і рафінувальною частинкою від розміру включення 
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Рис. 3.18 – Залежність напруги зсуву, що діє на перешийок між 

включенням і рафінувальною частинкою від швидкості руху оточуючого їх 

металу 
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Таким чином, проведені розрахунки показують, що у разі спікання 

частинки і включення діаметром 20 μм в стали, на перешийок діє напруга зсуву 

менше 1ˑ108 Па, навіть якщо радіус частинки, яка спікається, складає всього 

0,1 μм. Тим не менше перешийок між включенням і рафінувальною часткою 

не зламається, тому що сила пружності глинозему становить близько 3ˑ108 Па. 

При цьому тривалість часу за який перешийок досягне діаметру 0,1 μм 

буде менше 0,03 с (за припущення, що 𝐾J =80, σ=1Н/м, 𝐷8 =8ˑ10-16 м2/с, 

𝑉¬=2,56ˑ10-5 м3/моль і Т = 1843К). Це означає, що якщо включення і частинка 

стикнулися навіть на не дуже значний проміжок часу, то вони спечуться 

достатньо сильно щоб не бути розірваними протягом наступного спливання у 

об’ємі металу. 

Таким чином, проведений аналіз показує, що інтенсифікація процесу 

рафінування металу від неметалевих включень через їх осаджування на 

поверхні твердих рафінувальних частинок, які штучно введені в об’єм металу, 

цілком можливо. За результатами аналізу механізму закріплення неметалевого 

включення на поверхні рафінувальною частинки в стали можна зазначити: 

- краще за все в рідкій сталі коагулюють тверді частинки і включення, 

які погано змочуються металом; 

- включення, що наблизилися до рафінувальної частинки на відстань 

меншу за товщину прикордонного шару δ рідкого металу, який 

утворюється навколо твердої частинки, зіткнеться з нею і закріпиться 

на її поверхні; 

- на процес закріплення неметалевого включення на поверхні твердої 

частинки більше за все впливають сили адгезії між ними, а сили 

Архімеда і Ван-дер-Ваальса впливають несуттєво; 

- неметалеві включення, що закріпились на поверхні твердої 

рафінувальної частинки не можуть бути відірвані від неї силами 

опору за швидкостей руху потоків металу менше ніж 2 м/с; 

- час спікання алюмінатного включення з алюмінатною 

рафінувальною частинкою до досягнення товщини перешийка між 
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ними який не буде зламаний зсувними напруженнями під час руху в 

рідкому металі становить 0,01 с 

Застосування даного методу може забезпечити більш ефективне у 

порівнянні з бульбашковою флотацією рафінування металу від неметалевих 

включень розмірами менше 50 мкм. Зокрема для покращення видалення 

первинних алюмінатних включень, які утворюються в сталі після її 

розкислення алюмінієм.  

Дослідження загальних особливостей даного методу рафінування було 

здійснене шляхом комп’ютерного моделювання процесу.  

 

3.4.2 Дослідження ефективності процесу видалення неметалевих 

включень твердими рафінувальними частинками 

 

3.4.2.1 Методика дослідження ефективності процесу рафінування 

 

Для оцінки ефективність процесу рафінування сталі від неметалевих 

включень тугоплавкими порошковими матеріалами була розроблена 

математична модель, яка базується на модифікований методиці розрахунку 

ефективності флотації неметалевих включень бульбашками газу [128,129] 

(розділ 3.3.1) .  

Виходячи з результатів аналізу і розрахунків, які представлені у розділі 

3.4.1, включення, що наблизилося до рафінувальної частинки на відстань 

меншу за товщину прикордонного шару навколо твердої частинки, повинно 

зіткнутися з нею і закріпиться на її поверхні. При чому після скріплення з 

поверхнею твердої частинки включення вже не буде відірване від неї. 

Таким чином, ймовірність закріплення можна прийняти рівною одиниці, 

а ймовірність відриву відповідно прийняти рівною 0. Окрім того в процесі 

розрахунку вірогідності зіткнення замість діаметра частинки необхідно 

використовувати суму діаметра частинки і товщини прикордонного шару 

навколо неї ;𝑑w + 𝛿=. 
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Для розрахунку ефективності рафінування сталі тугоплавкими 

порошкоподібними матеріалами використовували формулу (3.26) в якій 𝑄w це 

об’ємна витрата твердих частинок у м3/с. 

При розрахунку масової витрати частинок виходили з рівності площі 

поверхні інжектованих частинок і площі поверхні бульбашок газу такого ж 

діаметру, як і частинки, які вдувають в метал за однаковий час. Витрату газу 

при цьому приймали рівним 200 л/хв, а щільність газу відповідала умові 

вдування в метал аргону. 

 

3.4.2.2 Обговорення результатів розрахунку ефективності процесу 

рафінування 

 

Результати розрахунку ефективності рафінування рідкої сталі 

алюмінатними рафінувальними частинками для включень різних розмірів 

наведені на рис. 3.19. За результатами розрахунку можна зробити висновок, 

що рафінувальна здатність частинок різко падає зі збільшенням їх діаметру. І 

якщо для частинок діаметром 0,5 мм і 1 мм різниця не дуже суттєва, то при 

збільшенні розміру частинок до 3 мм ефективність видалення включень падає 

в кілька разів. 

Найкращім розміром рафінувальних частинок з точки зору видалення 

неметалевих включень є діаметр менше 1ˑ10-3 м. При цьому ефективність 

видалення неметалевих включень буде відповідати ефективності 

бульбашкової флотації бульбашками діаметром 5ˑ10-3 м, проте має більш 

екстремальний характер – найкраще видаляються включення з розмірами 

більше 20 μм, при зменшенні розмірів включень менше 10 μм ефективність 

рафінування різко падає. 
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Рис. 3.19 – Залежність ефективності видалення неметалевих включень 

тугоплавкими рафінувальними частинками від діаметру включення для 

частинок різних розмірів. 

 

Результати дослідження зміни ефективності процесу рафінування 

металу твердими рафінувальними частинками при зміні щільності матеріалу 

самих частинок наведено на рис. 3.20. 

Розрахунки провели для частинок діаметром 1 мм зі щільністю від 1000 

кг/м3 (що відповідає найменш щільним тугоплавким матеріалам) до 6900 кг/м3 

(щільності за якої частинки ще можуть спливати у рідкій сталі). Представлені 

результати свідчать, що ефективність видалення включень частинками сильно 

залежить від щільності останніх і істотно зменшується зі збільшенням 

щільності до значень близьких до щільності рідкої сталі. Так, обробка 

протягом 15 хвилин частинками зі щільністю 2000 кг/м3 згідно з розрахунками 

забезпечує видалення до 65% включень розміром 20 мкм. В той час як 

частинки зі щільністю 4000 кг/м3 близько 35%, а за щільності 5000  вже 

близько 25% і лише 10% за щільності частинок близької до щільності рідкого 
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металу. Для порівняння, ефективність рафінування на рівні 65% для таких 

включень забезпечує бульбашкова флотація протягом 15 хвилин бульбашками 

діаметром 5ˑ10-3 м, отримати які в умовах реального продування сталі під час 

позапічної обробки у значній кількості проблематично. Це обумовлює певні 

переваги розглянутого методу рафінування. 
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Рисунок 3.20 – Залежність ефективності видалення неметалевих 

включень рафінувальними частинками від діаметру включення для частинок 

діаметром 1 мм різної щільності. 

 

Основні переваги методу рафінування твердими частинками, які штучно 

введені у об'єм металу, перед бульбашковою флотацією: 

- тверді рафінувальні частинки розмірами менше за 1 мм 

забезпечують ефективність видалення включень порівнянну з флотацією 
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бульбашками газу розміром 5 мм і за 15 хвилин інжекції твердих частинок 

можна видалити 70-80% включень діаметром більше 20 μм; 

- можливість підбору матеріалу частинок з необхідними 

властивостями: кутом змочування рідкою сталлю – чим більше кут, тим краще 

закріплюються неметалеві включення на поверхні рафінувальних частинок, 

щільністю – чим менше щільність рафінувальних частинок, тим вище 

ефективність процесу рафінування; 

- можливість вибору розмірів рафінувальних частинок – чим менше 

рафінувальна частинка тим вище ефективність видалення включень, однак 

занадто маленькі частинки можуть довго спливати у металі і самі зіграти роль 

неметалевого включення, тому застосування частинок з розмірами менше 300 

- 400 μм недоцільно; 

- можливість інтенсифікації процесу продувки – на відміну від 

бульбашкового флотації де збільшення витрати крізь продувальні пристрої 

газу призводить до переходу від бульбашкового до струминного режиму, 

інжектування частинок обмежується лише діаметром продувний фурми і може 

бути досить значно збільшено для прискорення процесу рафінування. 

 

3.4.3 Лабораторні дослідження процесу закріплення неметалевих 

включень на поверхні твердого тугоплавкого матеріалу		
	

Основним завдання лабораторних досліджень була перевірка 

можливості закріплення алюмінатних неметалевих включень, що присутні у 

рідкому металі, на поверхні твердого тугоплавкого матеріалу зануреного у 

рідкий метал за малий проміжок часу та визначити вплив тривалості контакту 

твердого субстрату з рідкою сталлю на кількість включень, що закріпилися. 

 

3.4.3.1 Методика проведення експериментів 

 

Експерименти проводили з використанням печі Таммана. Схема і 

загальний вигляд лабораторної установки показані на рис. 3.21. Під час 
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експерименту в алундовому тиглі розплавляли сталь марки 38ХГ2СТ (0,38% 

С, 0,9% Сr, 2,1% Mn, 0,3% Si, 0,05% Ti).  

Після розплавлення і нагрівання рідкого металу до температури 1580оС, 

в нього додавали чистий алюміній в кількості 0,1% від маси металу і 

здійснювали витримку протягом 2 хвилин. Після цього в розплав занурювали 

алундову трубку, яка слугувала субстратом для осаджування неметалевих 

включень з об’єму металу. Занурену трубку витримували і рухали в об’ємі 

металу протягом 5 або 15 секунд відповідно до плану експерименту. Потім її 

виймали  і охолоджували. Поверхню алундового субстрату досліджували на 

електронному мікроскопі та спектральному аналізаторі.  

 

   
                                   а)                                                           б) 

Рис. 3.21 – Схема (а) та загальний вигляд (б) лабораторної установки для 

проведення експериментів на базі печі Таммана: 1 - вольтметр, 2 - термопара, 

3 - нагрівач, 4 - тигель з матеріалами, 5 - графітова підставка, 6 – 

водоохложуваний корпус печі. 
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3.4.3.2 Обговорення результатів експериментів 

 

На рис. 3.22 (а) показано вигляд поверхні алундові трубки (твердого 

субстрату) при збільшенні до її контакту з металом. Спектральній аналіз 

матеріалу трубки показав вміст оксиду алюмінію в ній на рівні 99%.  

На рис. 3.22 (б) представлений вигляд поверхні твердого алундового 

субстрату на кордоні контакту з розплавленим металом після витримки в 

металі протягом 5 с. Видно, що частина поверхні, яка була занурена у розплав, 

покрита шаром оксидних частинок. За результатами спектрального аналізу 

середній хімічний склад області поверхні, вкритої оксидними частинками 

наступний: 49,9% кисень, 39,69% Al, 6,1% Mn, 1,1% Si, 1,07% Fe, 0,82% Ti, 0 , 

4% Cu, 0,36% Ca, 0,26% Cr, 0,15% P, 0,05% S, 0,01% Ni. Слід зазначити, що 

масовий відсотковий вміст алюмінію у оксиді алюмінію складає 53%, кисню, 

відповідно, 47%. Зменшення відсотку алюмінію показує наявність оксидів 

інших металів, а не просто зміну характеру будови поверхневого шару 

субстрату. 

На рис. 3.23 наведено отримане на електронному мікроскопі збільшене 

зображення вигляду поверхні зануреного у метал алундового субстрату після 

занурення у рідкий метал на 5 і 15 секунд. Порівняння зображень показує, що 

розміри налиплих на поверхню оксидних частинок помітно змінилися зі 

збільшенням тривалості перебування субстрату у рідкому металі. При цьому 

розміри оксидних частинок, що спостерігаються, не перевищують 1 μм для 

зразку з витримкою в металі протягом 5 с і 3 μм для зразку з витримкою 15 с. 

Результати спектрального аналізу хімічного складу налиплих на поверхню 

субстрату частинок наведені у таблиці 3.3 показують, що зі збільшенням 

тривалості контакту збільшується відсоток заліза, марганцю, титану. 

Відповідно можна говорити про збільшення кількості цих металів у оксидній 

формі на поверхні субстрату.  
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                            а)                                                            б) 

Рис. 3.22 – Зображення поверхні алундового субстрату до його контакту 

з рідкою сталлю (а) і після витримки в ній на кордоні між зануреною і не 

зануреної частиною субстрату. 
 

Також на поверхні алундового субстрату, який був занурений у розплав 

протягом 15 секунд, спостерігали дрібні сферичні неметалеві включення 

розмірами 2-5 μм (рис. 3.24) наступного хімічного складу: 43,81% O 

27,59% Al, 16,27% Mn, 4,08% Si, 4,42% Fe, 2,81% Ti, 0,86% Cr, 0,08% P, 

0,06% S, 0,02% Ni. Неметалеві включення вочевидь є комплексними оксидами 

з найбільшою долею алюмінію і марганцю. 

Таблиця 3.3 

Середній хімічний склад оксидних включень на поверхні алундового 

субстрату 

Вміст, % O  Al Mn Si Fe Ti S P решта 

Витримка 5 с 45,8 45,3 2,7 0,4 3,4 1,07 0,1 0,1 1,1 

Витримка 15 с 44,9 37,8 3,4 0,6 6,7 2,1 0,1 0,1 4,3 

 

На поверхні алундового субстрату також спостерігали чисельні окремі 

включення неправильної форми розмірами до 10 μм складного хімічного 

складу з високим вмістом алюмінію, кремнію і марганцю. Приклади вигляду 

таких включень наведені на рис. 3.25. В таблиці 3.4 наведений хімічний склад 
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цих включень, отриманий за результатами спектрального аналізу, який 

показує, що за хімічним складом це комплексні утворення. 

 

   
                            а)                                                           б) 

Рис. 3.23 – Поверхня алундового субстрату після контакту з 

розплавленої сталлю протягом 5 с (а) та 15 с (б) . 

 

   
 

Рис. 3.24 – Неметалеві включення сферичної форми на поверхні 

алундового субстрату, зануреного у розплавлений метал на 15 секунд: а) 

збільшення у 400 разів; б) збільшення у 4000 разів. 

 

Проведені експерименти показали, що навіть за нетривалого занурення 

алундового субстрату у ванну рідкого металу має місце осаджування оксидних 

неметалевих включень на його поверхні. Зі збільшенням часу контакту 
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візуально спостерігаються якісні зміни у морфології поверхні субстрату (рис. 

3.23), які свідчать про певний розвиток процесу відкладення неметалевої фази 

на його поверхні.  

Таблиця 3.4 

Хімічний склад немалевих включень, які показані на рисунку 3.25  

Вміст, % O Al Mn Si Fe Ti S P Сr решта 
б) 44,52 14,85 16,49 15,0 4,87 0,19 0,42 0,06 0,50 3,1 

в) 27,54 25,74 33,62 0,91 6,22 0,75 0,08 0,04 0,47 4,63 

 

   
                            а)                                                             б) 

 
                                                           в) 

Рис. 3.25 – Вигляд окремих неметалевих включень розміром до 10 μм на 

поверхні алундового субстрату після його витримки у рідкому металі 

протягом 15 секунд.  
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Слід зазначити, що серед виявлених на поверхні субстрату включень не 

були зафіксовані утворення, які б беззаперечно можна було віднести до майже 

чистих алюмінатів, що теоретично мали б утворились в металі після введення 

алюмінію.  

Тим не менше отримані результати свідчать про те, що процес 

осаджування неметалевих включень на тверду поверхню вогнетривкого 

матеріалу під час нетривалого його занурення у рідкий метал має місце. 

Зважаючи на те, що процес осаджування є поверхневим процесом, який 

відбувається на міжфазному кордоні, можна стверджувати, що збільшення 

площі поверхні, на яку відбувається осаджування, буде інтенсифікувати цей 

процес. Тож використання субстрату у вигляді порошку суттєво збільшить 

площу контактної поверхні. 

Застосована в даному лабораторному дослідженню спрощена методика 

дозволила зробити лише загальні оцінки щодо явища осаджування включень 

з металу на тверду поверхню вогнетривкого матеріалу без можливості 

отримання даних щодо кількісної характеристики цього процесу.  

 

3.4.4 Комп’ютерне моделювання руху рафінувальних частинок в 

рідкому металі  

 

Характер руху частинок, які введені в розплав, тісно пов'язаний з 

умовами руху потоків металу, що формуються під впливом газового струменя. 

Після контакту з розплавом тверді частинки швидко сповільнюються, 

втрачаючи кінетичну енергію, яка надана їм газовим потоком, і після цього 

висхідні потоки металу в зоні барботажу можуть інтенсивно виносити 

інжектовані в розплав частинки на поверхню ванни, істотно скорочуючи час 

їх перебування в розплаві і відповідно коефіцієнт корисного використання. 

Робота з пошуку ефективних технічних рішень з організації продування 

металу в ході инжекційної обробки висуває на передній план завдання з 

визначення характеристик потоків рідкого металу, які формуються в ківші під 
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час продування, щоб оптимізувати їх організацію та домогтись більш 

тривалого перебування частинок в об’ємі розплаву . 

 

3.4.4.1 Побудова комп’ютерної моделі і особливості моделювання  

 

Динаміка руху частинок, занурених у рідину, залежить, перш за все, від 

їх щільності, розмірів і змочування металом [126,157]. У загальному випадку 

рівняння руху окремої частинки може бути записано на основі другого закону 

Ньютона: 
 

�(yNn)
�L

= ∑𝐹                                         (3.45) 

де 𝑢w − швидкість руху неметалевого включення, м/с;  

F − сила, яка діє на частинку, Н; 

m − маса частинки, кг. 

Для адекватного опису траєкторії руху частинок потрібно враховувати 

силу тяжіння, силу Архімеда, силу опору, а для великих частинок і силу, 

обумовлену наявністю приєднаної маси [158]. Характер руху частинок, 

інжектованих в розплав, тісно пов'язаний з умовами руху потоків металу, що 

виникають під впливом газового струменя. Якщо швидкість потоку більше або 

дорівнює швидкості спливання частинки, то остання захоплюється цим 

потоком. Максимальний розмір частинок, які можуть бути захоплені потоком 

металу, або мінімальну швидкість, за якої потік може захопити частинку 

певного розміру, можна оцінити за допомогою наступної нерівності: 
 

¸
�
πgr�(ρy − ρk) ≤ 6πrηyuy 33	                        (3.46) 

де 𝑢; − швидкість руху потоку рідкого металу, м/с;  

𝜌w, 𝜌;	– щільність частинки і металу, кг/м3; 

	𝜂;	– динамічна в’язкість металу, Па с; 

r − радіус частинки, кг. 
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Таким чином, маючи дані щодо напрямку руху і швидкостей потоків 

металу, які формуються в об’ємі рідкометалевої ванни в ході продування, 

можна у першому наближенні прогнозувати траєкторію руху частинок, які 

інжектовані в розплав [159]. 

Через високу турбулентність потоків рідкого металу в ківші чисельне 

моделювання процесів інжектування твердих частинок в об'єм металу 

пов'язане з великими розрахунковими труднощами. 

У всіх сучасних дослідженнях, що пов'язані з моделюванням 

гідродинаміки рідкої сталі, прийнято вважати сталь ньютонівської рідиною. 

Тому для вивчення руху розплавленої сталі застосовують рівняння Нав'є-

Стокса для турбулентної течії [160,162,168]. 

Для рішення рівнянь застосовується метод скінченних різниць, тобто 

вибирається кінцева кількість точок, які розподілені в полі течії відповідно до 

певної закономірності і являють собою вузли сітки. Значення розрахункових 

змінних в першу чергу розраховують в цих вузлах, а їх значення в проміжних 

точках знаходиться інтерполяцією [161-163]. 

Диференціальні рівняння в процесі рішення замінюють алгебраїчними, 

які зв'язують значення змінних у сусідніх вузлах [164,165]. При цьому в 

розрахунку виникає певна похибка різницевої схеми, яку можна зменшити 

шляхом розбивання розрахункової області дуже дрібною сіткою. Для рішення 

отриманої системи алгебраїчних нелінійних рівнянь застосовується 

ітераційний метод. Ітераційні процедури рішення рівнянь можуть привести до 

розходження, коли даний метод не дозволяє знайти сукупність значень 

змінних, що задовольняють рівнянням у визначених межах. На противагу 

цьому збіжність є стійкий процес переходу від сукупності значень змінних, 

яка задається на початку розрахунку, до нової сукупності, що задовольняє 

рівнянням із заданою точністю. Швидкість процесу збігання є важливим 

показником ітераційного методу. Вибір правильних критеріїв збіжності є 

необхідною умовою зменшення похибки, пов'язаної з неповною збіжність 

розрахунку на кожному кроці [166]. 
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Тривалість розрахунку пропорційна числу ітерацій, які повинні бути 

виконані, щоб зміна шуканої величини, що залежить від ітераційного циклу, 

стала прийнятною. Максимальна відносна зміна величини в полі не повинна 

перевищувати λl, яке приймається рівним 0,0001. Зі збільшенням числа вузлів 

сітки зростає час, що необхідний для кожного циклу ітерації, приблизно 

пропорційне числу вузлів сітки [166]. 

Для рішення гідродинамічної задачі щодо руху рідкого металу в ківші 

скористалися методом комп'ютерного моделювання з використанням 

прикладного пакету ANSYS Fluent. 

Були створені дві чисельні моделі – двох і тривимірна. Двомірна модель 

була розроблена для визначення оптимального місця введення зануреної 

фурми для інжектування рафінувальних частинок і витрат газу крізь 

продувальні пристрої. На тривимірній моделі уточнювали результати 

двомірного моделювання з урахуванням об'ємної природи потоків металу в 

ківші. 

Математична модель опису гідродинамічного перемішування рідкого 

металу базується на рівняннях Нав'є-Стокса [81]. Вона включає рівняння 

нерозривності в формі Ейлера (рівняння нестисливості) і рівняння збереження 

імпульсу. 

Система рівнянь Навьє-Стокса. Система рівнянь Луї Нав'є і Джорджа 

Стокса відображає рівновагу між силами локальної інерції, конвективної 

інерції, тиску, тяжіння і тертя. Рівняння записані в прямокутній декартовій 

системі координат [168]: 

 

  (3.47)

 
де X, Y, Z – відповідні координати точки фізичного простору, яку 

розглядають;  
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 – компоненти вектору щільності масової сили (наприклад, 

сили тяжіння); 

VX, VY, VZ – складові вектору швидкості, м/с. 

υ – кінематична в'язкість рідини; 

P – тиск, Па; 

t – час; 

Шуканими величинами у рівняннях є три компоненти швидкості  і тиск.  

Рівняння нерозривності у формі Ейлера. Рівняння нестисливості можна 

отримати, застосовуючи закон збереження маси до маленького стаціонарного 

елементу об’єму, що виділений в потоці рідини [169]: 

 
Pl
P#
= −divρv                                             (3.48) 

де ρ – локальна щільність, кг/м3; 

v – локальна середня масова швидкість рідини, м/с. 

У даному рівнянні вектор		ρv представляє щільність масового потоку, а 

його дивергенція (розбіжність)  divρv визначає масову швидкість витікання, 

віднесену до одиниці об'єму. 

Таким чином, рівняння встановлює те, що швидкість збільшення маси в 

нескінченно малому фіксованому в просторі елементі об'єму дорівнює масовій 

швидкості надходження рідини в цей елемент, що поділена на його об'єм. 

Для нестисливої рідини густина постійна і рівняння зводиться до 

вигляду [170]: 

divVSS⃗ = PöU
PV

+ PöW
PX

+ PöY
PZ

= 0                                (3.49) 

Важливо відзначити, що це рівняння справедливе як для ідеальної так і 

для реальної рідини. 

k-ε модель турбулентності. З метою урахування ефектів турбулентності 

була застосована запропонована Чоу і розвинута у дослідженнях Лаундер - 

Джонса стандартна k-ε модель [171]. 

,   ,   X Y Zg g g
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В межах цього підходу рівняння руху перетворюється до вигляду, в 

якому додано вплив флуктуації середньої швидкості. У даній моделі 

вирішується 2 додаткових рівняння для переносу кінетичної енергії 

турбулентності і переносу дисипації турбулентності: 
 

                   (3.50)
 

 

         (3.51)
 

 

Величина турбулентної в'язкості розраховується за формулою: 

                                              (3.52) 

а величина τij визначається за формулою: 

                      (3.53) 

Значення констант для стандартної k -ε моделі турбулентності задавали 

наступні: С1=1,44, С2=1,92, Сµ=0,09, =1,0, =1,3. 

Моделювання багатофазних середовищ. Для моделювання взаємодії 

аргону з металом використовували VOF модель багатофазних течій [172-174]. 

Дана модель призначена для розрахунків двох або більше шарів 

нестисливих рідин і дослідження поверхні розділу між цими рідинами. У VOF 

моделі передбачається, що дві або більше рідини (або фази) не  змішуються. 

Для кожної додаткової фази, що додається в модель, вводиться змінна: об'ємна 

частка фази в розрахунковій комірці. У кожному контрольному об'ємі, об'ємні 

частки всіх фаз підсумовуються в одну. Змінні і властивості фаз 

осереднюються за об'ємом. Таким чином, змінні і властивості в будь-який 

даній комірці є або повністю представлені однією з фаз, або сумішшю фаз, що 
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залежать від значень об'ємних часток. Іншими словами, об'ємна частка q-ї 

рідини в об'ємі, може позначати одне з трьох станів: 

 αq=0  – комірка пуста (не містить q–ой рідини) 

 αq=1   – комірка заповнена (q–ой рідиною) 

0 < αq < 1 – комірка містить кордон, що розділяє різні рідини. 

Ґрунтуючись на локальному значенні αq, відповідні властивості і змінні 

визначають для кожного контрольного об’єму всередині розрахункової 

області. 

Для обчислення потоків рідини через кордон розділу в VOF моделі 

використовують схему геометричної реконструкції. Ця схема представляє 

поверхню розділу між рідинами, з використанням кусково-лінійного 

наближення. На першому кроці цієї схеми розрахунку обчислюється 

положення лінійної поверхні розділу відносно центру кожної частково 

заповненої комірки, ґрунтуючись на інформації щодо об'ємної частки та її 

похідної в об’ємі. На другому кроці обчислюється кількість рідини, що 

переноситься крізь кожну площину, з використанням лінійного уявлення 

поверхні розділу та інформації щодо розподілення нормальної і 

тангенціальної складових швидкості на площині. На третьому кроці 

обчислюється об'ємна частка в кожній комірці за балансовим рівнянням. 

Рівняння об'ємної частки аргону в металі вирішувалося за явною схемою 

дискретизації: 

            (3.54)
 

де n+1 – індекс поточного кроку за часом;  

n – індекс попереднього кроку за часом;  

αd,f – значення об'ємної частки q-тої фази на межі розрахункової комірки;  

V – об'єм комірки, м3;  

Uf – об'ємний потік крізь грань комірки, що базується на векторі 

швидкості, який направлений за нормаллю до поверхні, м3/с. 

Моделювання дискретних частинок. Для моделювання руху 

неметалічних включень використана модель DPM (Discrete Phase Model).  
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Розрахунок течій за методом Лагранжа на кожній ітерації відбувається в 

два етапи. На першому розраховується поле для рідкої фази, а потім, на 

другому, для частинок, і далі знову вирішують рівняння для рідкої фази з 

урахуванням результатів другого етапу. Ітерації тривають до повної збіжності 

результатів обох етапів розрахунку [172]. 

Особливості процесу комп’ютерного моделювання. Вирішувач 

базувався на схемі, яка відповідає кроковим градієнтам тиску PRESTO!, це 

забезпечувало поліпшену інтерполяцію тиску при великих значеннях масових 

сил або з значними змінами тиску, характерними для вихрових течій. 

Розрахунок поля течії рідкого металу здійснювали за алгоритмом SIMPLE 

(Semi-Implicit Method for Pres-sure-linked Equations) [175] Стійкість рішення 

контролювали за величиною числа Куранта для кожного кроку за часом [176]. 

Розрахунки проводили з використанням комп'ютерної системи, 

обладнаної двоядерним процесором Core2Duo E8500 и з застосуванням 

розпаралелювання обчислювального процесу [177]. 

 

3.4.4.2 Дослідження на двовимірній моделі руху потоків рідкого металу 

під час продування  

 

Вихідні дані та параметри математичної моделі. В процесі виконання 

розрахунків була застосована неструктурована сітка на 8264 комірки [173] 

(рис. 3.26). Щільність рідкого металу брали рівною 7000 кг/м3 [174], а в'язкість 

рівною 0,006 Па∙с [178]. Для аргону ці величини складали відповідно 1,78403 

кг/м3 і 22,7 ∙ 10-6 Па∙с [179]. Поверхневий натяг на кордоні “метал–аргон” 

приймали рівним 1,8 Н/м [180]. 

Для двотонного розливного ківша було створено кілька геометричних і 

скінченно-різницевих моделей, що враховували різне положення зануреної в 

розплав фурми. Донна фурма у всіх варіантах розташовувалася на видаленні 

від центральної вісі ківша рівному 2/3R, де R – внутрішній радіус днища ківша. 

В ході моделювання розглянули чотири характерних варіанти розташування 

зануреної фурми – вісьове положення з глибинами занурення 0,55 м і 0,25 м та 
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ексцентричне зі зміщенням фурми від вісі в бік, протилежний розташуванню 

донної фурми, з аналогічними глибинами занурення. Витрата інертного газу 

крізь нижню фурму варіювали в інтервалі 1,2-6,4 л/хв. Витрата аргону через 

занурену фурму в усіх розрахунках залишалася незмінною і становила 56 л/хв. 

Обрані значення витрат газу крізь продувальні пристрої визначали виходячи з 

технічних характеристик обладнання, яке планувалось застосовувати у 

дослідно-промислових умовах. 

 
                           а)                                                             б) 

Рис. 3.26 – Рівні вимірювання швидкостей металу в ківші (а) і 

розрахункова сітка (б) 

 

Обговорення результатів моделювання. Результатами розрахунку були 

значення векторів швидкості і сумарна швидкість в кожній вузловій точці 

розрахункової області. Результат розрахунку для випадку з максимальним 

заглибленням зануреної фурми і з відсутністю донної продувки представлений 

на рис. 3.26 і 3.27. 

Очевидно, що у даному варіанті організації продування характер 

розподілення потоків рідкого металу призведе до того, що інжектовані в метал 

тверді частинки будуть одразу ж виноситися на поверхню ванни рідкого 

металу, що свідчить про неефективність даного способу введення частинок. 
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Рис. 3.26 – Поле швидкостей рідкого металу при центральному 

розташуванні зануреної фурми. 
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Рис. 3.27 – Вертикальна складова поля швидкостей рідкого металу при 

центральному розташуванні зануреної фурми з глибиною занурення 0,8 м і 

витратою газу носія 0,93 л/с. 

 

Виходячи з цього подальші розрахунки проводили для випадків 

спільного продування крізь занурену фурму та донний продувальний 

пристрій. При цьому основною методу дослідження було визначення умов 

продування за яких висхідні потоки рідкого металу будуть деформовані таким 
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чином, щоб запобігти швидкому виносу введених в метал твердих частинок на 

поверхню ванни. У всіх розглянутих варіантах організації продування донна 

фурма (донний продувальний пристрій) була розташована на віддалені від 

центральної вісі ківшу рівному 2/3R, де R - внутрішній радіус днища ківша. В 

процесі моделювання розглянуто чотири характерні варіанти розташування 

заглибленої фурми – вісьове положення з глибинами занурення 0,55 м і 0,25 м 

та ексцентричне з відхиленням від вісі в протилежний бік від розташування 

донної фурми, з аналогічними глибинами занурення. Витрату інертного газу 

крізь донний продувальний пристрій варіювали в інтервалі 1,2-6,42 л/хв. 

Витрата аргону крізь занурену фурму в усіх розрахунках залишалась 

незмінною і складала 56 л/хв. Обрані значення витрат газу крізь фурми 

визначали виходячи з технічних характеристик обладнання, що планувалось 

застосовувати у дослідно-промислових умовах. 

Результати моделювання наведені на рисунках 3.28–3.31. 

Максимальні швидкості потоків спостерігаються в зонах барботажу. 

Видно, що при малих витратах газу крізь донну фурму не вдається істотно 

деформувати висхідний потік в зоні спливання бульбашок газу, що вдувається 

крізь занурену фурму. Більше того, аналіз поведінки потоків металу в 

динаміці, показує, що висхідні потоки металу від фурм мають тенденцію до 

злиття, що сприятиме винесенню інжектованих частинок на поверхню ванни. 

Максимальні швидкості потоків металу досягають 0,7-0,8 м/с. При цьому 

основна маса потоків металу рухається зі швидкостями, що не перевищують 

0,2 м/с. 

Продування крізь донну фурму з максимальною для даних умов 

витратою газу в більшості випадків забезпечує необхідне порушення 

цілісності висхідного потоку від зануреної фурми і формування інтенсивних 

циркуляційних потоків в об’ємі рідкого металу (рисунки 3.28б, 3.29б, 3.30б, 

3.31б). 
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Рис. 3.28 – Поля швидкості рідкого металу та графіки розподілу 

швидкостей на контрольних рівнях в ківші при центральному положенні 

зануреної фурми з глибиною занурення 0,55 м: а - витрата аргону 1,2 л/хв, б - 

витрата аргону 6,4 л/хв 

 

Це створює передумови для затягування інжектованих частинок в об'єм 

ванни рідкого металу. Максимальні швидкості потоків в цих випадках трохи 

більші 0,9-1,0 м/с. Основна маса металу також рухається швидше зі 

швидкостями 0,3-0,4 м/с. Розрахунок за формулою (3.46) показує, що при такій 

швидкості потоки металу повинні захоплювати частинки розміром до 5∙10-4 - 

6∙10-4 м (за щільності частинок 2200-3900 кг/м3). 
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Рисунок 3.29 – Поля швидкостей рідкого металу і графіки розподілу 

швидкостей на контрольних рівнях в ковші при ексцентричному положенні 

зануреної фурми з глибиною занурення 0,55 м: а – витрата аргону 1,2 л/хв, б 

– витрата аргону 6,4 л/хв 

 

Для двотонного розливного ківша було створено кілька геометричних і 

скінченно-різницевих моделей, що враховували різне положення зануреної в 

розплав фурми. Донна фурма у всіх варіантах розташовувалася на видаленні 

від центральної вісі ківша рівному 2/3R, де R – внутрішній радіус днища ківша. 

В ході моделювання розглянули чотири характерних варіанти розташування 

зануреної фурми – вісьове положення з глибинами занурення 0,55 м і 0,25 м та 

ексцентричне зі зміщенням фурми від вісі в бік, протилежний розташуванню 

донної фурми, з аналогічними глибинами занурення. Витрата інертного газу 

крізь нижню фурму варіювали в інтервалі 1,2-6,4 л/хв. Витрата аргону через 
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занурену фурму в усіх розрахунках залишалася незмінною і становила 56 л/хв. 

Обрані значення витрат газу крізь продувальні пристрої визначали виходячи з 

технічних характеристик обладнання, яке планувалось застосовувати у 

дослідно-промислових умовах. 

 

 
 

Рисунок 3.30 – Поля швидкостей рідкого металу і графіки розподілу 

швидкостей на контрольних рівнях в ківші при центральному положенні 

зануреної фурми з глибиною занурення 0,25 м: а - витрата аргону 1,2 л/хв, б - 

витрата аргону 6,4 л/хв 
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Рисунок 3.31 – Поля швидкостей рідкого металу і графіки розподілу 

швидкостей на контрольних рівнях в ківші при ексцентричному положенні 

зануреної фурми з глибиною занурення 0,25 м: а - витрата аргону 1,2 л/хв, б - 

витрата аргону 6,4 л/хв 

 

Аналіз результатів моделювання показує, що найкращий результат з 

точки зору цілей моделювання досягається при максимальному заглибленні 

фурми і ексцентричному її розташуванні (рис. 3.29б). При осьовому 

розташуванні фурми найкращий результат досягається при малому її 

заглибленні (рис. 3.30б). 

За аналогічною методикою було проведено математичне моделювання 

руху потоків металу в ківші ємністю 75 т с продуванням крізь донну і 

ексцентрично розташовану занурену фурму з максимальним заглибленням 
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2,365 м. Були розглянуті варіанти продування з витратою газу крізь занурену 

фурму від 300 до 800 л/хв з кроком 100 л/хв. 

Витрату газу крізь донну фурму у всіх змодельованих варіантах задавали 

рівним 200 л/хв. У додатку А показані результати розрахунків для варіантів з 

витратою газу через занурену фурму, рівним 300, 400, 500, 600, 700, 800 л/хв. 

Аналіз отриманих даних показує, що найкращий результат при інжекційній 

обробці металу в 75 т ківші за прийнятою схемою слід очікувати за витрат газу 

крізь занурену фурму на рівні 500-600 л/хв. При цьому максимальні швидкості 

потоків рідкого металу досягають величин 1,0-1,3 м/с, а основна маса металу 

рухається зі швидкостями близько 0,5 м/с. 

Проведене комп'ютерне моделювання показало, що за одночасного 

продування рідкого металу в ківші крізь донну і занурену фурми, за певних 

умов можливо деформувати висхідні потоки рідкого металу в зонах барботажу 

і домогтися затягування інжектованих частинок в об'єм розплаву, тим самим 

збільшивши час їх перебування в металі	. 

 

3.4.4.3 Дослідження руху твердих частинок в об’ємі рідкого металу 

 

Виходячи з того, що двомірне наближення не завжди прийнятне для 

моделювання сильно турбулентних потоків, так як турбулентні вихори за 

своєю природою тривимірні, для вивчення поведінки твердих частинок у ванні 

рідкого металу було проведено моделювання на основі тривимірної 

математичної моделі процесу. 

Вихідні дані та параметри математичної моделі. В основу 

геометричної моделі була закладена конструкція ківша з двома 

продувальними пористими блоками, що розташовані в його днищі, як 

найбільш поширена в сучасній металургійній практиці для крупних ківшів 

[181]. Прийняте в моделі взаємне розташування продувальних пробок і 

зануреної фурми показано на рисунку 3.32. 

Розміри ківша і значення основних величин, що були використані в 

розрахунках, наведені в таблиці 3.5. 
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Розрахункова сітка складалась з 264 246 комірок з мінімальним розміром 

комірки 0,01 м. Для моделювання руху неметалевих включень використана 

модель DPM. Сталь, шлак і аргон моделювали за допомогою моделі 

багатофазних потоків VOF.  

Дослідження [181,182] показали, що зниження температури стали в 

ківші ємністю 100 т через продування її аргоном становить 1,5-2,5°С/хв, тому 

з огляду на те, що тривалість процесу введення рафінувальних частинок, який 

моделювався, становить 3-5 хв, падіння температури сталі в ківші складе 7,5-

12°С. Тобто зміна температури металу в ківші за цей час не значна і під час 

розрахунків гідродинаміки процесу інжектування тепловими ефектами 

нехтували. 

 

         
                              а)                                                        б) 
Рис. 3.32 – Схема відносного розташування зануреної фурми і 

продувних блоків, які розміщені в днищі ківша (а) та розрахункова сітка (б) 

Витрату аргону на стабільний пневмотранспорт рафінувальних 

частинок взяли рівною 100 л/хв, виходячи з результатів досліджень, 

представлених в роботі [183]. 

Сумарну витрату аргону крізь пористі пробки під час продування 

прийняли рівною 250 л/хв. 
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Таблиця 3.5  

Основні параметри математичної моделі 

Параметр Величина 

Верхній діаметр ковша, м 3,008 

Нижній діаметр ківша, м 2,458 

Висота ківша, м 3,800 

Витрата газу по продувних блоках, л/хв 250 

Витрата рафінувальних частинок, кг/с 0,03 

Щільність рафінувальних частинок, кг/м3 2500 

Щільність аргону, кг/м3 1,784 

В’язкість аргону, Па·с 8,9·10-5 

Щільність сталі, кг/м3 7011 

В’язкість сталі, Па·с 0,006 

Поверхневий натяг сталі, Н/м 1,8 

Щільність шлаку, кг/м3 2800 

В’язкість шлаку, Па·с 0,16 

 

Обговорення результатів моделювання. В процесі моделювання 

досліджували поведінку твердих частинок в об’ємі рідкого металу після їх 

вдмухування в нього крізь занурену фурму на глибину 2,5 м. При цьому 

передбачали, що частинки не розплавляються в рідкому металі. 

Для аналізу впливу розміру часток на їх розподіл в об'ємі металу в ході 

інжекції були виконані порівняльні розрахунки для частинок діаметром 0,1·10-

3 м, 1·10-3 м і 3·10-3 м. Отримані за результатами розрахунків ізоповерхні 

концентрацій частинок в об’ємі металу показані на рис. 3.33. 
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Рис. 3.33 – Ізоповерхні розподілу частинок різного розміру в об’ємі 

металу: а) - частинки діаметром 0,1 мм, б) - частинки діаметром 1 мм, в) - 

частинки діаметром 3 мм. 

 

В ході розрахунків моделювали процес безперервного вдування 

частинок протягом однієї хвилини. Як показують отримані результати, більш 

дрібні частинки діаметром 0,1·10-3 м за розглянутий проміжок часу за рахунок 

їх захоплення потоками рідкого металу розподіляються в більшому об’ємі 

металу, ніж більші за розміром. Частинки діаметром 3·10-3 м дуже швидко 

виносяться до дзеркала металу і кордону поділу «шлак-метал» і залишаються 

там. Відповідно вони протягом меншого проміжку часу перебувають в об’ємі 

металу. 

За результатами моделювання середній час спливання (перебування в 

об’ємі ванни рідкого металу) для частинок діаметром 0,1·10-3 м склало 6,5-7,0 

секунд, для частинок діаметром 1·10-3 м – 4,0-4,5 секунд, для частинок 

діаметром 3·10-3 мм – 2,0-2,5 секунди. 

Зміна розмірів частинок не призводила до істотного впливу на характер 

гідродинамічної картини руху потоків рідкого металу в ківші в процесі 

інжекції. Характерний розподіл швидкостей металу в перетинах продувних 

пробок і зануреної фурми показаний на рис. 3.34. 
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Рис. 3.34 – Графіки розподілу швидкостей металу в перетині зануреної 

фурми (а) і продувальних пробок (б) 

 

З метою оцінки впливу щільності частинок на характер їх розподілу в 

обємі рідкого металу в процесі їх пневматичної інжекції крізь занурену фурму 

виконали моделювання з вдуванням частинок діаметром 1·10-3 м з різною 

щільністю – 2500 кг/м3 і 5000 кг/м3 (Рис. 3.35). 

Зі зміною щільності частинок середня тривалість їх перебування в об’ємі 

рідкого металу (час спливання) істотно змінюється. Якщо для частинок зі 

щільністю 2500 кг/м3 за результатами моделювання вона склала 4,0-4,5 секунд, 

то для частинок зі щільністю 5000 кг/м3 цей показник збільшився до 11,5-12,0 

секунд. Тобто збільшення щільності в два рази збільшує тривалість 

перебування рафінувальної часинки в об’ємі металу практично в три рази. 

Виходячи з отриманих даних можна зробити висновок, що для 

поліпшення розподілу в об’ємі рідкого металу твердих рафінувальних 

частинок зі щільністю 2500-3000 кг/м3 їх розмір не повинен бути більшим за 

1,0·10-3- 1,5·10-3  м. З іншого боку використовувати частинки розміром менше 

за 4,0·10-4 м також недоцільно через складнощі з їх проникненням через 

кордон “газ-рідкий метал” в процесі пневматичної інжекції і відповідно 

невисокий коефіцієнт використання матеріалу. 
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Рис. 3.35 – Розподіл часток з різною щільністю у ванні рідкого металу в 

процесі інжекції: а) щільність 2500 кг/м3, б) щільність 5000 кг/м3. 

 

Слід відзначити, що у змодельованих випадках за розглянутий час 

продування частинки розподілялися не по всьому об'єму металу, що показує 

необхідність додаткових досліджень з метою удосконалення організації їх 

введення в розплав. Представлені розрахунки виконували виходячи з 

параметрів обладнання, яке планувалось використовувати під час дослідно-

промислових експериментів. С точки зору перспективного удосконалення 

технологічної реалізації рафінувального процесу перспективними є варіанти 

організації введення порошкового матеріалу через декілька фурм одночасно 

та інжекція в газовому потоці, який спрямований під кутом до вертикальної 

осі ківша. 

Таким чином, змінюючи розміри і щільність рафінувальних частинок 

можна суттєво впливати на тривалість їхнього перебування в ванні рідкого 

металу під час обробки. Вказані характеристики частинок рекомендується 

вибирати виходячи з геометричних параметрів ванни рідкого металу і даних 
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щодо середньої швидкості потоків рідкого металу, характер і розподілення 

яких у свою чергу залежить від організації процесу (кількості і взаємного 

розташування продувальних пристроїв та витрати газу крізь них). 

 

Висновки  

 

Сучасні промислові технології рафінування стали від неметалевих 

включень в процесі позапічної обробки малоефективні при видаленні 

включень розміром менше 20 μм в умовах масового виробництва сталі. Тому 

існує необхідність у створенні нових методів видалення включень з рідкого 

металу в ківші під час позапічної обробки. 

В процесі витримки рідкого металу в ківші гарантовано можливо 

видалити лише великі включення розмірами більше 200 μм; включення 

розмірами менше 20 μм спливають в рідкій сталі дуже повільно і не можуть 

бути видалені з ванни рідкого металу за рахунок вільного спливання під час 

технологічної витримки металу в ківші. 

Поширений процес видалення неметалевих включень флотацією 

бульбашками газу під час продування металу через пористі пробки в днищі 

ківша, має обмежені можливості через неможливість забезпечити отримання 

у значній кількості бульбашок газу діаметром 5 мм і менше, оптимальних з 

точки зору ефективного видалення включень. Повне видалення включень 

розміром менше 50 μм флотациєю бульбашками в сучасних умовах 

сталеплавильного виробництва практично нездійсненно. 

Проведені теоретичні дослідження механізму рафінування рідкого 

металу від неметалевих включень шляхом їх коагуляції з твердими 

рафінувальними частинками, штучно введеними у ванну рідкого металу,  

показали принципову можливість досягнення ліпшого видалення дрібних 

неметалевих включень у порівнянні з бульбашковою флотацією.  

Теоретичне дослідження механізму закріплення неметалевого 

включення на поверхні твердої рафінувальною частинки в стали показало, що: 
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- найкраще у рідкому металі будуть коагулювати тверді 

рафінувальні частинки і включення, які погано змочуються рідким металом; 

- на процес закріплення неметалевого включення на поверхні 

рафінувальної частинки найбільше впливає сила адгезії між ними, а сили Ван-

дер-Ваальса і Архімеда діють на включення незначно. Сила опору рідкої сталі, 

що діє на включення може відірвати його від частинки лише за швидкостей 

руху металу більших 2 м/с, які під час обробки сталі на агрегаті ківш-піч не 

зустрічаються; 

- час спікання алюмінатного включення з алюмінатною 

рафінувальною частинкою до утворення між ними перешийка такої товщини, 

щоб він не був зламаний зсувними напруженнями під час руху у рідкому 

металі, становить 0,01 с. 

Розроблена методика оцінки ефективності процесу рафінування сталі 

від неметалевих включень, яка дозволила порівняти ефективність видалення 

включень методом бульбашкового флотації і твердими тугоплавкими 

рафінувальними частинками, які штучно ведені в метал. Результати 

порівняння дозволяють зробити такі висновки: 

- тверді рафінувальні частинки розмірами менше 1 мм забезпечують 

ефективність видалення включень порівнянну з флотацією бульбашками газу 

розміром 5 мм і за 15 хвилин інжекції твердих частинок можна видалити 80% 

включень діаметром від 20 μм; 

- можливість підбору матеріалу частинок з необхідними 

властивостями – кутом змочування рідкою сталлю та щільністю, які 

визначають ефективність процесу рафінування від неметалевих включень; 

- можливість вибору розмірів рафінувальних частинок – за меншого 

розміру рафінувальних частинок ефективність видалення включень більше. 

Але занадто маленькі частинки можуть довго спливати в металі, тому 

застосування частинок з розмірами менше 300-400 μм недоцільно; 

- можливість інтенсифікації процесу видалення неметалевих 

включень – на відміну від бульбашкового флотації де збільшення витрати газу 

крізь продувальні пристрої газу призводить до переходу від бульбашкового до 
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струминного режиму витікання газу в метал; інтенсивність інжектування 

частинок обмежується лише параметрами продувних фурм і може бути 

прискорене використання декількох фурм одночасно. 

Лабораторні дослідження процесу закріплення неметалевих включень 

на поверхні алундові трубки показали, що оксидні неметалеві включення дуже 

швидко покривають тверду поверхню тугоплавкого матеріалу при зануренні 

його у розкиснену рідку сталь. 

На підставі результатів математичного моделювання гідродинаміки 

ванни металу і поведінки рафінувальних твердих частинок в її об’ємі під час 

інжекції можна зробити наступні висновки: 

- при одночасному продуванні сталеплавильної ванни через пористі 

донні пробки і інжектуванні рафінувальних частинок через занурену фурму 

можна деформувати висхідні потоки рідкого металу в зонах барботажу і 

домогтися затягування інжектованих частинок в об'єм розплаву, збільшивши 

тим самим час їх перебування в металі. 

- оптимальна для затягування рафінувальних частинок в об'єм 

металу гідродинамічна обстановка в ківші створюється при заглибленні 

зануреної фурми на 2/3 глибини ванни і ексцентричному її розташуванні 

відносно донних продувних блоків. 

- для поліпшення розподілу часток щільністю 2500-3000 кг/м3 в 

об’ємі рідкого металу вони повинні мати розмір, який не перевищує 1 мм; 

- збільшення щільності частинок істотно впливає на тривалість їх 

перебування в об’ємі металу; частинки щільність яких становить 2500 кг/м3 

спливають на протязі 4,0-4,5 секунд, а частинки з щільністю 5000 кг/м3 на 

протязі 11,5-12,0 секунд. 

Матеріали даного розділу опубліковані в роботах [128,129,142-146,184-

187]. 

  



170 

РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ МЕТАЛУ ПІСЛЯ СУЛЬФІДНОГО РАФІНУВАННЯ 

 

Основним недоліком технології сульфідного рафінування є високий 

залишковий вміст сірки в металі. Після сульфідної обробки з метою вилучення 

надлишкової міді утворюється залізовуглецевий розплав з вмістом 3-4% 

вуглецю та близько 0,5% сірки. Такий рівень концентрації сірки на порядок 

перевищує її вміст, характерний для переробного чавуну [94]. За ДСТУ він 

зазвичай містить 0,02-0,07% сірки. Надмірний вміст сірки в металі після 

сульфідної обробки є однією з головних проблем його подальшого 

використання для виробництва сталі в рамках існуючих технологічних 

процесів. Велика концентрація сірки унеможливлює проведення 

сталеплавильного процесу за стандартною технологією зі збереженням 

прийнятого рівня техніко-економічних показників, що обумовлено зверх 

нормативними витратами енергії, матеріалів і часу. Відповідно проблема 

раціональної організації процесу десульфурації металу після сульфідного 

рафінування і його узгодження з загальним технологічним процесом 

виробництва сталі є дуже важливою. 

 

4.1. Аналіз проблеми десульфурації насичених сіркою 

високовуглецевих розплавів заліза 

 

Завдання з рафінування залізовуглецевих розплавів від сірки, зокрема 

високовуглецевих (чавунів), є одним із типових для металургійної практики і, 

відповідно, в світі накопичений значний досвід з його вирішення 

[80,94,119,188,189]. У сучасному металургійному виробництві під час 

виробництва сталі  з використання рідкого чавуну завдання з отримання в 

сталі заданого вмісту сірки вирішують поетапно – спочатку застосовують 

відповідні технології позадоменного рафінування чавуну перед плавкою, 

потім продовжують десульфурацію безпосередньо в сталеплавильному 
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агрегаті і остаточну корекцію вмісту міді в металі здійснюють під час 

позапічного доведення сталі. Такий підхід забезпечує раціональне 

використання ресурсів і ефективну експлуатацію сталеплавильних агрегатів.  

В процесі позадоменної десульфурації чавуну вирішують завдання з 

корегування вмісту сірки в металі з урахуванням технологічних можливостей 

і завдань сталеплавильного переділу [109,188,189], зокрема з глибокої 

десульфурації для виробництва низькосірчастих марок сталі. Як правило 

обробку чавуну реагентами з метою десульфурації здійснюють у ємностях для 

його транспортування (чавуновізних ківшах, ківшах торпедного типу, у 

заливальних ківшах), або на жолобі доменної печі під час випуску [119]. Для 

ведення реагентів-десульфураторів в рідкий метал, відповідно до умов 

обробки, використовують такі методи, як подавання матеріалів в потік рідкого 

металу з додатковим перемішуванням або без нього, завантаження реагентів у 

ківш перед випуском, вдування порошків крізь занурену в рідкий метал 

фурму, введення матеріалів, що легко випаровуються, у випарну камеру 

зануреної у рідкий метал фурми [188,189]. Також використовують порційну 

обробку в міксерних, чавуновізних і заливальних ківшах та в спеціалізованих 

агрегатах, реакторах з електропідігрівом і авторафінуванням [94]. 

Як реагенти-десульфуратори в металургійному виробництві найбільше 

розповсюдженні знайшли: кальцінована сода, порошкове вапно (вапняк), 

карбід кальцію, магній, високоосновні синтетичні шлаки та шлаки позапічної 

обробки сталі [189]. Вибір реагенту і способу його введення в чавун 

вирішують виходячи з конкретних умов металургійного підприємства, а також 

завдань десульфурації (масштабів обробки, бажаної глибини видалення сірки, 

витрати реагентів, умов їх постачання та зберігання, економічної 

ефективності, організації робіт на установці і т. і.). За оцінками для зв'язування 

1 кг сірки теоретично потрібно 0,76 кг Mg, 1,75 кг СаО, 1,94 кг Na2О, 2,0 кг 

СаС2 [94,119,188,189]. 

Незважаючи на різноманіття варіантів технології позадоменної 

десульфурації чавуну теоретично вони базуються лише на двох механізмах 

рафінування – через сорбування сірки з металу шлаковою фазою і через 
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утворення міцних нерозчинних сульфідів елементів, які мають більшу 

спорідненість до сірки ніж залізо.  

З точки зору вартості десульфураторів найбільш привабливим є метод 

рафінування шлаком. Але як показує практика його застосування обумовлює 

значну питому витрату матеріалів. Наприклад, витрата вапна на 

десульфурацію за заводськими даними в середньому складає 10-20 кг/т чавуну 

[94,189]. Відповідно питома витрата шлаку для десульфурації металу зі 

зверхнормативим вмістом сірки буде більшою, що тягне за собою відповідні 

витрати тепла і металу зі шлаком, значні витрати часу на обробку та видалення 

вапняного шлаку з ківшу. За необхідності десульфурації металу насиченого 

сіркою необхідна кількість шлаку може стати надто великою. Якщо 

припустити, що маси шлаку mш і металу mм не змінюються,  питому витрату 

шлаку (кратність) на рафінування можна оцінити з рівняння (4.1): 

 

𝑢 = [W]пK[W]к
]^[W]кK(W)п

∙ 100,       (4.1) 

де u – кратність шлаку, %, яка дорівнює (mш/mМ)∙100%; 

[S]п, [S]к – відповідно початкова і кінцева концентрації сірки в металі, %; 

(S)п –початкова концентрація сірки в шлаці, %; 

LS – коефіцієнт розподілу сірки між металом і шлаком. 

Тож, якщо прийняти (S)п рівною нулю, то за умов рафінування металу 

від [S]п = 0,6% до [S]к = 0,05% шлаком який забезпечує коефіцієнт розподілу 

сірки рівний 100, розрахункова кратність шлаку складе 11%, що відповідає 

питомій витраті 110 кг/т. Таким чином, десульфурація металу, який насичений 

сіркою після сульфідного рафінування, рафінувальними шлаками пов’язане зі 

значними витратами ресурсів. 

Десульфурація металу з використанням елементів-десульфураторів не 

призводить до значного шлакоутворення, що робить цей метод рафінування 

привабливим для десульфурації насичених сіркою розплавів на початковому 

етапі. Проте значна вартість реагентів (магнію і карбіду кальцію) зазвичай 

використовуваних для здійснення такої обробки робіть її економічно 

недоцільною. Тому у даному дослідження було поставлене завдання дослідити 
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можливість використання інших металів, які характеризуються підвищеною 

спорідненістю до сірки, для десульфурації металу після сульфідного 

рафінування від міді.  

 

4.2. Теоретичне дослідження процесу десульфурації напівпродукту 

елементами десульфураторами 

 

Практичне значення може мати десульфурація напівпродукту 

металами, які утворюють міцні хімічні сполуки з сіркою.  

Методика дослідження. Моделювання процесу десульфурації 

залізовуглецевого напівпродукту додаванням металів, що мають підвищену 

спорідненість до сірки було здійснене шляхом комп’ютерного моделювання 

поведінки термодинамічних систем з використанням інструменту Equilibrium 

Compositions, що входить до програмного пакету моделювання фізико-

хімічних процесів HSC Chemistry 5.11. В процесі моделювання розглянули 

наступні системи у стані рівноваги: Fe-C-S-Mg, Fe-C-S-Ca, Fe-C-S-Mn, Fe-C-

S-Al, Fe-C-S-Zr, Fe-C-S-Ba.  

В процесі виконання розрахунків були прийняті наступні вихідні дані: 

- хімічний склад напівпродукту, %: Fe – 95,5; C – 4,0; S – 0,5.	

- температурний інтервал - 1300÷1600°С.	

- досліджені елементи-десульфуратори: Mg, Ca, Al, Ba, Mn, Zr.	

- кількість десульфуратору, що вводимо до металу - 0÷1 %. 	

- необхідний кінцевий вміст сірки у металі  ≤0,05 %.	

Розрахунки проводили в температурному інтервалі від 1300 до 1600°С 

(з інтервалом 100°С). 

Дослідження системи Fe-C-S-Mg. Для розрахунку рівноважного 

складу системи Fe-C-S-Mg задавали таку кількість елементів у системі, щоб 

вона відповідала їх ваговій частці у напівпродукті: Fe = 95,5 кг; С = 4,0 кг; S = 

0,5 кг;  Mg = 0,1÷1,0 кг (з кроком 0,1 кг).  

Результати розрахунків представлені в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1   

Результати розрахунків рівноваги системи Fe-C-S-Mg 

Т=1300°С Рівноважний вміст компонентів 
Mg, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MgS, кг 0.232 0.464 0.696 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 
S, кг 0.368 0.236 0.104 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.369 0.237 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Т=1400°С Рівноважний вміст компонентів 
Mg, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MgS, кг 0.232 0.464 0.696 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 
S, кг 0.368 0.236 0.104 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.369 0.237 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Т=1500°С Рівноважний вміст компонентів 
Mg, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MgS, кг 0.232 0.464 0.695 0.878 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 
S, кг 0.368 0.236 0.104 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.369 0.237 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Т=1600°С Рівноважний вміст компонентів 
Mg, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MgS, кг 0.232 0.463 0.695 0.876 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 0.879 
S, кг 0.368 0.236 0.105 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.369 0.237 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

Як бачимо, необхідний рівень залишкового вмісту сірки в металі 

(менше 0,05 %) можна досягти за умови введення в систему магнію в кількості 

0,35 % від ваги металу, що піддають обробці.  

Для встановлення характеру залежності залишкового вмісту сірки від 

температури, за умови введення у систему магнію у визначеній кількості, 

провели додатковий розрахунок. Встановлено, що залишковий вміст сірки 

майже не змінюється у всьому дослідженому температурному інтервалі. 

Дослідження системи Fe-C-S-Ca. Для розрахунку рівноважного складу 

системи Fe-C-S-Ca задавали кількість елементів у системі, яка відповідала їх 

ваговій частці у напівпродукті: Fe = 95,5 кг; С = 4,0 кг; S = 0,5 кг;  Ca = 0,1÷1,0 

кг (з шагом 0,1 кг). Результати розрахунків та представлені в табл. 4.2. 

Як бачимо, необхідний рівень залишкового вмісту сірки у металі 

(менше 0,05 %) можна досягти за умови введення у систему кальцію в 

кількості 0,57 % від ваги металу, що піддають обробці.  
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Встановлено, що залишковий вміст сірки майже не змінюється у 

всьому дослідженому температурному інтервалі. 

Таблиця 4.2 

Результати розрахунків рівноваги системи Fe-C-S-Ca 
Т=1300°С Рівноважний вміст компонентів 

Ca, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 
CaS, кг 0.180 0.360 0.540 0.720 0.900 1.080 1.125 1.125 1.125 1.125 

S, кг 0.420 0.340 0.260 0.180 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.420 0.341 0.261 0.181 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 

Т=1400°С Рівноважний вміст компонентів 
Ca, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

CaS, кг 0.180 0.360 0.540 0.720 0.900 1.080 1.125 1.125 1.125 1.125 
S, кг 0.420 0.340 0.260 0.180 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.420 0.341 0.261 0.181 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 

Т=1500°С Рівноважний вміст компонентів 
Ca, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

CaS, кг 0.180 0.360 0.540 0.720 0.900 1.080 1.125 1.125 1.125 1.125 
S, кг 0.420 0.340 0.260 0.180 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.420 0.341 0.261 0.181 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 

Т=1600°С Рівноважний вміст компонентів 
Ca, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

CaS, кг 0.180 0.360 0.540 0.720 0.900 1.080 1.125 1.125 1.125 1.125 
S, кг 0.420 0.340 0.260 0.180 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 
S, % 0.420 0.341 0.261 0.181 0.100 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
Дослідження системи Fe-C-S-Al. Для розрахунку рівноважного складу 

системи Fe-C-S-Al задавали таку кількість елементів у системі, яка відповідала 

їх ваговій частці у напівпродукті: Fe = 95,5 кг; С = 4,0 кг; S = 0,5 кг;  Al = 

0,1÷1,0 кг (з інтервалом 0,1 кг). Результати розрахунків та представлені в табл. 

4.3. 

Як бачимо, необхідний рівень залишкового вмісту сірки у металі 

(менше 0,05 %) можна досягти за умови введення у систему алюмінію в 

кількості 0,28 % від ваги металу, що піддають обробці.  
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Таблиця 4.3  

Результати розрахунків рівноваги системи Fe-C-S-Al 

T=1300°С Рівноважний вміст компонентів 
Al, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Al2S3, кг 0.278 0.556 0.773 0.778 0.779 0.779 0.779 0.780 0.780 0.780 
S, кг 0.322 0.144 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
S, % 0.322 0.144 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

T=1400°С Рівноважний вміст компонентів 
Al, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Al2S3, кг 0.278 0.555 0.762 0.774 0.776 0.777 0.778 0.778 0.778 0.778 
S, кг 0.322 0.144 0.012 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 
S, % 0.323 0.145 0.012 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 

T=1500°С Рівноважний вміст компонентів 
Al, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Al2S3, кг 0.28 0.55 0.743 0.765 0.770 0.772 0.774 0.774 0.775 0.776 
S, кг 0.322 0.147 0.024 0.010 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 
S, % 0.323 0.147 0.024 0.010 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 

T=1600°С Рівноважний вміст компонентів 
Al, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Al2S3, кг 0.275 0.541 0.715 0.749 0.758 0.763 0.766 0.768 0.769 0.770 
S, кг 0.324 0.153 0.042 0.020 0.014 0.011 0.009 0.008 0.007 0.007 
S, % 0.325 0.154 0.042 0.021 0.014 0.011 0.009 0.008 0.007 0.007 

 

Встановлено, що залишковий вміст сірки помітно збільшується зі 

зростанням температури. Так при температурі 1300°С, після введення до 

розплаву теоретично необхідної для проведення десульфурації кількості 

алюмінію, в металі залишається лише 0,012 % сірки. При збільшені 

температури до 1600°С в металі залишиться вже 0,054 % сірки. 

Дослідження системи Fe-C-S-Ba. Для розрахунку рівноважного складу 

системи Fe-C-S-Ba задавали вихідну кількість елементів у системі, яка 

відповідала їх ваговій частці у напівпродукті: Fe = 95,5 кг; С = 4,0 кг; S = 0,5 

кг; Ва = 0,1÷2,0 кг (з інтервалом 0,2 кг). Результати розрахунків представлені 

в табл. 4.4. 

Як бачимо, необхідний рівень залишкового вмісту сірки у металі 

(менше 0,05 %) можна досягти за умови введення у систему барію в кількості 

2,0 % від ваги металу, що піддають обробці.  

Як показують результати, залишковий вміст сірки майже не змінюється 

у всьому дослідженому температурному інтервалі. 
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Таблиця 4.4  

Результати розрахунків рівноваги системи Fe-C-S-Ba 
T=1300°С Рівноважний вміст компонентів 

Ba, кг 0.100 0.300 0.500 0.700 0.900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 
BaS, кг 0.123 0.370 0.617 0.863 1.110 1.357 1.603 1.850 2.097 2.344 

S, кг 0.477 0.430 0.383 0.337 0.290 0.243 0.197 0.150 0.103 0.056 
S, % 0.477 0.430 0.384 0.337 0.291 0.244 0.197 0.150 0.104 0.057 

T=1400°С Рівноважний вміст компонентів 
Ba, кг 0.100 0.300 0.500 0.700 0.900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 

BaS, кг 0.123 0.370 0.617 0.863 1.110 1.357 1.603 1.850 2.097 2.344 
S, кг 0.477 0.430 0.383 0.337 0.290 0.243 0.197 0.150 0.103 0.056 
S, % 0.477 0.430 0.384 0.337 0.291 0.244 0.197 0.150 0.104 0.057 

T=1500°С Рівноважний вміст компонентів 
Ba, кг 0.100 0.300 0.500 0.700 0.900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 

BaS, кг 0.123 0.370 0.617 0.863 1.110 1.357 1.603 1.850 2.097 2.344 
S, кг 0.477 0.430 0.383 0.337 0.290 0.243 0.197 0.150 0.103 0.056 
S, % 0.477 0.430 0.384 0.337 0.291 0.244 0.197 0.150 0.104 0.057 

T=1600°С Рівноважний вміст компонентів 
Ba, кг 0.100 0.300 0.500 0.700 0.900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 

BaS, кг 0.123 0.370 0.617 0.863 1.110 1.357 1.603 1.850 2.097 2.344 
S, кг 0.477 0.430 0.383 0.337 0.290 0.243 0.197 0.150 0.103 0.056 
S, % 0.477 0.430 0.384 0.337 0.291 0.244 0.197 0.150 0.104 0.057 

 

Дослідження системи Fe-C-S-Mn. Для розрахунку рівноважного 

складу системи Fe-C-S-Mn у вихідних даних задавали кількість елементів у 

системі, яка відповідала їх ваговій частці у напівпродукті: Fe = 95,5 кг; С = 4,0 

кг; S = 0,5 кг; Mn = 0,1÷1,0 кг (з інтервалом 0,1 кг). Результати розрахунків 

представлені в табл. 4.5. 

Як бачимо, необхідний рівень залишкового вмісту сірки у металі 

(менше 0,05 %) можна досягти за умови введення у систему марганцю  в 

кількості 0,8 % від ваги металу, що піддають обробці.  

Встановлено, що залишковий вміст сірки помітно збільшується зі 

зростанням температури. Так при температурі 1300°С, після введення до 

розплаву теоретично необхідної для проведення десульфурації кількості 

марганцю, в металі залишається лише 0,035 % сірки. При збільшені 

температури до 1600°С в металі залишиться вже 0,053 % сірки. 
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Таблиця 4.5   

Результати розрахунків рівноваги системи Fe-C-S-Mn 

T=1300°С Рівноважний вміст компонентів 
Mn, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MnS, кг 0.158 0.317 0.475 0.633 0.791 0.949 1.107 1.263 1.351 1.355 
S, кг 0.442 0.383 0.325 0.267 0.208 0.150 0.092 0.035 0.002 0.001 
S, % 0.442 0.384 0.326 0.267 0.209 0.151 0.092 0.035 0.002 0.001 

T=1400°С Рівноважний вміст компонентів 
Mn, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MnS, кг 0.158 0.316 0.475 0.633 0.790 0.948 1.104 1.255 1.342 1.351 
S, кг 0.442 0.383 0.325 0.267 0.209 0.151 0.093 0.037 0.006 0.002 
S, % 0.442 0.384 0.326 0.268 0.209 0.151 0.093 0.038 0.006 0.002 

T=1500°С Рівноважний вміст компонентів 
Mn, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MnS, кг 0.158 0.316 0.474 0.631 0.788 0.944 1.097 1.239 1.323 1.342 
S, кг 0.442 0.383 0.325 0.267 0.209 0.152 0.096 0.043 0.013 0.005 
S, % 0.442 0.383 0.325 0.268 0.209 0.153 0.096 0.044 0.013 0.005 

T=1600°С Рівноважний вміст компонентів 
Mn, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

MnS, кг 0.157 0.315 0.471 0.628 0.783 0.936 1.083 1.213 1.294 1.325 
S, кг 0.442 0.384 0.326 0.269 0.212 0.155 0.101 0.053 0.023 0.012 
S, % 0.442 0.385 0.327 0.269 0.212 0.156 0.101 0.053 0.023 0.012 

 

Дослідження системи Fe-C-S-Zr. Для розрахунку рівноважного складу 

системи Fe-C-S-Zr задавали таку кількість елементів у системі, яка відповідала 

їх ваговій частці у напівпродукті: Fe = 95,5 кг; С = 4,0 кг; S = 0,5 кг; Zr = 0,1÷1,0 

кг (з інтервалом 0,1 кг). Результати розрахунків представлені в таблиці 4.6. 

Як бачимо, необхідний рівень залишкового вмісту сірки у металі 

(менше 0,05 %) можна досягти за умови введення у систему цирконію в 

кількості 0,75 % від ваги металу, що піддають обробці.  

Встановлено, що залишковий вміст сірки помітно збільшується зі 

зростанням температури. Так при температурі 1300°С, після введення до 

розплаву теоретично необхідної для проведення десульфурації кількості 

цирконію, в металі залишається лише 0,024 % сірки. При збільшені 

температури до 1600°С в металі залишиться вже 0,050 % сірки. 
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Таблиця 4.6  

Результати розрахунків рівноваги системи Fe-C-S-Zr 

Т=1300°С Рівноважний вміст компонентів  
Zr, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Zr2S3, кг 0.002 0.009 0.021 0.041 0.076 0.146 0.304 0.643 1.159 1.433 
ZrS2, кг 0.168 0.330 0.487 0.635 0.766 0.858 0.853 0.645 0.238 0.012 

S, кг 0.430 0.360 0.292 0.224 0.157 0.095 0.043 0.012 0.001 0.000 
S, % 0.431 0.362 0.293 0.225 0.158 0.096 0.043 0.012 0.001 0.000 

Т=1400°С Рівноважний вміст компонентів 
Zr, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Zr2S3, кг 0.005 0.018 0.040 0.075 0.132 0.227 0.398 0.701 1.167 1.425 
ZrS2, кг 0.165 0.321 0.466 0.597 0.704 0.768 0.748 0.580 0.230 0.018 

S, кг 0.430 0.361 0.294 0.228 0.164 0.104 0.054 0.018 0.002 0.000 
S, % 0.431 0.363 0.295 0.229 0.165 0.105 0.054 0.018 0.002 0.000 

Т=1500°С Рівноважний вміст компонентів  
Zr, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Zr2S3, кг 0.009 0.031 0.068 0.121 0.199 0.314 0.491 0.764 1.179 1.416 
ZrS2, кг 0.161 0.306 0.435 0.546 0.630 0.671 0.644 0.510 0.217 0.027 

S, кг 0.431 0.363 0.297 0.233 0.171 0.114 0.064 0.026 0.003 0.000 
S, % 0.431 0.364 0.298 0.234 0.172 0.115 0.065 0.026 0.003 0.000 

Т=1600°С Рівноважний вміст компонентів  
Zr, кг 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 

Zr2S3, кг 0.013 0.044 0.092 0.159 0.250 0.376 0.554 0.809 1.188 1.400 
ZrS2, кг 0.156 0.291 0.408 0.504 0.572 0.602 0.574 0.459 0.207 0.040 

S, кг 0.431 0.364 0.300 0.237 0.177 0.122 0.072 0.031 0.004 0.000 
S, % 0.432 0.365 0.301 0.238 0.178 0.122 0.072 0.031 0.004 0.000 

 

Дослідження ефективності використання десульфураторів. У таблиці 

4.7 наведено результати розрахунків залежності залишкового вмісту сірки від 

температури (в інтервалі 1300÷1600°С) при використанні різних металів-

десульфураторів.  

За даними таблиці 4.7 побудовано графік залежності залишкового 

вмісту сірки від температури (в інтервалі 1300÷1600°С) при використанні 

різних десульфураторів (рис. 4.1).  

Як бачимо з рисунку 4.1, вплив кальцію, магнію та барію на 

залишковий вміст сірки у металі не змінюється в розглянутому 

температурному інтервалі, а десульфуруюча спроможність цирконію, 

марганцю та алюмінію помітно зменшується зі зростанням температури. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що десульфурацію напівпродукту 
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у разі використання Al, Mn та Zr доцільно проводити за відносно низьких 

температур. 

Таблиця 4.7  

Дані розрахунків залежності залишкового вмісту сірки від 

температури при використанні різних десульфураторів у розрахованій 

кількості 
Температура

, °С 1300 1330 1370 1400 1430 1470 1500 1530 1570 1600 
 Вміст сірки, % 

Al  
2,8 кг/т 0.012 0.015 0.018 0.021 0.025 0.029 0.034 0.040 0.047 0.054 

Ba  
20,0 кг/т 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 

Ca  
5,7 кг/т 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 

Mg  
 3,5 кг/т 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.0384 0.038 0.038 0.039 

Mn 
8,0 кг/т 0.035 0.035 0.036 0.037 0.039 0.041 0.043 0.046 0.049 0.053 

Zr  
7,5 кг/т 0.024 0.027 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.0464 0.049 0.050 

 

 

 
Рис. 4.1 Графік залежності залишкового вмісту сірки від температури 

металу при використанні різних десульфураторів у розрахованій кількості 
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Для порівняння ефективності дії різних десульфураторів побудовано 

графік залежності залишкового вмісту сірки у металі від витрат 

десульфураторів за мінімальної – 1300°С (рис. 4.2). та максимальної 

температури з розглянутого діапазону – 1600°С (рис. 4.3). 

Як бачимо, при температурі 1300°С найбільш потужним 

десульфуратором серед розглянутих елементів є алюміній. Магній є другим за 

потужністю десульфуратором, далі йдуть кальцій, цирконій та манган. 

Найбільш слабким десульфуратором є барій.  

Як бачимо, при температурі 1600°С ефективність десульфурації з 

використанням алюмінію як десульфуратора дещо зменшується.  Так, за умови 

залишкового вмісту сірки в металі менше 0,02 %, магній є найбільш 

ефективним реагентом. А за умови залишкового вмісту сірки менше 0,01 %, 

алюміній поступається також кальцію та цирконію, але оскільки в нашому 

випадку необхідно досягти вмісту сірки лише менше 0,05 %, то алюміній, 

безумовно, залишається найліпшим десульфуратором з розглянутих у даному 

дослідженні. 

 
Рис. 4.2 – Графік залежності залишкового вмісту сірки у металі від 

питомих витрат десульфураторів при температурі 1300°С 
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Рис. 4.3 – Графік залежності залишкового вмісту сірки у металі від  

питомих витрат десульфураторів при температурі 1600°С 
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десульфураторів важливою характеристикою є ступінь десульфурації. Тому 

був зроблений розрахунок залежності ступеня десульфурації металу від 

температури за умови використання однакової кількості десульфураторів. 

Результати розрахунків наведені в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 

Розрахункова залежність ступеня десульфурації від температури за 

витрати десульфуратора 3 кг/т 

Температура, °С 1300 1400 1500 1600 
Десульфуратори: Ступінь десульфурації, % 

алюміній 98.98 97.61 95.22 91.56 
барій 14.01 14.01 14.01 14.01 

кальцій 47.99 47.99 47.99 47.99 
магній 79.14 79.14 79.12 79.05 

марганець 35.00 34.98 34.90 34.75 
цирконій 41.69 41.25 40.62 40.06 
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За даними таблиці 4.8 побудовано графік залежності ступеня 

десульфурації від температури при використанні різних десульфураторів (рис. 

4.4). 

Як бачимо, найкращім десульфуратором за розглянутих умов є 

алюміній, який (за витрати 3 кг/т)  забезпечує видалення з металу від 92 до 

99% сірки. Проте зі зростанням температури ефективність алюмінію, як 

десульфірвтора дещо погіршується. За результатами наступним за ним йде 

магній, який видаляє понад 79 % сірки незалежно від температури металу. 

Третім є кальцій, що видаляє майже 48 % сірки незалежно від температури 

металу. Цирконій трохи поступається кальцію та видаляє від 40 до 42 % сірки, 

хоча зі зростанням температури ступінь десульфурації металу цирконієм 

трохи зменшується. П’ятим за ефективністю виявився марганець, який 

видаляє приблизно 35 % сірки, при цьому ефективність його використання зі 

зростанням температури зменшується майже непомітно. Найслабкішим 

десульфуратором серед розглянутих є барій, який видаляє усього 14 % сірки, 

незалежно від температури металу. 

 
Рис. 4.4. Графік залежності ступеня десульфурації від температури 

1600°С при використанні різних десульфураторів у кількості 3 кг/т металу. 
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Проведені розрахунки дозволяють зробити наступні висновки відносно 

ефективності використання розглянутих елементів-десульфураторів для 

видалення сірки з напівпродукту (чавуну), що містить не менше 0,5 % сірки: 

- за результатами  проведених розрахунків найбільш ефективним 

десульфуратором є алюміній (теоретично необхідна питома витрата – 2,8 кг/т), 

далі за зменшенням ефективності йдуть – магній (3,5 кг/т), кальцій (5,7 кг/т), 

цирконій (7,5 кг/т), марганець (8,0 кг/т) та барій (20 кг/т); 

- за характером впливу температури на залишковий вміст сірки у 

металі досліджені десульфуратори можна поділити на дві групи: до першої 

належать кальцій, магній та барій, десульфуруюча спроможність яких не 

залежить від температури (в діапазоні 1300÷1600°С); до другої належать 

алюміній, марганець та цирконій, десульфурувальна спроможність яких 

помітно зростає зі зниженням температури металу; 

- розрахунком визначено, що за витрати 3 кг/т розглянуті елементи 

забезпечують наступну ступень десульфурації металу,  %: Al – 92÷99, Mg – 79, 

Ca – 48, Zr – 40÷42, Mn – 35, Ba – 14. 

 

4.3. Дослідження окисного рафінування з видаленням сірки в газову 

фазу 

Висока концентрація сірки, що є поверхнево активним елементом, 

дозволяє розглядати можливість її видалення з металу в газову фазу за рахунок 

окислення киснем. Принаймні на початковому етапі десульфурации. Відомо, 

що в ході сталеплавильних процесів в окислювальних умовах відбувається 

часткове окислення сірки рідкого металу з утворенням газоподібного оксиду 

[83,170]. 

Рівноважний тиск пари сірки над металом визначає реакція [83]: 

1/2S2(г) = [S]Fe,  ∆𝐺_ = −130800 + 22,07𝑇,Дж     (4.1) 

На рисунку 4.5 показані результати розрахунку рівноважного тиску 

пари сірки над розчином сірки в рідкому залізі за різни температур з 
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урахування активності сірки в металі. Видно, що за температур 

сталеплавильних процесів і за великої концентрації сірки у розчині 

рівноважний тиск пари сірки достатньо високий. За присутності у розчині 

компонентів, що підвищують активність сірки в металі парціальний тиск сірки 

буде більшим і за оцінками над насиченим вуглецем металом може 

перевищувати 0,1 Па. При цьому в газовій фазі можливо утворення різних 

газоподібних сполук сірки (табл. 4.9). Відповідно загальний вміст сірки у 

газовій фазі збільшиться, що сприяє її вилученню до газової фази, як біло 

показано в роботі [190]. 

 

 
Рис. 4.5 – Розрахунковий тиск пари сірки над її розчином в рідкому залізі 

за різних температур. 

 

Сумарну мольну частку сірки у газовій фазі можна визначити за 

формулою: 

𝑀S	(г.ф.) = ∑ w»
wзаг

𝜐aa ,       (4.2) 

де vi  – кількість атомів сірки у відповідній молекулі газу і; 

рзаг, рі –  загальний тиск та парціальний тиск і-го газу. 
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Відповідно за відомої швидкості видалення газової фізи з системи w 

(м3/с) для металу масою m (кг) можна оцінити швидкість десульфірації у 

газову фазу за рівнянням (%/c): 

�[%W]
�g

= 𝑀W(г.ф.)
�Q∙wзаг

QQ,¸∙J#Ñ�∙J#J�Q<∙;
∙ 100.    (4.3) 

В роботі [83] оцінили швидкість десульфурації у газову фазу під час 

пропускання водню над металом з витратою 1 м3/хв. при 1873К і рН2= 101,325 

Па та загальному тиску 1 атм. Розрахована швидкість склала 0,076 г/хв. на 1 

м2. 

Таблиця 4.9  

Реакції утворення сірковмісних газів та коефіцієнти для відповідних 

рівнянь констант рівноваги lgK=A/T+B 

Реакція A B 
[S] = 1/2S2 (г) -3760 -0,5355 
[S] = 1/2H2 (г) = HS (г) -7718 0,2828 
[S] + [H] = HS (г)  -5812 1,874 
[S] + H2 = H2S (г) 973 -3,12 
[S] +2[H] = H2S(г) 4786 0,066 
[S] + [C] = CS (г) -13672 1,845 
2[S] + [C] = CS2 (г)  -5714 -3,002 
[S] + [C] + [O] = COS (г) 2003 -2,397 
2[S] + [O] = S2O(г) -4731 -4,51 
[S] + [O] = SO(г) -6803 -0,426 
[S] + 2[O] = SO2 (г) 2662 -4,563 
[S] + 3[O] = SO3 (г) 1528 -9,45 
[S] + [Si] = SiS (г) -12908 2,735 
2[S] + [Si] = SiS2 (г) -8113 -1,873 

 

Очевидно, що за умов продування насиченого сіркою чавуну киснем 

слід очікувати протікання аналогічного процесу з утворенням газоподібних 

сполук сірки в газовій фазі. Враховуючи високу концентрацію кисню в газовій 

фазі слід очікувати переважного утворення сполук сірки з киснем. 



187 

В умовах високорозвиненої поверхні контакту металу і газової фази, 

коли в металі існує режим кисневого голодування, окислюється переважно 

елемент, що володіє найбільшою спорідненістю до кисню за його концентрації 

в поверхневому шарі металу [191]. У разі надлишку кисню в локальній зоні, 

окислюються всі елементи, що знаходяться на поверхні металу. Особливо 

інтенсивно при цьому повинні окислюватися атоми поверхнево активних 

елементів, наприклад, сірки. Тож під час окиснення поверхні насиченого 

сіркою рідкого чавуну газоподібним киснем слід очікувати окиснення сіри 

одночасно з вуглецем. 

З метою експериментального вивчення можливості одночасного 

окисного рафінування залізовуглецевого розплаву від вуглецю і сірки з 

вилученням останньої до газової фази за рахунок утворення газоподібних 

сполук в лабораторних умовах були проведені експериментальні дослідження.  

 

4.3.1. Методика проведення експериментів 

 

Дослідження складалось з двох серій лабораторних експериментів. 

Першу серію з трьох плавок здійснили з використанням лабораторної печі 

опору Таммана. Другу серію провели на індукційній тигельній плавильній печі 

ємкістю 40 кг. 

В процесі проведення лабораторних плавок на печі Таммана попередньо 

підготовлену шихту завантажували всередину алундового тиглю висотою 130 

мм і діаметром 50 мм. Алундовий тигель був щільно вставлений всередину 

зовнішнього графітового тигля відповідного розміру. Як шихту 

використовували карбонільне залізо з сумарним вмістом домішок не більше за 

0,1 %. Для навуглецювання розплаву використовували графіт, а для 

регулювання вмісту сірки – сульфід заліза.  

В печі шихту розплавляли и доводили температуру розплаву до 1450-

15500С. Для постійного контролю температури використовували вольфрам-

ренієву термопару, яка була розміщена в робочому просторі печі. Крім того, 

для точного контролю температури рідкого металу використовували 
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додаткову термопару занурення, яку вводили зверху в тигель. Протягом всієї 

плавки у внутрішній простір печі знизу з невеликою витратою вдували аргон, 

щоб зменшити окиснення графіту і створити висхідний рух газу. 

Для окислення розплаву використовували звичайне повітря яке 

нагнітали компресором і подавали в реакційну зону крізь кварцову трубку 

внутрішнім діаметром 4 мм. Кварцову трубку, закріплену на штативі, 

занурювали в піч так, щоб її зріз знаходився у кількох міліметрах над 

поверхнею розплаву по центру тигля і окиснювальний газ безпосередньо 

обдмухував поверхню розплаву. Витрата повітря складала 0,6 л/хв. 

Протягом окиснення відбирали проби рідкого металу на хімічний аналіз 

через інтервали 5-10 хвилин. Для цього використовували спеціальні пробниці, 

зроблені з кварцового скла і уявляли собою колби довжиною 120 мм і 

діаметром 5 мм (внутрішній отвір діаметром 4 мм). На висоті 40 мм від 

запаяного кінця в кожній колбі був зроблений круглий отвір діаметром 1-2 мм. 

Після занурення колби у розплав крізь цей отвір порція металу затікала до 

колби. Перед зануренням колби до розплаву з його поверхні видаляли шлак. 

Після відбирання проби колбу розбивали і діставали пробу металу для 

подальшого хімічного аналізу. 

В одному з дослідів для окиснення був використаний газоподібний 

кисень, який подавали з балону. 

В дослідах, які проводили на печі Тамана загальна навіска шихти на 

плавку складала 300-350 грамів. 

На другому етапі лабораторні дослідження проводили з використанням 

індукційної тигельної плавильної печі. Кількість металу в цих експериментах 

складала 20 кг. Як шихту використовували синтетичний чавун, якій містив до 

4% вуглецю, 0,20% кремнію, 0,30% марганцю і 0,5% сірки. Тигель індукційної 

печі мав магнезитову футерівку. 

Після розплавлення завалки с поверхні металу видаляли шлак, що 

утворився і відбирали першу пробу металу для хімічного аналізу. Температуру 

розплаву доводили до 14000С і починали окиснювальне продування. Кисень к 

поверхні металу підводили крізь кварцову трубку діаметром 5 мм. Кисень 
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подавали з балону. Витрату контролювали візуально, уникаючи надмірного 

розбризкування металу. Загальна витрата кисню на плавку склала близько 0,6 

м3. Періодично протягом окиснення з поверхні металу видаляли шлак, що 

утворювався внаслідок окислення заліза і домішок. Проби металу на хімічний 

аналіз відбирали за тією ж методикою як і на печі Таммана, але 

використовували колби більшого розміру – 250 мм завдовжки і 15 мм 

діаметром. Окиснювальну продувку продовжували продовж 30 хвилин. За цей 

період відбирали п’ять проб металу для аналізу на вміст вуглецю і сірки. 

Також були взяті проби шлаку на хімічний аналіз. 

Щоб підвищити ефективність використання кисню на другій плавці для 

подавання кисню використовували 5 мм трубку зі звуженим кінцем із 

вихідним отвором 1 мм (на першій використовували стандартну трубку з 

вихідним отвором 5 мм). Під час продування кінцівку трубки утримували у 

поверхні металу, уникаючи розбризкування металу. 

Температуру метала контролювали занурюваною вольфрам-ренієвою 

термопарою. Протягом окиснення температура металу зростала з 1400 до 

15000С. 

 

4.3.2. Аналіз результатів лабораторних експериментів 

 

На печі Таммана було проведено три плавки. На перших двох для 

окиснення використали повітря. Результати хімічного аналізу проб металу, які 

були відібрані протягом окиснення приведені в таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10 

Зміна вмісту вуглецю і сірки в металі під час окиснення залізо-

вуглецевого розчину повітрям 

Час, хв. 0 5 10 20 
Плавка 1 
С, % 0,01 0,02 0,03 0,04 
S, % 0,019 0,019 0,018 0,019 
Плавка 2 
С, % 0,56 0,39 0,35 0,31 
S, % 0,494 0,527 0,535 0,538 
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Як показують результати аналізу окиснювального потенціалу повітря 

недостатньо для окислення сірки, яка розчинена в залізі. За низького вмісту 

вуглецю в розплаві спостерігається поступове підвищення його концентрації 

за рахунок окислення заліза. На другій плавці за умови на прядок більшого 

вмісту вуглецю спостерігається деяке зниження концентрації його 

концентрації, але вміст сірки практично не змінюється. Очевидно що під час 

продування повітрям ми маємо недостатньо високий парціальний тиск кисню. 

Щоб перевірити цю гіпотезу був проведений третій експеримент, під час якого 

поверхню розплаву обдували киснем. Результати аналізу проб металу 

представлені в таблиці 4.11. 

 

Таблиця 4.11 

Зміна вмісту сірки в металі під час окиснення залізосірчаного розчину 

киснем 

Час, хв. 0 5 10 15 20 30 

S, % 0,510 0,439 0,382 0,345 0,311 0,257 

 

З отриманих результатів витікає висновок щодо необхідності 

використання кисневого дуття для досягнення ефекту окиснення сірки з 

видаленням її до газової фази з розплаву. 

Експерименти з більшою масою металу проводили виключно з 

кисневим продуванням. Під час цих дослідів ставили завдання 

експериментально встановити можливість одночасного протікання процесів 

зневуглецювання і окислення розчиненої сірки до газової фази для розчину 

синтетичного чавуну. Результати хімічного аналізу проб металу, які були 

відібрані протягом окиснювального рафінування представлені в таблиці 4.12 і 

на графічно на рисунках 4.6 та 4.7. 

Зі здобутих даних витікає, що одночасне рафінування розплаву від 

вуглецю і сірки з вилученням останньої до газової фази можливо. На 

представлених плавках досягнуто зневуглецювання розплаву з приблизно 3% 
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до 1,45% вуглецю для четвертої плавки і до 0,98% для п’ятої. Одночасно 

концентрація сірки в розплаві знизилась від 0,5% до 0,3% в першому випадку 

і до 0,19% у другому. Що відповідно складає 1,7 і 2,5 рази. 

 

Таблиця 4.12  

Зміна вмісту вуглецю і сірки під час окиснення залізо-вуглецевого 

розплаву киснем 

Час, хв. 0 10 15 20 30 
 Плавка 4 
С, % 3,01 2,72 2,47 1,90 1,45 
S, % 0,49 0,38 0,34 0,31 0,30 
 Плавка 5 
С, % 3,24 2,55 1,88 1,49 0,98 
S, % 0,52 0,32 0,25 0,21 0,19 

 

[C
],%

 

 
 Час, хв. 

Рис. 4.6 – Зміна концентрації вуглецю в розплаві синтетичного чавуну 

під час його окиснення киснем: • – фурма з широким отвором; o – фурма з 

вузьким отвором. 

 

Більше рафінування спостерігалось на плавці номер 5, що вочевидь 

обумовлене використанням звуженого закінчення на продувний трубці, що 

забезпечувало кращій контакт газоподібного кисню з розплавом за рахунок 

більшої швидкості витікання газу. Більш сильний струмінь газу краще 
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розганяв шлакову плівку, створював глибшу лунку на поверхні металу і 

відповідно забезпечувавсь кращій контакт між газом і металевим розплавом. 

 

[S
],%

 

 
 Час, хв. 

Рис. 4.7 – Зміна концентрації сірки в розплаві синтетичного чавуну під 

час його окиснення киснем: • – фурма з широким отвором; o – фурма з 

вузьким отвором. 

 

Загальне зменшення концентрації сірки в металі склало -19% і -0,33% за 

середньої швидкості видалення сірки 0,006 %/хв. і 0,011%/хв. Таким чином 

зміна умов продування призвела до збільшення швидкості окиснення у два 

рази. Відносне зменшення концентрації сірки склало відповідно Δ[%S]/ Δ[%C] 

= 0,122 і Δ[%S]/ Δ[%C] = 0,146. Відповідно і відношення швидкостей 

окиснення сірки до швидкості окиснення вуглецю склало 0,12 і 0,147. 

Таким чином, в ході лабораторних досліджень була експериментально 

встановлена можливість одночасного рафінування насиченого сіркою 

вісоковуглеіевого розплаву заліза від вуглецю та сірки з вилученням останньої 

до газової фази під час окиснювального продування газом. 
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4.4. Концепція технології з рафінуванням залізовуглецевого 

напівпродукту з вилученням сірки до газової фази 

 

Експериментально встановлений факт можливості здійснення 

десульфурації залізовуглецевого розплаву одночасно із його 

зневуглецюванням дозволяє побудувати принципову схему технологічного 

процесу виробництва сталі з металевого брухту, забрудненого міддю, із 

залученням методу сульфідного рафінуванням розплавленого металу для її 

видалення. Технологічна схема такої технології може бути такою, як показано 

на рисунку 4.8. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4.8 –  Технологічний маршрут виробництва сталі з сульфідним 

рафінуванням: а – з одержанням рідкого металу для розливання; б – з 

одержанням шихтової заготівлі. 

 

Виробництво може бути орієнтоване як на отримання у фіналі рідкої 

сталі, яка призначена для розливання безпосередньо в злитки (варіант а), або 

шихтової заготівлі для наступного використання в дугових печах (ДСП) 

(варіант б). При цьому всі технологічні етапи виробництва окрім останніх не 

відрізняються. Апаратно представлений ланцюжок у першому варіанті 
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передбачає використання чотирьох окремих технологічних агрегатів – ДСП 

для розплавлення шихти, агрегату для сульфідного рафінування, агрегату 

конверторного типу для рафінування від сірки і вуглецю та установка ківш-

піч. Виробництва шихтової заготівлі не потребує доведення металу на печі-

ківші. 

Виходячи з результатів проведених досліджень для здійснення 

одночасного рафінування напівпродукту від вуглецю та сірки раціонально 

використовувати агрегат конверторного типу з можливістю продування 

розплаву киснем крізь верхню фурму і донного продування розплаву 

сумішшю аргону та кисню (рис. 4.9). 

 

 
Рис. 4.9 – Конвертор з комбінованним продуванням 

 

Відповідно технологічний цикл обробки на цьому агрегаті повинен 

складатись з двох періодів: 

1. Окиснювальній період. Інтенсивне продування киснем крізь верхню 

фурму киснем і донні фурми сумішшю газів аргону і кисню. Завдання 

окислити вуглець до заданого рівня і якомога більше видалити сірку в газову 
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фазу. Згідно з результатами проведеного дослідження можна досягти 

кінцевого вмісту сірки на рівні 0,10-0,15%. 

2. Відновний період. Продування розплаву аргоном крізь донні пробки 

з одночасним розкисленням металу, присадкою шлакоутворювальної суміші 

(металевого десульфуратора) для подальшої десульфурації і забезпечення 

кінцевого вмісту сірки не більше за 0,05%. 

Запропонована схема рафінування є цілком реальною і ґрунтується на 

агрегатах і технологіях, які на даний час добре відпрацьовані в металургійній 

практиці. 

 

4.5. Дослідження впливу параметрів продування сталі інертним газом 

на перебіг процесу десульфурації на УКП 

 

Сьогодні обробка сталі на установці ківш-піч є стандартною операцією 

доведення сталі до заданих параметрів. Установки ківш-піч встановлені майже 

на всіх великих металургійних підприємствах та слугують проміжною ланкою 

між сталеплавильним агрегатом та машиною безперервного розливання сталі 

(УБРС або МБЛЗ) і узгоджують їх роботу [109,181]. 

Основними чинниками, що визначають перебіг процесу десульфурації 

на УКП, є [181]: склад, якість та режим формування рафінувального шлаку; 

склад металу; інтенсивність перемішування металу і шлаку; тривалість 

обробки. 

Високий ступінь десульфурації сталі на УКП досягають лише в умовах 

інтенсивного перемішування металу и шлаку аргоном [127,181,182]. 

Тривалість продування зазвичай визначають як функцію початкового вмісту 

сірки та необхідного ступеня десульфурації сталі. З метою прискорення 

процесу рафінування сталі збільшують інтенсивність продування її аргоном, 

що підвищує інтенсивність масообміну і швидкість видалення сірки. З іншого 

боку, збільшення інтенсивності продування викликає розкриття частини 

поверхні металу від шлаку [192-194]. Це так звана «продувальна пляма» – 

місце де бульбашки інертного газу виринають з об’єму рідкого металу на 
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поверхню і висхідні потоки розганяють рідкий шлак до периферії дзеркала 

металу в ківші. При цьому площа контакту між металом і шлаком 

зменшується. 

Основним завданням даного дослідження було дослідити аналітично-

розрахунковим шляхом характер та ступінь впливу інтенсивності продування 

сталі аргоном на перебіг десульфурації під час обробки сталі на УКП  з 

урахуванням утворення продувальної плями.  

 

4.5.1. Методика розрахунків та вихідні дані 

 

Методика розрахунків. Кінетичне рівняння десульфурації сталі з 

урахуванням площі контакту між рідким металом і шлаком та інтенсивністю 

перемішування рідкого металу може бути записане наступним чином [181]: 

 
�[%W]h
�g

= −𝐾C ·
¬
/
· ([%𝑆]g −

(%W)h
]C

)	,   (4.4) 

де 𝐾C −	коефіцієнт, який характеризує умови перемішування, м·с-1; 

 𝐴 −	площа реакційної зони на рівні поверхні розподілу метал-шлак, 

м2;  

𝑉 − об’єм сталі, м3; 

[%𝑆]g	та	(%𝑆)g −	концентрація сірки в металі та шлаці в момент 

часу τ;  

𝐿W −	коефіцієнт розподілу сірки між металом та шлаком. 

Рівняння (4.4) у представленому вигляді враховує вплив основних 

обмежувальних чинників на перебіг процесу десульфірації і справедливе у 

всьому діапазоні звичайних низьких концентрацій сірки в металі ([S]<0,05%) 

та рідкому шлаці за однакового в усьому об’ємі металу значення концентрації 

сірки. Треба щоб тривалість гомогенізації була менше за швидкість 

масоперенесення до поверхні розподілу [195].  

Вираз для розрахунку значення коефіцієнту KS, який характеризує умови 

перемішування для технологічних установок різних розмірів та об’ємів під час 
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десульфурації у ківшах з перемішуванням інертним газом, має наступний 

вигляд: 

 

𝐾C = 𝛽 ∙ (𝐷𝑠 ∙ +
¬
)J/Q,                                  (4.5) 

де  𝐷𝑠 − коефіцієнт дифузії сірки в металі (при 1625°С 𝐷𝑠 = 4,56·109 

м2·с-1); 

𝑄 −	реальні об’ємні витрати газу, м3·с-1, приведені до нормальних 

умов; 

𝛽 −	 коефіцієнт, що визначають експериментально та дозволяє 

врахувати сукупність результатів (β = 500 м-0,5).  

Реальну витрату газу можна розрахувати за формулою [181]: 

 

𝑄 = 𝐹 ∙ -
Qn�

∙ 2o
2

,                                              (4.6) 

де    Т – температура, К;  

F – витрата газу за нормальних умов, м3·с-1; 

Ра – атмосферний тиск у ківші або камері, Па;  

Р – тиск на поверхні розділення метал-шлак, Па. 

За умови температури 1625°С та атмосферному тиску значення Ks 

можна розрахувати за формулою [132]: 

 

	𝐾W = 8,90 ∙ 10KQp'
¬
 .                                        (4.7) 

 

Диференційне рівняння (4.2) можна доповнити рівняннями балансу 

сірки в момент t : 

 

	(%𝑆)º =
[%W]CK[%W]3

qr
+ (%𝑆)# − ∆(%𝑆)Г,              (4.8) 

де [%𝑆]# та (%𝑆)# – початкові концентрації сірки у металі та шлаку; 

𝑀] – відношення мас шлаку та металу; 
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∆(%𝑆)Г – змінення вмісту сірки у шлаку за рахунок видалення сірки 

у газоподібній формі.  

Систему рівнянь (4.4) та (4.8) піддаємо простому інтегруванню, за 

припущення, що коефіцієнт розподілу сірки LS суттєво не змінюється у 

процесі обробки. Певна неточність, пов’язана з відсутністю врахування 

видалення сірки у газоподібній формі, стає помітною лише за умови тривалої 

обробки. Якщо знехтувати початковим вмістом сірки у шлаку, ступінь 

десульфурації ηS визначається наступним чином:  

 

ηS =
[%W]CK[%W]3

[%W]C
= ∆W

[%W]C
.                                     (4.7) 

 

Після інтегрування рівнянь (4.4) та (4.8) можна записати: 

 
∆W

[%W]C
= 𝜂S =

JK¹9wðKt�J{J uv �ó

J{J uv
,                           (4.8) 

 

де λ та В – безрозмірні параметри. 

Параметр λ = Ls·ML, характеризує шлак, це добуток відносної маси 

шлаку ML на коефіцієнт розподілу сірки (залежить від складу шлаку для даної 

марки сталі). Параметр 𝐵 = 𝐾 ∙ ¬
/
∙ 𝑡 характеризує умови контакту метал-шлак 

і є добутком відносної інтенсивності перемішування на тривалість обробки. 

Єдиної визнаної методики розрахунку площі продувальної плями поки 

немає [181,192-194], що говорить про складність даної задачі та 

неоднозначності оцінки впливу різних параметрів на величину плями. Для 

розрахунку площини поверхні продувальної плями скористались формулою, 

яка запропонована в роботі [196]: 

 

𝐴C = 0,414 ∙ 𝑄K#,QQ𝐻�,no[(1 + 11,6 ∙ 𝑄#,n¸𝐻KQ,¸z)J,< − 1].            (4.9) 

де  Q – витрати інертного газу, м3/с; 

Н – висота ванни металу у ківші, м. 
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Вихідні дані для розрахунків. Вихідні дані були задані відповідно до 

параметрів обладнання і технології для установки ківш-піч ємністю 150т 

фірми «VAІ-FUCHS» (Германія) Донецького металургійного заводу. Вихідні 

дані для розрахунку були прийняті наступні [24]: 

- маса сталі, що піддають обробці  mмет = 150 т; 

- маса шлаку mшл = 1,5 т; 

- об’єм сталі у ковші V= 21,74 м3; 

- температура Т = 1600 °С; 

- густина рідкої сталі ρst = 6,9 т/м3; 

- густина рідкого шлаку ρsl = 2,8 т/м3; 

- діаметр ванни рідкого металу на рівні поверхні метал-шлак D = 3 м; 

- глибина ванни рідкого металу Н = 4 м; 

- площа реакційної зони на рівні поверхні метал-шлак A = 7,065 м2; 

- об’єм рідкої сталі Vst = 21,74 м3; 

- хімічний склад шлаку наведено в табл. 2.1; 

- середня тривіальність обробки сталі  t = 40 хв. 

 

4.5.2. Оцінка ступеню десульфурації сталі в залежності від 

інтенсивності продування її аргоном 

 

За описаною методикою розрахували теоретичний ступень 

десульфурації сталі  ηS  за умов, що інтенсивність продування F змінюється в 

межах від 0,005 до 0,010 м3/с, що відповідає виробничим умовам.  

Результати розрахунку без урахування площі продувальної плями (за 

сталої величини площі контакту між металом і шлаком) наведені в таблиці 4.13 

та рисунку 4.11. 

Як бачимо, при збільшенні інтенсивності продування теоретичний 

ступінь десульфурації зростає досить повільно. А по досягненні витрати газу 

більшої за 0,015 м3/с і зовсім зупиняється та залишається на сталому рівні – 

0,77.  
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Даний розрахунок не враховує вплив розмірів продувальної на 

величину площі контакту “метал-шлак. Проте на практиці розмір 

продувальної плями може досягати значних розмірів – 1,0÷1,5 м. 

 

Таблиця 4.13  

Результати розрахунку ступеню десульфурації в залежності від інтенсивності 

продування аргоном без урахування “продувальної плями” 

F,м3/с ηS F,м3/с ηS F,м3/с ηS 
0,005 0,71 0,011 0,76 0,017 0,77 
0,006 0,72 0,012 0,76 0,018 0,77 
0,007 0,73 0,013 0,76 0,019 0,77 
0,008 0,74 0,014 0,76 0,020 0,77 
0,009 0,75 0,015 0,77 0,021 0,77 
0,010 0,75 0,016 0,77 0,022 0,77 

 

Внаслідок часткового оголення металу площа контакту між металом та 

шлаком зменшується на розмір площі продувальної плями. Це необхідно 

враховувати під час оцінки ступеню десульфурації та на практиці. В таблиці 

4.14 наведено результати розрахунків зростання площі продувальної плями в 

залежності від інтенсивності продування. 

Збільшення інтенсивності продування призводить до зростання площі 

продувальної плями, що відповідно впливає на розмір площі контакту між 

металом та шлаком: 

𝐴∗ = 𝐴 − 𝐴C,      (4.10) 

де  А*– площа контакту металу та шлаку, м2. 

Таблиця 4.14  

Площа продувальної плями As  залежно від інтенсивності продування F 

F,м3/с As, м2 F,м3/с As, м2 F,м3/с As, м2 
0,005 2,86 0,011 4,32 0,017 5,42 
0,006 3,15 0,012 4,52 0,018 5,59 
0,007 3,41 0,013 4,71 0,019 5,75 
0,008 3,66 0,014 4,90 0,020 5,90 
0,009 3,89 0,015 5,08 0,021 6,06 
0,010 4,11 0,016 5,25 0,022 6,21 
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В табл. 4.15 наведено результати розрахунків змінення площі контакту 

металу зі шлаком в залежності від інтенсивності продування. 

 

Таблиця 4.15 

Змінення площі контакту металу та шлаку A*  в залежності від 

інтенсивності продування F 

F,м3/с A*, м2 F,м3/с A*, м2 F,м3/с A*, м2 
0,005 4,21 0,011 2,75 0,017 1,64 
0,006 3,92 0,012 2,55 0,018 1,48 
0,007 3,65 0,013 2,35 0,019 1,32 
0,008 3,41 0,014 2,17 0,020 1,16 
0,009 3,18 0,015 1,99 0,021 1,01 
0,010 2,96 0,016 1,81 0,022 0,86 

 

На рисунку 4.10 графічно представлені залежності площі поверхні 

продувальної плями та площі поверхні контакту метал-шлак від інтенсивності 

продування сталі аргоном. Для досліджуваних умов збільшення інтенсивності 

продування з 0,005 до 0,022 м3/с (тобто у 4,4 рази) спричиняє збільшення 

площини продувальної плями з 2,86 до 6,21 м2 (тобто у 2,2 рази). 

В таблиці 4.16 представлені результати розрахунку впливу 

інтенсивності продування на кінетичний коефіцієнт десульфурації (з 

урахуванням розмірів продувальної плями). 

Таблиця 4.16  

Вплив інтенсивності продування на кінетичний коефіцієнт 

 десульфурації з урахуванням розмірів продувальної плями 

F,м3/с Ks,  
м/с 

F, 
м3/с 

Ks,  
м/с 

F, 
м3/с 

Ks,  
м/с 

0,005 0,003 0,011 0,060 0,017 0,090 
0,006 0,003 0,012 0,060 0,018 0,010 
0,007 0,004 0,013 0,070 0,019 0,011 
0,008 0,004 0,014 0,070 0,020 0,012 
0,009 0,005 0,015 0,080 0,021 0,013 
0,010 0,005 0,016 0,080 0,022 0,014 
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Рис. 4.10 – Змінення площі поверхні продувальної плями (As) та 

поверхні контакту метал-шлак (A*) 

 

У таблиці 4.17 наведено результати розрахунків теоретичного ступеня 

десульфурації для визначених умов в залежності від інтенсивності продування 

з урахуванням впливу площини  продувальної плями. 

 

Таблиця 4.17  

Ступень десульфурації в залежності від інтенсивності продування аргоном з 

урахуванням площі продувальної плями 

F,м3/с ηS F,м3/с ηS F,м3/с ηS 
0,005 0,66 0,011 0,69 0,017 0,69 
0,006 0,67 0,012 0,70 0,018 0,68 
0,007 0,68 0,013 0,70 0,019 0,68 
0,008 0,68 0,014 0,69 0,020 0,67 
0,009 0,69 0,015 0,69 0,021 0,66 
0,010 0,69 0,016 0,69 0,022 0,64 

 

На рисунку 4.11 графічно представлені залежності ступеня 

десульфурації від інтенсивності продування сталі інертним газом з 

урахуванням розмірів продувальної плями та без. 
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Рис. 4.11 – Змінення величини ступеня десульфурації від інтенсивності 

продування сталі інертним газом: ηSтеор.1 – розрахунковий ступінь 

десульфурації буз урахування площі продувальної плями; ηSтеор.2	 	 – 

розрахунковий ступінь десульфурації з урахуванням площі продувальної 

плями.	

 

Згідно з результатами розрахунків значення ступеню десульфурації 

зростає до витрати 0,012 м3/с, а далі починає поступово зменшуватись, що 

обумовлене зменшенням площини поверхні контакту металу та шлаку. Таким 

чином, розрахунковий аналіз показав, що під час оцінки впливу інтенсивності 

продування на кінетику процесу десульфурації на УКП слід враховувати 

площу продувальної плями, що утворюється. При цьому слід звернути увагу 

на той факт, що збільшення інтенсивності продування зверх певного 

критичного значення погіршує умови десульфурації. Для кожної установки 

ківш-піч це критичне значення витрати газу повинно бути визначене окремо з 

урахуванням конкретних умов продування на плавці. 
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4.5.3. Аналіз кінетики десульфурації сталі на установці ківш-піч за 

виробничими даними 

 

З метою аналізу параметрів процесу десульфурації сталі під час 

обробки на УКП були зібрані та оброблені на основі наведеної вище методики 

дані з декількох плавок на установці ківш-піч Донецького металургійного 

заводу. 

У таблиці 4.18 наведено результати розрахунку ступеня десульфурації 

на 12 плавках сталі марки S235 за відомої середньої інтенсивності продування. 

 

Таблиця 4.18  

Залежність ступеня десульфурації сталі від інтенсивності продування 

аргоном за даними плавок на УКП 

ηS 0,42 0,53 0,54 0,66 0,67 0,70 0,71 0,73 0,77 0,80 0,82 0,83 
F, 

м3/с 0,0073 0,0076 0,0067 0,0054 0,0076 0,0058 0,0068 0,0097 0,0066 0,0073 0,0082 0,0090 

 

На розглянутих плавках процес десульфурації триває протягом 35÷45 

хвилин та завершується за умови видалення 70÷80 % сірки, що містилася у 

сталі до обробки. Це відповідає кінцевому вмісту сірки у металі на рівні менше 

0,03%. 

На рисунку 4.12 результати теоретичного розрахунку (рис. 4.11) 

порівняно з даними розглянутих виробничих плавок на УКП. На виробничих 

плавках значення інтенсивності продування сталі аргоном (усереднене 

значення для плавки) знаходиться в діапазоні 0,07-0,15 м3/т. У цілому ступінь 

десульфурації характеризується значним розсіянням показників і коливається 

в інтервалі значень 0,42-0,83. Це показує, що на перебіг процесу десульфурації 

і зокрема кінцеву ступінь десульфурації впливає комплекс чинників, які не 

враховує обрана методика. Зокрема, на фактичний розмір продувальної плями 

впливають характеристики і кількість шлаку в ківші, що напряму не 

враховується обраною методикою розрахунку. 
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Рис. 4.12 – Залежність розрахункового ступеня десульфурації від 

інтенсивності продування сталі інертним газом: ηSтеор. 1 – теоретичний ступінь 

десульфурації без уразування продувальної плями; ηSтеор. 2 – теоретичний 

ступінь десульфурації з урахуванням продувальної плями; ηSреал. –ступінь 

десульфурації за аиробничими даними. 

 

Окрім того, як показує додатковий аналіз, значення має не тільки 

загальна витрат аргону на продування, але і зміна режиму продування під час 

обробки. Оптимальним є забезпечення сталого режиму усереднення в об’ємі 

ванни металу, а той час як короткочасні “сплески” інтенсивності продування 

не пришвидшують процес у цілому і можуть попадати у зону погіршення умов 

десульфурації за рахунок надмірного збільшення розмірів продувної плями. 

Тобто показане на рис. 4.12 середнє значення внтенсивності продування не дає 

інформації щодо тривалості продування з закритичними режимами, які для 

розглянутих умов виникають за інтенсивності продування більшої 0,012 м3/с 

або 0,19 м3/т. 

Аналіз плавок показав, що на практиці у випадках коли є така 

необхідність інтенсивність продування сталі іноді підвищують значно більше 

цього значення. Так для в технологічних рекомендаціях для УКП ДМЗ 
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вказують межі інтенсивності продування 0,1÷0,5 м3/т сталі, що за умов 

тривалості обробки – 40 хв., відповідає 0,006÷0,031 м3/с [197].  Але, відповідно 

до результатів проведеного аналізу, це не завжди доречно, оскільки кінцевий 

ступінь десульфурації може зменшуватися, а зайві витрати аргону та 

розкисників призводять до збільшення собівартості продукції. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що в процесі 

десульфурації металу на УКП, обираючи режим продування (витрату 

інертного газу на продування), слід враховувати вплив на кінетику 

десульфурації зміни площі контакту між металом і шлаком, обумовлену 

утворенням “продувальної плями” (розкриттям дзеркала рідкого металу під 

час продування) на поверхні металу в ківші. 

Через збільшення розмірів плями відкритого металу і відповідного 

зменшення площі міжфазового контакту збільшення витрати газу більше 

певного критичного значення призводить до уповільнення процесу 

десульфурації навіть за умови подальшої інтенсифікації продування. Для 

конкретних розглянутих умов ця величина склала 0,19 м3/т. 

 

Висновки 
 

Сучасні промислові технології десульфурації чавуну орієнтовані на 

рафінування металу з початковим вмістом сірки до 0,05%. За таких умов 

застосування розповсюджених технологій десульфурації з використанням 

шлаків та шлакоутворювальних матеріалів не раціонально через надмірні 

витрати матеріалів, часу і енергоресурсів. Альтернативою може бути 

використання металі, які підвищену спорідненість до сірки і здатні 

утворювати в металі сульфіди. 

Проведені розрахунки показали, що серед розглянутих металів 

найбільш ефективним десульфуратором для насиченого сіркою чавуну є 

алюміній (теоретично необхідна питома витрата складає 2,8 кг/т), далі за 

зменшенням ефективності йдуть – магній (3,5 кг/т), кальцій (5,7 кг/т), цирконій 

(7,5 кг/т), марганець (8,0 кг/т) та барій (20 кг/т); 
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В ході лабораторних досліджень було показана можливість 

одночасного рафінування насиченого сіркою та вуглецем залізовуглецевого 

розплаву від вуглецю та сірки з вилученням останньої до газової фази під час 

окиснювального продування газом. Причому одночасне окиснення 

спостерігається лише за умов використання для продування чистого кисню. В 

лабораторних умовах під час окиснення розплаву газоподібним киснем 

протягом 30 хвилин було досягнуте зменшення концентрації сірки в металі з 

0,5% до 0,2-0,3% з одночасним зменшенням концентрації вуглецю з 3% до 1,0-

1,5%. 

Для окиснювального рафінування залізовуглецевих розплавів 

насичених сіркою і вуглецем від цих домішок в промислових умовах доцільно 

використовувати технологічний агрегат конверторного типу з можливістю 

одночасного продування розплаву киснем зверху і знизу сумішшю кисню та 

аргону. Використання такого агрегату дає змогу реалізувати в ньому дві стадії 

процесу десульфурації: першу окиснювальну з видаленням сірки в газову фазу 

одночасно зі зневуглецюванням і другу – відновну з десульфурацією розплаву 

шлаком шлаком до рівня не більше за 0,05%. 

Проведені розрахунки показали що, всупереч розповсюдженому 

уявленню, підвищення  інтенсивності  продування сталі інертним газом не 

завжди приводить до зростання ступеня десульфурації. Встановлено, що за 

перевищення інтенсивності продування  вище певного значення, ступінь 

десульфурації припиняє зростати і починає помітно зменшуватися. Це 

обумовлено впливом збільшення розмірів продувальної плями і відповідним 

зменшенням площі поверхні контакту металу та шлаком. Таке припущення дає 

наукове пояснення рекомендованого у сучасній технічній літературі діапазону 

інтенсивності продування (0,05÷0,25 м3/т) на установках ківш-піч. 
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 РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ МОНІТОРИНГА ПРОТІКАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА АГРЕГАТІ КІВШ-ПІЧ НА ПІДСТАВІ 

АНАЛІЗУ ВІБРОАКТИВНОСТІ ПОВЕРХНІ СТАЛЬКОВША 

 

В процесі ківшової обробки сталі на установці ківш-піч (УКП) для 

інтенсифікації тепло та масообмінних процесів у ванні рідкого металу 

застосовують продування аргоном крізь продувні пробки, що встановлені в 

днищі ківша [198]. Під час позапічної обробки витрата інертного газу може 

змінюватись у широких межах від 15 до 800 л/хв, залежно від ємності ківша і 

вирішуваних завдань [181]. Тривалість продування з тією чи іншою витратою 

визначається, або необхідністю забезпечити ефективне вирівнювання 

хімічного складу і температури металу (усереднювальний режим), або 

завданням з видалення неметалевих включень до заданого рівня (промивне 

продування). Кінетика процесу десульфурації металу на УКП визначається 

саме умовами масообміну в ванні рідкого металу і відповідно залежить від 

параметрів і організації процесу продування металу інертним газом. 

Як показує виробнича практика, наслідком неправильного вибору 

параметрів продування (інтенсивності і тривалості) може бути не тільки 

зниження ефективності процесів рафінування та нагріву металу в ківші, а й 

значне зростання забрудненості стали неметалевими включеннями, як 

загальної, так і за окремими видами включень [199-201]. 

На діючих агрегатах ківш-піч для завдання і підтримки потрібної 

витрати інертного газу зазвичай використовують прилади, що вимірюють тиск 

в аргонопроводах, зворотний тиск і витрату. Однак ці показники не завжди 

можуть адекватно відображати інтенсивність перемішування розплаву. Опір 

пористої вставки газовому потоку може змінюватись в процесі експлуатації 

[202], можливі також неконтрольовані витоки газу, наприклад, через 

нещільність з'єднань. Тому параметри продування коригують виходячи з 

конкретних умов на кожній окремій плавці. Вибір необхідної витрати газу і 

відповідно завдання режиму продування, як правило, здійснюють на основі 
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візуального контролю рівня турбулентності на поверхні металу в ківші і 

розміру так званої «продувальної плями». Безумовно, такий підхід не дозволяє 

в повній мірі реалізувати можливості технології. За одного і того ж видимого 

рівня турбулентності або розміру «продувальної плями» на поверхні ківшу 

інтенсивність перемішування в об’ємі рідкого металу може бути різною 

[203,204]. Особливо складно вибрати правильний режим продування, тобто 

задати належну витрату газу, за необхідності організувати ефективне 

рафінування сталі від неметалевих включень. При цьому слід підтримувати 

такий режим витікання газу в об’єм розплаву, за якого в максимальному 

ступені будуть задіяні механізми флотації і коагуляції неметалевих включень. 

Оскільки прямі виміри стану металу в ківші практично неможливі, 

підтримувати режим продування близький до оптимального лише на підставі 

даних традиційних засобів контролю вкрай важко. Тому розробка і 

впровадження додаткових методів непрямого контролю процесу продування 

металу інертним газом в ківші є актуальним завданням. 

Відомий успішний досвід використання акустичних технологій і 

вібраційного аналізу для контролю динаміки зневуглецювання в киснево-

конвертерному процесі [205], а також процесів взаємодії газів і рідини в 

доменній печі, в транспортувальних ківшах під час обробки чавуну. Як 

показали дослідження, в ході ковшевої обробки стали метод віброакустичного 

моніторингу також може забезпечити непрямий контроль роботи продувних 

пристроїв і отримання додаткових даних, необхідних для організації 

ефективної продувки інертним газом [204,206-210]. 

 

5.1. Теоретичне обґрунтування методу віброакустичного моніторингу 

процесу продування металу інертним газом в ківші 

 

Інертний газ, що надходить крізь пористу продувну пробку в об’єм 

ванни рідкого металу, формує газорідинний потік, що піднімається до 

поверхні металу в ківші. Характеристики цього потоку і, зокрема, кількість і 

розмір газових бульбашок визначають ефективність продування. Кожна 
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бульбаша проходить стадію зародження і збільшення з подальшим 

відриванням від поверхні пробки та наступну стадію вільного спливання, що 

супроводжується розширенням і відповідною зміною швидкості руху 

бульбашки. На кожній з них бульбашка генерує коливання, що поширюються 

в об'ємі рідини. За достатньої інтенсивності вони можуть бути зареєстровані 

на поверхні ківшу як віброколивання певної частоти [211].  

За оцінками найбільший звуковий тиск створюють об'ємні (радіальні) 

пульсації газових бульбашок [212,213]. Найпростіша формула для оцінки 

частоти власних коливань бульбашок газу, що знаходяться в об’ємі рідини 

була запропонована Мінаертом [214]: 

,                                                                                    (5.1) 

де rb – радіус бульбашки, м;  

γ – політропний коефіцієнт;  

р0 – зовнішній тиск, Па;  

ρliq – щільність рідини, кг/м3.  

Для більш точного розрахунку з урахуванням впливу величини 

поверхневого натягу рідини можна скористатись видозміненим рівнянням 

(5.2)[216]: 

 

,                              (5.2) 

де σliq – поверхневий натяг рідини, кг/м3;  

μliq – динамічний коефіцієнт в'язкості, Па∙с. 

Таким чином, маючи дані щодо розміру бульбашок газу, які спливають 

в об'ємі металу можна прогнозувати інформативний частотний діапазон, в 

якому спостерігається кореляція між інтенсивністю продування і 

інтенсивністю зареєстрованого віброакустичного сигналу. 

За даними лабораторних досліджень розподіл газових бульбашок за 

розмірами під час продування крізь пористу продувну пробку носить 
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нормальний характер з відносно невеликим відхиленням від середнього 

розміру [217]. Його можна оцінити скориставшись співвідношенням (5.3): 

 

,     (5.3) 

де dp – середній діаметр пір пористої вставки, м. 

При цьому критерій Фруда записується як: 

 

𝐹𝑟 = V,F

|Fç�|
 ,      (5.4) 

де ug – швидкість газу, м/с;  

ε – пористість.  

Критерій Вебера відповідно має вигляд: 

 

.       (5.5) 

За незмінного діаметру пір пористої пробки розмір бульбашок, що 

утворюються, в основному визначається величиною витрати газу. Ця 

залежність має складний характер. По мірі збільшення витрати газу виділяють 

три основні режими його витікання в об’єм металу з поверхні пористої пробки 

– бульбашковий, змішаний і, так званий, струминний (рис. 5.1). 

У бульбашковому режимі має місце утворення і відрив від поверхні 

окремих невеликих бульбашок. Причому спочатку за дуже малої витрати газу 

по мірі її збільшення збільшується частота відривання бульбашок fвідр при 

практично незмінному їх об'ємі Vb. Потім при переході до більших витрат газу 

картина змінюється, і частота відривання бульбашок fвідр перестає змінюватись 

зі зміною витрати газу, проте поступово збільшується об’єм бульбашок Vb. За 

оцінками [207] на цьому етапі об’єм бульбашок зростає пропорційно витраті 

газу у відповідності із співвідношенням (5.6): 
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𝑉Ù ≅
+
}відр

≅ 0,1𝑄,      (5.6) 

де Q – витрата газу, м3/с.  

 

 
Рис. 5.1 – Особливості утворення газових бульбашок на поверхні 

продувної пробки за різниої витрати газу 

 

Подальше збільшення витрати призводить спочатку до того, що великі 

бульбашки почитають зливатися одна з одною безпосередньо поблизу 

поверхні пробки, ще більше укрупнюючись (перехідний режим). Одночасно 

зменшується і частота їх утворення. Потім процес утворення і відривання 

окремих бульбашок від поверхні продувної пробки припиняється і настає так 

званий струминний режим витікання.  

Таким чином, за бульбочкового режиму витікання газовий потік в об’ємі 

рідини розпадається з утворенням дискретних газових об’ємів – бульбашок, 

які зберігають загальну спрямованість та інші характеристики руху, але 

розділені одна від одної рідкою фазою. При струминному режимі зберігається 

газове ядро потоку значного об’єму, у якому частка рідини є близькою до нуля. 



213 

Можливі також проміжні бульбашково-струминний режими з більшим або 

меншим проникнення фаз [130]. 

Умови переходу від струминного до бульбашкового режиму витікання і 

навпаки були предметом численних досліджень, що проводились переважно 

на холодних моделях металургійних систем [158]. Було запропоновано ряд 

емпіричних критеріїв для оцінки цих умов, але основним їх недоліком є 

відсутність врахування властивостей середовища у яке удмухується газ. 

Відповідно їх неможливо використовувати у промислових умовах. 

В роботі [158] був запропонований критерій для визначення умови зміни 

режимів витікання газу у рідину, який, зокрема, був застосований для процесу 

VOD (Vacuum Oxygen Decarburization): 

Ф = 1 + �1 + �
V,F��»�

F �|ç
Â�»�
F  

#,<
�.                                     (5.7) 

Але можливість його використання для умов продування металу на УПК 

потребує досліджень через принципову різницю у конструкції продувних 

пристроїв, які застосовують на УПК і установках VOD. Відповідно на даний 

час ще не сформульовані єдині уявлення і відсутні надійні методики 

визначення зміни режимів витікання для умов продування рідкого металу 

інертним газом в ківші. 

Виходячи з описаних закономірностей процесу витікання газу до об’єму 

рідини на спектрі вібросигналу можна виділити два частотних діапазони у 

яких може спостерігатись кореляція між параметрами продування і 

характеристиками вібросигналу. Перший пов’язаний з коливаннями, які 

формуються під час відривання окремих бульбашок від фурми (поверхні 

продувного пристрою). Їх частота відповідає частоті відривання бульбашок: 

𝑓відр ≈
+
/�
= 6 +

Î��
�.                                                 (5.8) 

Виходячи з оцінки середнього розміру бульбашки за формулою (5.3), 

цей частотний діапазон лежить в інтервалі частот від нуля до 100 Гц. 
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Другий частотний діапазон пов’язаний з частотою власних коливань 

бульбашок і може бути визначений з використанням формул (5.1) і (5.2). 

Відповідно для сталі слід шукати цей сигнал у діапазоні частот 1-2 кГц, а для 

води під час холодного моделювання в діапазоні 2-4 кГц. 

Акустичні коливання, що виникають всередині ванни рідкого металу, 

можуть бути зареєстровані вібродатчиками, які розташовані на поверхні 

кожуха ківшу. Безумовно проходження сигналу від джерела то точки 

контролю супроводжується частковим поглинанням акустичної енергії і 

інтенсивність сигналу залежить від властивостей середовища. Теоретичний 

аналіз інтенсивності віброакустичних коливань в ванні рідкого металу під час 

продування показав [211], що витікання аргону крізь пористу вставку генерує 

віроакустичний сигнал інтенсивністю 1,5-10,2 Вт/м2, а сигнал від барботажу 

розплаву спливаючими бульбашками газу складає 105-130 Дб з абсолютним 

значенням інтенсивності на рівні 0,02-2,8 Вт/м2.   

Таким чином теоретичні оцінки показують, на основі аналізу вібрації 

поверхні ківшу, можна організувати контроль інтенсивності продування, а 

також, за наявності відповідних методик, забезпечити діагностику режимів 

витікання інертного газу в об'єм рідкометалевої ванни і отримати дані щодо 

переважного розміру бульбашок газу, що спливають в об'ємі металу [217,218].  

 

5.2. Лабораторні дослідження характеристик вібросигналу під час 

продування рідини газом 

 

Лабораторні дослідження були спрямовані на вирішення наступних 

завдань: 

- визначити вплив витрати газу на спектр вібросигналу у широкому 

діапазоні; 

- визначити інформативні зони (піки, провали) спектру вібросигналу; 

- встановити зв’язок між енергією вібрації (СКЗ) та рівнем витрати 

продувального газу у визначених діапазонах спектра сингалу 

вібрації; 
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- дослідити вплив поверхневого натягу рідини на спектр та енергію 

вібросигналу; 

- з'ясувати можливість визначення переходу від бульбашкового 

режиму продування до струминного через зміни у характеристиках 

зареєстрованого вібросигналу; 

 

5.2.1. Лабораторне обладнання та методика проведення експериментів 

 

Лабораторне обладнання. Для проведення лабораторних досліджень 

була зібрана лабораторна установка холодного моделювання процесу 

продування рідини газом. Принципова схема її побудови представлена на 

рисунку 5.2. 

 
Рис. 5.2 – Схема лабораторної установки для дослідження 

віброакустичних характеристик процесу продування рідини газом: 1 – ємність 

з рідиною; 2 – фурма; 3 – газопровід; 4 – витратомір; 5 – вентиль; 6 – газовий 

балон; 7 – вібродатчик; 8 – узгоджувальний пристрій; 9 – комп’ютер. 

 

В ході експериментів газ з балона 6 по газопроводу 3 надходив в 

середину робочої ємності 1, яка була заповнена рідиною, крізь односоплову 

фурму 2. Фурма була розташована у днищі ємності на її центральній осі. 
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Регулювання витрати газу здійснювали кульковим вентилем 5. Для 

вимірювання і контролю витрати газу використовували витратомір 4. 

Вібрацію поверхні робочої камери в процесі продування рідини газом 

реєстрували вібродатчиком 7. Сигнал від вібродатчика через відповідний 

узгоджувальний пристрій 8 передавався на комп'ютер 9 для подальшої 

обробки та зберігання. Загальний вигляд лабораторної установки 

представлений на рисунку 5.3. 

 

 

 
Рис. 5.3 – Загальний вигляд лабораторної установки для дослідження 

віброакустичних характеристик процесу продування рідини газом. 

 

Як модельну рідину використовували воду. Контроль витрати газу 

здійснювали витратомірами двох типів – мильно-плівковим (для вимірювання 

витрат газу до 1 л/хв) та кульковим (для вимірювання витрат газу до 40 л/хв). 

Реєстрацію вібросигналу здійснювали за допомогою вібродатчиків і 

приймачів сигналу ЗУА-98 і комплекту сертифікованої вимірювальної 

апаратури компанії GlobalTest. Датчики ЗУА-98а складалися з передавача, 

приймача і лінії зв'язку між передавачем і приймачем. Передавач являв собою 

сукупність датчика вібрації (акселерометра), підсилювача і пристрою 

узгодження з лінією зв'язку. Акселерометр передавача реєструє сигнал 



217 

віброприскорення, який після посилення передається в лінію зв'язку. По лінії 

зв'язку сигнал вібрації надходить до приймача, який перетворює його до 

вигляду, придатного для передавання в комп’ютер (ПК) через вхід звукової 

карти для подальшого зберігання і обробки. 

Кожен з вимірювальних каналів відповідав наступним технічним 

характеристикам: 

- динамічний	діапазон	віброприскорень,	що	реєструються	0,01-

10	м/с2;	

- частотний	діапазон	сигналів	вібрації,	що	реєструються,	від	10	

до	1000	Гц;	

- не	лінійність	АЧХ	в	частотному	діапазоні	10-1000	Гц	не	більше	

5%;	

- власні	шуми	вимірювального	каналу	менше	0,001	м/с2;	

- власні	 резонанси	 датчиків	 вібрації	 знаходяться	 в	 діапазоні	

частот	вище	6	кГц.	

Для вимірювання вібросигналу також використовували мініатюрний 

віброперетворювач з вбудованою електронікою AP2031. Його технічні 

характеристики наведені у додатку Б. 

Налаштування роботи вібродатчиків та звукової карти комп’ютера. 

Перед початком лабораторних досліджень було проведене вимірювання 

амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) звукової карти ПК, яку в 

подальшому використовували для обробки сигналів, які надходили від 

датчиків вібрації. Отримана АЧХ звукової карти показана на рис. 5.4. 

Як видно з представлених даних АЧХ звукової карти в діапазоні від 0 до 

10 Гц має виражену нелінійну характеристику, що не дозволяло отримувати 

коректну інформацію стосовно параметрів вібросигналу в даному діапазоні. 

Але в частотному діапазоні від 10 Гц до 10000 Гц АЧХ звукової карти в 

першому наближенні мало лінійний вигляд. 
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Рис. 5.4 – Амплітудно-частотна характеристика звукової карти ПК.  

 

Після комутації і закріплення вібродатчиків контрольних точках була 

проведена візуальна оцінка амплітуди власних шумів вібродатчиків.	На рис. 

5.5 і 5.6 представлені спектри власних шумів датчиків ЗУА-98 і AP2031. Як 

видно власний фон вібродатчиків був незначним. Вібродатчики 

демонстрували високу чутливість і фіксували будь-які (навіть дуже незначні) 

сторонні вібрації (переміщення по лабораторії, розмови і т. і.). 

Також досліджували вібросигнал власних резонансів робочої ємності. 

Для цього гумовим молотком наносили удари по підставці ємності з рідиною. 

Спектри власних резонансів робочої ємності показаний на рис. 5.8. Спектри 

власних резонансів робочих сосудів мають схожий характер і знаходяться в 

діапазоні від 300 до 1000 Гц. 
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Рис. 5.5 – Спектр власних шумів датчика ЗУА-98. 

 

 
Рис. 5.6 – Спектр власних шумів датчика AP2031. 
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Рис. 5.7 – Власні резонанси робочої ємності. 

 

Методика досліджень впливу зміни витрати газу під час продування 

рідини на амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) вібросигналу. В ході 

цих експериментів робочу ємність заповнювали необхідною кількістю води і 

включали подачу газу. Згідно з показниками витратоміра за допомогою 

кулькових кранів встановлювали необхідний стабільний рівень витрати газу, 

який подавали з балону до донної фурми. Після цього починали реєстрацію 

вібросигналу протягом 1 хвилини з записуванням у wave-файл на ПК. 

Вимірювання повторювали 5 разів. Витрату газу змінювали в діапазоні від 0 

до 40 л/хв. 

Методика дослідження впливу величини поверхневого натягу рідини на 

АЧХ вібросигналу. Поверхневий натяг робочої рідини змінювали шляхом 

додавання у воду поверхнево-активних речовин – етилового спирту і неонолу. 

На рис. 5.8 показана залежність поверхневого натягу водного розчину від 

об'єму введеного неонолу. Методика запису вібросигналу була аналогічна 

описаній вище. Поверхневий натяг води зменшували поступово на 12, 22, 31, 

38, 44, 48% шляхом введення 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 мл неонолу. Витрату газу на 
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продування змінювали від 0 до 1 л/хв за бульбашкового режиму витікання 

газу. 

 

 
Рис. 5.8  Вплив частки неонола на поверхневий натяг води. 

 

Методика обробки експериментальних даних. Отриманий під час 

кожного експерименту звуковий файл (wave-файл), у якому містяться дані 

щодо зміни віброактивності під час продування, обробляли спеціально 

створеною програмою. Результатом такої обробки був текстовий файл, який 

містив два стовпці – час в секундах з кроком 3 секунди і відповідне йому 

значення СКЗ вібрації у визначеному діапазоні. Потім цю інформацію 

обробляли у програмі Excel, де визначали середні значення СКЗ вібрації по 

кожному рівню витрати газу, стандартне відхилення, дисперсію. 

Для загального спектрального аналізу вібросигналу використовували 

спеціалізоване програмне забезпечення, яке забезпечувало візуалізацію 

спектру записаного сигналу. 
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5.2.2. Алгоритми обробки і аналізу віброметричних даних 

 

5.2.2.1. Обґрунтування вибору методів обробки та аналізу вібросигналів 

 

Теоретичні дослідження джерел вібрації та аналіз тимчасових реалізацій 

вібросигналів, записаних в ході експериментів, показали, що процеси, які є 

причиною вібрації корпусу лабораторної установки, мають виражений 

нестаціонарний характер. 

Можна виділити три основні підходи [220], які на сьогоднішній день 

використовують для аналізу нестаціонарних вібросигналів: 

- аналіз зміни амплітуди або потужності вібросигналу в часі; 

- спектральний аналіз вібросигналу, тобто розкладання вібросигналу 

на окремі частотні компоненти і їх контроль; 

- частотно-часовий аналіз (ЧЧА) вібросигналів, в ході якого 

витягується інформація щодо часу існування різних частотних 

компонент.  

При використанні перших двох методів втрачається інформація або 

щодо частотного складу сигналу (метод аналізу зміни сигналу в часі), або 

стосовно моменту часу виникнення тих чи інших частотних компонент (метод 

спектрального аналізу). Це не дає можливості досить точно ідентифікувати 

причини виникнення окремих компонент сигналу вібрації, а відповідно, і 

проводити достовірний моніторинг технологічного процесу плавки по 

вібраційних характеристиках ківша. 

Методи ЧЧА позбавлені зазначених вище недоліків і є найбільш 

пристосованим для аналізу нестаціонарних процесів. Самим розробленим на 

сьогоднішній день з методів ЧЧА, є метод, заснований на короткочасному 

перетворенні Фур'є (КЧПФ) [219]. Для отримання спектру, в певному сенсі 

локалізованого в момент часу t0 за цим методом, сигнал s(t) помножується на 

функцію вікна h(t), яка «локалізує» сигнал близько моменту t0: 

                                           (5.9) )()()( 00
tthtstst -=
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Далі обчислюється перетворення Фур'є локалізованого сигналу 𝑠ºC(𝑡) 

[219]:  

 ,   (5.10)  

Для обчислення КЧПФ в інші моменти часу вікно в часі зсувається, щоб 

локалізувати сигнал близько іншого моменту. КЧПФ є лінійною 

комплекснозначною функцією сигналу. Для отримання дійснозначної функції 

часу і частоти береться квадрат модуля КЧПФ, який зветься спектрограмою. 

Спектрограма є квадратичною функцією сигналу і може бути записана у 

вигляді [219]: 

 .  (5.11) 

Корисними властивостями спектрограми є коваріантність частотним і 

тимчасовим зрушенням, неотрицательность і простота обчислення. Саме тому 

даний метод був обраний для проведення попереднього аналізу вібросигналів. 

Основною характеристикою використовуваної в вібродіагностиці для 

визначення рівня сигналу є його середньоквадратичне значення (СКЗ) [76]. 

Квадрат СКЗ можна інтерпретувати як середню потужність сигналу. Формула 

для визначення СКЗ всього сигналу має вигляд [219]: 
 

,   (5.12) 

де  s(t) – часова реалізація сигналу; 

 N – кількість відліків в часовій реалізації сигналу; 

 s(f) - спектр сигналу; 

 К – загальна кількість спектральних ліній в спектрі сигналу. 

Так як контроль стану різних технологічних параметрів повинен вестися 

в різних частотних діапазонах вібрації, то для вирішення даного завдання 
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найдоцільніше використовувати СКЗ певної смуги частот. У цьому випадку 

формула для розрахунку СКЗ має вигляд: 
 

,     (5.13) 

де Кj, Кj+1 –номери першої і останньої спектральної лінії в спектрі 

сигналу, що визначають j-ту смугу частот. 

Виходячи з вищесказаного, основним завданням обробки і аналізу 

вібросигналів є відстеження зміни СКЗ різних частотних діапазонів в ході 

продування. 

Первинна частота дискретизації вібросигналів дорівнює 11025 Гц. Тобто 

запис вібрації по одному з каналів має розмір в межах від 20 до 50 мільйонів 

відліків (точок). Обробка такого обсягу даних ускладнена навіть на сучасних 

високопродуктивних обчислювальних засобах. Тому було прийнято рішення 

під час обробки здійснювати сегментування оброблюваного сигналу на 

відрізки, обробка яких не викликає ускладнень. 

При визначенні зміни СКЗ певної смуги частот вібросигналу розмір 

сегментів сигналу був обраний довжиною в 5 секунд. Це пов'язано з тим, що 

на такому проміжку часу процеси, що відбуваються в ківші-печі, можна 

вважати стаціонарними, і, крім того, такий сегмент дозволяє отримати гарну 

роздільність за часом і частотою. Сегмент довжиною у п’ять секунд, 

записаний з частотою дискретизації 11025 Гц, має 55125 відліків, що дозволяє 

при спектральному аналізі отримати роздільність за частотою менше 0,2 Гц. 

Такої роздільної здатності досить для точного визначення СКЗ у вузьких 

смугах частот (на смугу в 10 Гц припадає понад 50 точок обчислення частоти). 
 

5.2.2.2.	Реалізація алгоритмів обробки і аналізу даних 

 

Процедура обчислення зміни СКЗ в певних смугах частот була прийнята 

наступна. Ґрунтуючись на описаних в попередньому підрозділі принципах 

аналізу вібросигналів, було вирішено всю розглянуту область частот (від 5 до 
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1000 Гц) розбити на суміжні смуги шириною 10 Гц (5-15 Гц, 15-25 Гц ... 985-

995 Гц) і обчислення СКЗ проводити в рамках цих смуг. Цей прийом дає 

можливість синтезувати різні частотні діапазони, які можуть бути використані 

при аналізі тонкої структури вібросигналів. СКЗ для широкої інформативної 

області частот формується шляхом обчислення квадратного кореня з суми 

квадратів СКЗ обчислених в рамках смуг частот складових дану інформативну 

область. 

Для реалізації описаного підходу було розроблено спеціальне програмне 

забезпечення, що складається з процедури розрахунку зміни СКЗ в окремих 

смугах частот і процедури візуалізації зміни СКЗ в обраних інформативних 

областях. Блок-схема алгоритму першої процедури представлена у додатку В.  

Програма була написана на мові технічного програмування Matlab версія 6.5. 

Вхідними даними в даній процедурі є шлях і ім'я звукового (wav) файлу, 

в якому зберігається опрацьовуваний сигнал. Розроблена процедура працює як 

з одно канальними (моно), так з двоканальними (стерео) звуковими файлами. 

Перші утворюються в результаті записи вібросигналу тільки з одного датчика, 

другі відповідно під час синхронного запису вібросигналів з двох датчиків. 

На початку роботи процедури обчислення змін СКЗ задається значення 

роздільності за часом (Δt = 5) в секундах, розмірність швидкого перетворення 

Фур’є (ШПФ) використовувана під час розрахунку функції когерентності 

(NFFT). Далі йде читання інформації стосовно сигналу зі звукового файлу, ім'я 

та шлях до якого задані у вигляді вхідних параметрів процедури. Зі звукового 

файлу витягується наступна інформація: кількість записаних каналів (chanels), 

довжина сигналу у відліках (samples), частота дискретизації (FS). 

У блоці 3 обчислюється частота Найквіста (nay) і кількість сегментів (R), 

на які поділяється сигнал. Для кожного сегмента будуть розраховані свої СКЗ. 

У блоці 4 обчислюється кількість відліків у кожному сегменті сигналу (N_t), а 

також вибирається розмірність ШПФ для розрахунку спектра сигналу (N_fft). 

Як розмірність береться найближча до N_t ступінь двійки. 

У блоці 5 йде розділення процесів обробки одно і двоканальних 

сигналів. Двоканальний сигнал обробляється аналогічним чином з тією лише 
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різницею, що обчислення здійснюються паралельно для двох сигналів Y1 і Y2, 

а також додається обчислення функції когерентності (рівняння 5.6) для цих 

двох сигналів (cog) ( блок 29). 

Отже, для обробки сигналу організовується цикл по i від 1 до R (блок 6). 

Даний цикл призначений для перебору всіх сегментів сигналу. Для кожного 

сегмента обчислюються координати його першої та останньої точки (N1, N2). 

Далі відбувається зчитування з звукового файлу сегмента сигналу Y 

обмеженого даними координатами (блок 8). 

У блоці 9 йде виклик функції реалізує швидке перетворення Фур'є 

(ШПФ) для зчитаного сегмента сигналу, а в блоках 10 і 11 йде розрахунок 

параметрів спектру амплітуд сегмента сигналу (amp1 – вектор значень 

амплітуд спектра; fr - вектор значень частоти). 

У блоці 12 задаються початкові значення для лічильника частотних смуг 

(j=1) і поточної частоти (c_fr=5 Гц). Після цього утворюється цикл, який 

покликаний перебирати різні частотні смуги поки значення поточної частоти 

буде менше 1000 Гц (блок 13). Ширина смуги частот зберігається у змінній df 

= 10 Гц. У якості початкової частоти смуги (F_beg) береться поточна частота 

(c_fr), а в якості кінцевої частоти смуги (F_end) – сума поточної частоти і 

ширини смуги (блок 14). 

У блоці 15 йде виклик функції find, яка знаходить усі номери 

спектральних ліній, які потрапляють у поточну смугу частот. І далі за цими 

даними йде розрахунок СКЗ (рівняння 5.5). Тобто СКЗ розраховується для i-

го сегмента сигналу та j-тій смуги частот (блок 16). Після цього в блоках 17-

18 йде розрахунок середньої частоти смуги (F_sred), поточної частоті 

присвоюється таке значення та інкрементується лічильник частотних смуг. 

Цикл по частотних смугах йде до тих пір, поки поточна частота не стане 

більшою 1000 Гц. 

Далі розраховується середній час поточного i-го сегмента мережі 

(T_sred). Цикл по i завершується, коли пройдуть обчислення для всіх сегментів 

сигналу. По закінченню даного циклу йде запис результатів розрахунків у 

файл даних. Результатами роботи процедури є матриця зі значеннями СКЗ 
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(rms), вектора середніх часів сегментів (T_sred) і центральних частот смуг 

(F_sred). 

Візуалізація результатів обчислень здійснювалась з використанням 

спеціальної процедури view_RMS.m. Основна ідея цієї процедури полягає у 

зшиванні частотних смуг, що входять до інформативних областей, які 

пов’язані з певними процесами. Так, наприклад, для отримання області частот, 

яка містить інформацію щодо витрати продувального газу на УКП (15-45, 55-

95 Гц) необхідно зшити смуги з центральними частотами 20, 30, 40, 60, 70, 80, 

90 Гц. 

Під час аналізу низькочастотних компонент сигналу, доцільно 

застосовувати функцію зменшення частоти дискретизації, завдяки чому за 

того ж обсягу використовуваної пам'яті значно збільшується роздільна 

здатність системи за частотою. 

Схематично функція зменшення частоти дискретизації включає 

антіэлайзінговый фільтр та проріджувальний пристрій. Як антіелайзінговий 

фільтр був обраний фільтр Баттерворта 14 порядку. Частота зрізу 

антіелайзінгового фільтра дорівнює 0,8F_nay, де F_nay – максимальна частота 

у спектрі прорідженого сигналу відповідно до теореми Котельникова [160].  

Процедура зменшення частоти дискретизації сигналу дозволяє значно 

збільшити роздільну здатність спектрального аналізу по частоті, що дає 

можливість проводити більш тонкий аналіз сигналів в низькочастотній 

області. Програма була написана на мові технічного програмування Matlab 

версія 6.5. Вхідними даними для даної процедури є шлях і ім'я звукового (wav) 

файлу, в якому зберігається вихідний сигнал. Результатом роботи даної 

процедури є новий звуковий файл, в який записаний сигнал зі зменшеною 

частотою дискретизації. 

 

5.2.3. Дослідження впливу умов продування на СКЗ вібросигналу  

 

Для визначення ступеню кореляції між СКЗ вібросигналу і витратою 

газу в різних діапазонах амплітудно-частотного спектра значення СКЗ 
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вібросигналу було визначене для чотирьох частотних діапазонів 0-40 Гц, 40-

80 Гц, 80-120 Гц, 120-160 Гц і 160-200 Гц. На рис. 5.9 показані залежності між 

отриманим середнім значенням рівня СКЗ вібросигналу у зазначених 

частотних діапазонах і витратою продувального газу. Дані отримані за умови 

продування рідини через одну фурму і кількості рідини в сосуді рівній одному 

літру. 

Для зручності аналізу можна виділити три умовні області у 

досліджуваному частотному діапазоні – це низькочастотна область (від 0 до 

40 Гц), середньочастотна область (від 40 до 160 Гц) і високочастотна (від 160 

до 200 Гц). В області низьких частот спостерігається близька до прямо 

пропорційної залежність між значенням СКЗ вібрації і рівнем витрати газу з 

величиною достовірності апроксимації близькою до одиниці. Ця залежність 

може бути відображена апроксимаційним рівнянням СКЗ = 4 ∙ 10K<𝜈 + 0,002, 

де ν – витрата газу, л/хв.  

У середньочастотній області рівень кореляції між відповідними 

значеннями витрати газу і СКЗ вібросигналу значно гірший. Зокрема у 

частотному діапазоні 80-160 Гц за витрат продувального газу менших ніж 50 

л/хв значення СКЗ практично не змінюється і починає збільшуватись лише за 

витрат газу, що перевищують вказаний рівень.  

У високочастотної області 160-200 Гц спостерігається нелінійна 

залежність з вираженим піком за витрати газу на рівні 30 л/хв. Такий вигляд 

залежності між СКЗ вібрації і величиною витрати газу в даному частотному 

діапазоні може бути пов’язаний з проявленням власних резонансів 

лабораторної установки. 

Слід відзначити, що характер представлених на рис. 5.9 залежностей для 

кожного частотного діапазону залишався незмінним зі зміною умов 

продування та властивостей рідини (кількості фурм, рівня рідини, 

поверхневого натягу рідини). 

Тобто, найбільш інформативним частотним діапазоном в дослідженому 

інтервалі частот слід визнати діапазон частот 0-40 Гц. Відповідно в подальших 
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експериментах цей діапазон використовували для контролю рівня СКЗ 

сигналу. 

На рис. 5.10 представлені результати дослідження зміни рівня СКЗ 

вібросигналу в інформативному діапазоні під час продування рідини з різною 

витратою газу через одну і дві фурми (кількість води в сосуді складала 1 літр). 

Отримані результати показують, що рівень СКЗ вібросигналу у випадку 

продування через одну фурму приблизно в 2 рази вищий. Це пояснюється тим, 

що лабораторна установка конструктивно побудована таким чином, що під час 

продування через дві фурми витрата газу розподіляється між ними навпіл. 

Тобто за однакової загальної витрати газу в експериментах з використанням 

двох фурм фактична витрата газу крізь одну фурму складала половину від 

загальної витрати. Як ми бачимо, рівень СКЗ вібросигналу і характер 

залежності в інформативному частотному діапазоні визначається не кількістю 

продувальних пристроїв, а залежить виключно від витрати продувального газу 

крізь одну фурму.  

 

 
Рис. 5.9 – Залежність середнього значення СКЗ вібросигналу від 

величини витрати газу в різних частотних діапазонах. Кількість води в колбі – 

1000 мл, задіяна 1 фурма. 
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На рис. 5.11 графічно представлені результати дослідження зміни  

величини середнього значення СКЗ вібросигналу в інформативному діапазоні 

зі зміною витрати газу за різних рівнів рідини в посудині (різної кількості 

рідини) за умови продування крізь одну фурму. 

Аналіз представлених даних показує, що збільшення кількості робочої 

рідини в судині призводить до збільшення спостерігаємого рівня СКЗ 

вібросигналу. Зменшення поверхневого натягу рідини супроводжується 

зменшенням спостерігаємого рівня СКЗ. Так, наприклад, за витрати газу 10 

л/хв зменшення величини поверхневого натягу рідини за рахунок додавання 

спирту приблизно на 33% (0,4 л спирту на 2 л води) призводить до зменшення 

рівня СКЗ вібросигналу приблизно на 20%. Зі збільшенням величини витрати 

газу різниця трохи збільшується. 

 

 
Рис. 5.10 – Залежність середнього рівня СКЗ вібросигналу від величини 

витрати газу під час продування через одну і дві фурми  (рівень рідини в колбі 

1000 мл). 
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Рис. 5.11 – Зміна середнього рівня СКЗ вібросигналу зі зміною витрати 

газу, кількості рідини в судині та величини поверхневого натягу рідини.	
	

Слід зазначити, що збільшення кількість рідини в експериментальному 

сосуді відповідно призводить до збільшення висоти стовпа рідини. Дані 

результати дозволяють припустити, що величина СКЗ вібросигналу 

пропорційна роботі утворення бульбашки, яка за малих витрат газу 

визначається властивостями рідини і різницею внутрішніх і зовнішніх сил, що 

діють на бульбашку газу. Зі збільшенням витрати газу і переходом від 

бульбашкового режиму продування до струминного, зменшується внесок 

властивостей рідини у величину роботи утворення бульбашки, і розмір 

останньої визначається переважно витратою газу. 

Аналіз показує, що величина роботи утворення бульбашок газу 

складається з витрат енергії на подолання сил поверхневого натягу і витрат 

енегії на подолання зовнішнього тиску: 

∆𝐸бульб = 4𝜋𝜎𝑟бQ +
¸
�
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де r – радіус бульбашки, м; 

σ – поверхневий натяг рідини, Н/м; 

ρ – щільність рідини, кг/м3; 

g – прискорення вільного падіння, м/м2; 

h – висота стовпа рідини, м; 

P0 – зовнішній тиск, Па. 

Збільшенням об’єму рідини в сосоуді призводить до збільшення рівня 

рідини і відповідного зростання величини тиску стовпа рідіни. За приблизно 

незмінною витратою енергії на подолання сил поверхневого натягу зміна 

загальної витрати енергії на утворення бульбашки визначається саме зміною 

тиску. Тож можна зробити висновок, зо потужність вібросигналу, що 

реєструється корелює з величиною енергії, яка витрачається на утворення 

бульбашки газу. 

Скориставшись для розрахунку розміру бульбашки відомим рівнянням 

Сано-Морі (3.15), яке було експериментально винайдене для бульбашкового 

режиму витікання через одне сопло [130], можемо виразити кількість енергії, 

що витрачається на збільшення розміру бульбашки через витрату газу: 

∆𝐸утв = 𝑘 ∙ 𝑄#,<�¸ ,                                                (5.15) 

де k – коефіцієнт, який прямо пропорційно залежить від величини стовпа 

рідини; 

Q – витрата газу, л/хв. 

На рис. 5.12 показані апроксимаційні криві для представлених вище 

(рис. 5.11) дослідних даних у діапазоні витрат газу від 10 до 40 л/хв.  

Ступінь достовірності апроксимації достатньо висока. Усереднена 

залежність СКЗ від витрати газу описується наступним рівнянням: 

СКЗ = 𝑘 ∙ 𝑄#,Qo< .                                                  (5.16) 

Таким чином, можна зробити висновок, що для бульбашкового режиму 

продування значення СКЗ вібросигналу пропорційне енергії утворення 

бульбашки і збільшується зі збільшенням витрати газу та висоти стовпа 

рідини. 
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Рис. 5.12 – Апроксимаційні криві для експериментальних залежностей 

значення СКЗ вібросигналу від витрати газу 

 

5.2.4 Дослідження впливу витрати газу на спектр вібросигналу 

 

На рис. 5.13 показані спектри вібросигналів, які записані з 

використанням з використанням вібродатчика АР2030 в ході продування 

рідини газом з різною витратою. 

Можна відзначити, що зі збільшенням витрати газу загальний вигляд 

спектру принципово не змінюється. Однак, збільшується амплітуда і 

потужність сигналу у всьому діапазоні частот. Причому збільшення амплітуди 

сигналу носить нелінійний характер. Зі збільшенням рівня витрати газу з 5 л/хв 

до 10 л/хв амплітуда вібрації помітно зростає.  Найкраще цей ефект 

проявляєтеся в діапазоні частот більших 200 Гц. При збільшенні витрати газу 

ще на 5 л/хв до 15 л/хв, амплітуда вібросигналу змінюється незначно.  
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Рис. 5.13 –  Спектри вібросигналів, які отримані за різних витрат газу: 1 

– 5 л/хв, 2 – 10 л/хв, 3 – 15 л/хв.   

На рис. 5.14 представлені дані, які ілюструють залежності рівня 

підсилення потужності вібросигналу від витрати газу для записаних сигналів. 
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Рис. 5.14 – Зміна потужності сигналу вібрації зі зміною витрати газу. 

 

С точки зору умов рафінування рідкого металу від неметалевих 

включень під час продування інертним газом протягом позапічної обробки 
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цікавим є можливість діагностики переходу від бульбашкового до 

струминного режиму витікання газу під час продування металу. З метою 

визначення інформативних складових в спектрі вібросигналу, які давали б 

змогу певним чином робити висновок щодо зміни режиму витоку газу з сопла 

була проведена серія лабораторних експериментів з використанням ємності 

зменшеного діаметру (70 мм), що забезпечувало умови більш тонкого 

регулювання витрати газу за його малих витрат і полегшення контролю за 

характером витікання газу у об’єм рідини. Реєстрацію вібросигналів під час 

експериментів здійснювали за допомогою вібродатчиків АР 2030. 

Попередній аналіз спектрів записаних вібросигналів показав, що в 

діапазоні частот від 2000 до 4000 Гц спостерігаються піки, що корелюють зі 

зміною умов продування і характером витікання газу з сопла. На рис. 5.15 

представлений спектр вібросигналів в діапазоні від 2 до 4 кГц за різних витрат 

газу. Зі збільшенням витрати газу спостерігається загальне збільшення 

потужності сигналу, а також  присутність у спектрі сигналу чітко вираженого 

піку та його дрейф по частоті зі збільшенням витрати газу від 0,18 до 0,72 л/хв. 

Зі зростанням величини витрати газу даний пік перемішується від частоти 3,8 

кГц до частоти 2,80 кГц. За витрати газу на рівні 5 л/хв на спектрі сигналу він 

не спостерігається. При цьому вже за витрати газу 0,72 л/хв пік сильно 

згладжується. Виходячи з теоретичної оцінки величини частоти власних 

коливань бульбашок fрез можна припустити, що даний пік на спектрі сигналу 

відображає зміну резонансної частоти власних коливань бульбашок. 

На рис. 5.16 графічно представлений зв’язок розрахункових і 

експериментальних значень  частоти власних коливань бульбашок fрез від 

витрати газу. Дані щодо частоти утворення бульбашок були отримані шляхом 

аналізу вібросигналів в низькочастотній частині спектру і за даними 

відеозапису. 
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Рис. 5.15 – Спектри вібросигналів за різних витрат газу: 1 – 0,18 л/хв; 2 

– 0,24 л/хв; 3 – 0,36 л/хв; 4 – 0,72 л/хв; 5 – 5 л/хв. 

 

У діапазоні витрат 0,18-0,36 л/хв спостерігається гарний збіг 

розрахункових і отриманих в ході експерименту значень. Експериментальні 

значення власної частоти коливання бульбашок починають значно 

відрізняються від розрахункових за витрат газу, що перевищують 0,36 л/хв. 

При цьому у експериментах візуально спостерігався перехід від режиму 

витікання з утворенням на зрізі сопла поодиноких бульбашок (за витрат від 

0,18 до 0,72 л/хв), до струминного витікання газу (за витрат більших 0,72 л/хв). 

Відповідно спостерігали зникнення зазначеного піку у спектрі вібросигналу в 

діапазоні частот 2,6-3,9 кГц. Так як рівняння, що були застосовані для 

розрахунку значень власної частоти коливання бульбашок, передбачають 

бульбашковий режим витікання газу, зі зміною характеру режиму витікання 

газу в об’єм рідини отримані з їх допомогою розрахункові значення відповідно 

починають відхилятися від значень, які отримані експериментальним шляхом. 
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Рис. 5.16 – Залежність значень резонансної частоти власних коливань 

бульбашок від витрати газу. 

 

Таким чином, лабораторні дослідження показали, що в спектрі 

вібросигналу в діапазоні частот 2500-4000 Гц присутні інформативні частотні 

піки, які корелюють з характером витікання газу з сопла фурми в об’єм рідини 

і можуть бути використані для діагностики зміни режиму витікання газу. 

Крім цього, за відомою резонансною частотою бульбашок (положення 

піку на спектрі сигналу) можна визначити (прогнозувати) розмір і кількість 

бульбашок, що утворюються . На рис. 5.17 показані отримані залежності для 

розмірів і частоти утворення бульбашок від витрати газу. 

 

5.2.5. Вплив зміни поверхневого натягу рідини на спектр вібросигналу 

 

Спираючись на результати експериментів щодо наявності 

інформативних частотних піків, які пов’язані з власною частотою коливань 

бульбашок, у спектрі вібросигналу в частотному діапазоні 2500-4000 Гц, були 
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проведені лабораторні дослідження пливу величини поверхневого натягу 

рідини на спектр вібросигналу у визначеному діапазоні.  

В ході експериментів перед початком експерименту виставляли 

бульбашковий режим витоку газу з сопла фурми. В умовах даних дослідів 

витрата газу за якої проводили вимірювання складала 2,4 л/хв. Зміну величини 

поверхневого натягу рідини забезпечували додаванням певної кількості 

неонолу. 

На рис. 5.17 показані фрагменти спектру вібросигналу у виділеному 

діапазоні частот за різного поверхневого натягу рідини (0,072 Н/м, 0,0556 Н/м, 

0,044 Н/м). Тобто зміна поверхневого натягу рідини у цих експериментах 

складала відповідно 22% та 38% від початкового. Зі зменшенням поверхневого 

натягу “інформативний” пік зміщується в бік більшої частоти від 2250 до 3000 

Гц, що свідчіть про збільшення частоти власних коливань бульбашок і зміну 

їх розміру. В табл. 5.1 показані частоти, що відповідають положенню піка за 

різних значень поверхневого натягу.  

 

 

Рис. 5.17 – Спектр вібрації за різного поверхневого натягу рідини: 1– 

0,072 Н/м, 2 – 0,0556 Н/м, 3 – 0,044 Н/м. 

 

1	 2	 3	
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Таблиця 5.1  

Частоти на яких спостерігається інформативний пік 

Поверхностное 
натяжение, Н/м Частота, Гц 

0,072 2250 

0,0632 2445 

0,0556 2700 

0,0492 2880 

0,044 3000 

 

Апроксимаційне рівняння, що описує дані, представлені в табл. 5.1 має 

наступний вигляд: 

𝑓рез = 468,5 ∙ 𝜎K#,z .                                                 (5.17) 

 

Таким чином, отримані результати показують, що в діапазоні частот 

2000-3000 Гц спостерігається інформативний пік амплітуди сигналу, 

положення якого на частотному спектрі корелює з частотою власних коливань 

бульбашок і змінюєтеся зі зміною величини поверхневого натягу рідини. 
 

5.3. Лабораторні дослідження впливу умов горіння електричної дуги на 

характеристики вібросигналу 

 

Метою експериментального дослідження було визначення частотного 

діапазону, де спостерігається максимальна кореляція між змінами спектру 

вібросигналу і умовами горіння електричної дуги, а також встановлення 

закономірностей зміни спектра реєстрованого вібросигналу за різних режимів 

горіння електричної дуги (горіння дуги на твердий і рідкий метал, горіння дуги 

за наявності на металі твердого та рідкого шлаку). 
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5.3.1 Обладнання та методика проведення експериментів 

 

Експерименти проводили на лабораторній дуговій печі постійного 

струму з трансформатором ТДФЖ 1800. Для реєстрації і запису вібросигналів 

на корпусі печі використовували комплект апаратури, що складався з 

мініатюрного віброперетворювача з вбудованою електронікою AP2031, 

перехідної коробки АG01-3 до нього, блоку живлення AS03  і персонального 

комп'ютера. На рис. 5.18 показаний загальний вид лабораторної установки. 

 

 
Рис. 5.18 – Загальний вигляд лабораторної установки для дослідження 

віброакустичних характеристик різних режимів горіння електричної дуги: 1- 

корпус печі; 2 – електрод; 3 – комп’ютер; 4 – вібродатчик AP2031. 

 

Вібродатчик за допомогою воску був закріплений на фланці корпусу 

печі для вимірювання коливань у вертикальній площині. Вібродатчик був 

електрично ізольований від корпусу печі. 
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Перед початком експериментів був проведений запис власних шумів 

апаратури і трансформатора. Потім провели дослідження власних резонансів 

корпусу лабораторної печі – для чого гумовим молотком кілька разів вдарили 

по корпусу печі і отриманий при цьому вібросигнал записали у wave-файлі на 

ПК. 

На першому етапі експериментів дугу запалювали на кокс. В робочий 

простір печі засипали невелика кількість коксу (фракція 10-15 мм), включали 

трансформатор і за допомогою механізму переміщення електроду опускали 

його до виникнення дуги. Запис вібросигналу в wave-файл здійснювали 

протягом трьох хвилин.  

На другому етапі в піч засипали чавун фракцією 10-20 мм і запалювали 

дугу на ного. Запис вібросигналу проводили як в період розплавлення металу, 

так і після розплавлення в процесів горіння дуги на рідкий метал. Потім на 

поверхню отриманого рідкого металевого розплаву додавали вапно. Запис 

вібросигналу у wave-файл здійснювали безперервно від моменту віддачі вапна 

і до утворення рідкого шлаку.  

 

5.3.2 Обговорення результатів експериментів 

 

На рис. 5.19 показаний спектр власних шумів лабораторного обладнання 

з включеним і вимкненим трансформатором. Як видно, включення пічного 

трансформатора суттєво не впливало на вигляд спектру власних шумів 

обладнання. 

На рис. 5.20 показаний вигляд спектру власних резонансів корпусу 

лабораторної печі. Як і у випадку з установкою холодного моделювання 

основні резонанси лежать в середньому частотному діапазоні від 300 до 1000 

Гц. 
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Рис. 5.19 – Спектри власних шумів лабораторного обладнання з 

включеним і вимкненим трансформатором. 

 

 
Рис. 5.20 – Спектр власних резонансів корпусу лабораторної ДСП. 
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На рис. 5.21 для показані спектри вібросигналів, записаних під час 

проведення експериментів, під час горіння дуги на кокс, на метал і на шлак. 

Обробка отриманих даних показала присутність на спектрі вібросигналу чітко 

виражених частотних піків 100 Гц та їх гармонік 200, 300, 400 ... Гц, що 

обумовлене тим, що електрична дуга живиться від випрямляча змінного 

струму. Сигнали зареєстровані за різних умов горіння електричної дуги 

відрізняються за рівнем (амплітудою). 

Найбільший рівень і потужність вібрації спостерігається під час горіння 

електричної дуги на кокс (рис. 5.21(3)), що пояснюється тим, що кокс під 

дугою не розплавлюється і перебуває у твердому стані – отже дуга працювала 

нестабільно. Менша потужність сигналу відповідає горінню дуги на рідкий 

метал (рис. 5.21(2)). Найменша амплітуда сигналу вібрації відповідає режиму 

горіння дуги на шлак (рис. 5.21(1)). При цьому дуга екранована рідким шлаком 

і горить стабільно. Залежно від режиму горіння дуги змінюється рівень 

частотних піків 100 Гц і їх гармонік, також відбувається помітне збільшення 

рівня сигналу в діапазоні власних резонансів 100 - 1000 Гц. 

 

 
Рис. 5.21 – Спектри вібросигналів, отриманих при різному режимі 

роботи електричної дуги: 1 - дуга горить на шлак, 2 - дуга горить на метал, 3 - 

дуга горить на кокс. 
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На рис. 5.22 показана спектри вібросигналів в період плавлення металу, 

коли дуга працює нестабільно, і після його розплавлення, коли дуга горить на 

рідкий метал. Рівень вібрації на корпусі печі при горінні електричної дуги в 

період плавлення значно вищій, ніж після появи рідкої фази. Амплітуда 

частотних піків 100 Гц та їх гармонік також значно вище. 

На рис. 5.23 представлені частотні спектри вібросигналів одразу після 

додавання вапна на поверхню рідкого метала і після утворення рідкого шлаку. 

Як і у випадку з металом амплітуда сигналу в момент присадки твердого 

шлакоутворювального матеріалу більша ніж після їх розплавлення. 

 

 
 

Рисунок 5.22 – Спектри вібросигналів при горінні дуги на твердий і 

рідкий метал. 1 - розплавлений метал, 2 - період плавлення. 
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Рис. 5.23 – Спектри вібросигналів під час горіння електрисної дуги на 

твердий і рідкий шлак. 1 - розплавлений шлаку, 2 - період плавлення шлаку. 

 

Таким чином, з отриманих даних випливає, що найбільший рівень 

потужності (амплітуди) вібросигналу відповідає умовам нестабільного  

гогоріння дуги, яке має місце за наявності твердої фази в зоні горіння 

електричної дуги. Найменша амплітуда вібросигналу спостерігається в умовах 

коли дуга горить стабільно на шар рідкого шлаку. Тобто зміна умов горіння 

електричної дуги чітко відбивається на спектрі вібросигналу у визначених 

діапазонах, що створює можливість здійснення моніторингу умов горіння 

електричної дуги за даними щодо відроактивності поверхні агрегату. Зміна 

рівня сигналу у діапазонах частот кратних 100 Гц дозволяє чітко відстежувати 

періоди горіння (включення) електричних дуг і певною мірою судити про 

умови їх горіння. Відповідно таким шляхом, можна контролювати роботу 

електричних дуг під час позапічної обробки металу на УКП і отримувати 

додаткові дані для управління технологічним процесом.  

 

5.4. Експериментальна перевірка методу в опитно-промислових умовах 

 

Метою експериментів в дослідно-промислових умовах було визначення 

можливості контролю технологічних параметрів процесу позапічної обробки 
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стали на установці ківш-піч на підставі аналізу вібраційної активності 

поверхні ківшу, а також перевірка закономірностей встановлених в процесі 

лабораторних досліджень та теоретичного аналізу. Експерименти з перевірки 

виказаних положень провели на агрегаті ківш-піч (УКП) у киснево- 

конвертерному цеху Єнакіївського металургійного заводу.  

 

5.4.1 Устаткування і методика проведення експериментів в дослідно-

промислових умовах 

 

В ході експериментів передбачали установку датчиків для знімання 

даних про вібрацію поверхні сталерозливного ківшу в ході позапічної обробки 

сталі і наступний комп'ютерний аналіз отриманих даних з метою виявлення 

звязку між параметрами процесу продувки інертним газом, режимом горіння 

електричних дуг і характеристиками зареєстрованих віброколивань 

зовнішньої поверхні ківшу. 

Стисла характеристика обладнання. Для зняття, перетворення, 

передавання і реєстрації даних щодо віброактивності поверхні 

сталерозливного ківшу використовували комплект спеціальної апаратури, 

призначеної для контролю акустичної емісії гірничих масивів [xx]. Комплект 

апаратури складався з передатчика сигналу ЗУА-98, приймача сигналу ЗУА-

98 та персонального комп'ютера. Ефективний діапазон частот даної апаратури, 

обмежений посиленням за нерівномірності частотної характеристики мінус 3 

дБ, становив від 150 до 5000 Гц в режимі "смуга широка" і від 300 до 5000 Гц 

в режимі "смуга вузька". Апаратура ЗУА-98 забезпечувала безперервну роботу 

протягом 24 годин. Приймач сигналу апаратури ЗУА-98 з'єднувався з 

передавачем апаратури двохдротяною лінією зв'язку. Відношення сигнал/шум 

апаратури, виміряний з лінією зв'язку опором 900 Ом, становило не менше 70 

дБ. Вказані параметри відповідали умовам проведення експериментів. 

Передавач апаратури, що забезпечував безпосередньо знімання 

вібросигналу з контрольної поверхні, складався з датчика (п'єзоелектричного 

акселерометра) і збудника лінії. Збудник лінії у свою чергу складався з 
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попереднього підсилювача і каскаду узгодження передавача з лінією зв'язку. 

Конструктивно передавач був оформлений у вигляді сталевого циліндра з 

зовнішнім діаметром 42 мм (рис. 5.24(а)), який був заповнений компаундом. 

На робочій поверхні датчика був кільцевої магніт, який забезпечував 

закріплення передавача на металевих поверхнях.  

Приймач апаратури конструктивно був виконаний у вигляді окремого 

моноблока (рис. 5.24(б)). В ході експериментів застосовували два комплекти 

апаратури реєстрації (передавач–приймач), щоб забезпечити контроль 

віброактивности поверхні стальковшу одночасно у двох точках. Накопичення 

та обробку отриманих сигналів здійснювали на персональному комп'ютері з 

використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 

 

  
а б 

Рис. 5.24 – Зовнішній вигляд передавача (а) і комплекту апаратури для 

реєстрації та накопичення даних (б). 

 

Методика реєстрації та накопичення даних щодо вібрації поверхні 

ківшу. На рис. 5.25 показана загальна схема вимірювання вібрації поверхні 

ківшу в процесі позапічної обробки стали. Схема взаємного підключення 

блоків апаратури із застосуванням двох передавачів (датчиків) показана на 

рис. 5.26. В ході експериментів вібрацію поверхні сталеплавильного ківшу 

реєстрував датчик, розміщений в корпусі передавача 1 і перетворював його в 

електричний сигнал. Цей сигнал по лінії зв'язку 2 (провід КСША 2´0,6) 
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надходив у віддалений пункт реєстрації до приймача апаратури (рис. 5.24(б)). 

Інформацію, що поступала, зберігали на вінчестері персонального комп'ютера 

для подальшої обробки та аналізу. 

	

Рис. 5.25 – Схема реєстрації віброколивань поверхні ківшу 

 

В ході експериментів були реалізовані варіанти роботи з одним і двома 

пристроями реєстрації вібраційних характеристик ківшу. 

Методика проведення експериментів. Експериментальні дослідження 

проводили на установці піч-ківш в киснево-конвертерному цеху Єнакіївського 

металургійного заводу в два етапи. При цьому використовували комплект 

апаратури реєстрації і накопичення даних з одним передавачем. 

	
	

Рис. 5.26 – Схема під'єднання апаратури із застосуванням двох 

передавачів (датчиків) (1 – передавач апаратури ЗУА-98, 2 – приймач 

апаратури ЗУА-98, 3 – персональний комп'ютер, 4 – з'єднувальні дроти 

передавач-приймач, 5 – з'єднувальні дроти приймач-персональний 

комп'ютер). 
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В ході експериментів з використанням одного передавача досліджували 

особливості вібросигналів у різних точках. Були випробувані наступні місця 

розташування датчика – на нижньому фланці кожуха ківша, на верхньому 

фланці кожуха ківша і на бічній стороні сталевозу УКП. 

На першому етапі експериментальних досліджень відпрацьовували 

методику використання апаратури в умовах виробництва, уточнювали її 

технічні можливості, визначали інтенсивність віброколивань у різних точках 

на зовнішній поверхні кожуха стальковшу та на сталевозі УКП. Після аналізу 

отриманих результатів було вирішено подальші дослідження проводити з 

розміщенням датчика(-ків) на фланцях ківшу.  

У зв'язку з тим, що магнітне кріплення передавача апаратури не 

забезпечувало його надійного закріплення на округлої поверхні кожуха ківшу 

в ході дослідів, було вирішено відмовитися від проведення вимірів 

інтенсивності віброколивань ківша в горизонтальній площині і обмежитися 

реєстрацією віброколивань у вертикальній площині. Як показали результати 

лабораторних досліджень такий варіант вимірювання сигналу прийнятний. 

Для цього передавач закріплювали на горизонтальній поверхні верхнього або 

нижнього фланця кожуха ківша (рис.5.27). 

У експериментах з використанням двох датчиків їх розташовували на 

фланцях ківша на одній осі – один над одним (рис.5.27). Як показала практика 

одночасна фіксація віброколивань ківша в двох точках забезпечує можливість 

більш надійного визначення зв'язку між характеристиками віброколивань і 

технологічними параметрами процесу позапічної обробки. 

Виходячи з вимог техніки безпеки та можливості доступу до поверхні 

ковша, що розміщений на сталевозі УКП, установку передавача (датчика) 

здійснювали на фланець в районі точки підключення аргонопроводу до 

системи ковша. Передавач апаратури на фланець встановлював робітник, 

після підключення патрубків аргонопроводу. Перед постановкою 

вібродатчика на фланець ківша, для забезпечення хорошого контакту, місце 

постановки попередньо зачищали від сміття металевою щіткою. 
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Рис. 5.27 – Розміщення датчиків за паралельної реєстрації сигналів в 

двох точках 

 

З моменту установки передавача в контрольну точку починали запис 

(хронометраж) всіх технологічних подій, що відбувалися на установці ПК 

(додавання шлакоутворювальних та легуючих матеріалів, включення і 
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виключення електричних дуг, зміна ступенів трансформатора, зміна витрати 

аргону, результати заміри температури, відбір проб на хімічний аналіз і 

результати аналізу, нестандартні ситуації і позапланові перерви і т.і.). Запис 

подій здійснювали у хронометричній послідовності з фіксацією моменту події.  

Протягом усього технологічного циклу обробки стали проводили 

реєстрацію і запис сигналу, який надходив від вібродатчика, на жорсткий диск 

персонального комп'ютера після відповідної обробки в приймачі апаратури. 

Зважаючи на особливості програмного забезпечення запис здійснювався в 

окремі файли тривалістю по 5 хвилин кожен. Після зняття сигналу за певний 

період часу (кілька плавок) файли за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення перетворювали в один, тривалістю запису у якому 

відповідала тривалості обробки на УКП однієї плавки. 

Отримані у такий спосіб дані піддавали математичній обробці і 

аналізували для виявлення певних закономірностей.  

 

5.4.2. Аналіз отриманих результатів 

 

За описаною в попередньому розділі методикою були оброблені дані 

щодо віброактивності поверхні кожуха ківша, зареєстровані на всіх плавках. 

Зв'язок рівня витрати продувального газу з характеристиками 

вібросигналу. Загальний аналіз отриманих даних показав, що датчики, 

розташовані на кожусі ківшу дозволяють успішно реєструвати корисний 

сигнал. Але окремих яскраво виражених гармонік у спектрі вібросигналів, які 

були б безпосередньо пов’язані з параметрами процесів продування (витратою 

аргону) під час аналізу спектрограм і спектрів виявити не вдалось. 

Проте у результаті обробки отриманих даних, було встановлено, що 

зміна рівня СКЗ вібросигналів, які зареєстровані на верхньому і нижньому 

фланцях ківша, в діапазоні частот 15–45 Гц і 55–95 Гц, пропорційна зміні 

витрати аргону в процесі позапічної обробки (рис. 5.28, 5.29, 5.30). 

На рис. 5.28 представлені графіки зміни рівня СКЗ вібросигналу у 

зазначених діапазонах частот зі зміною витрати аргону в ході позапічної 
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обробки плавки, на якій був проведений експеримент із ступінчастою зміною 

витрати аргону. В ході експерименту витрату аргону збільшували з 5 м3/год до 

20 м3/год  з шагом 5 м3/год і потім зменшували з нетривалою витримкою 

певний час на кожному ступені витрати продувального газу. 

 

	
Рис. 5.28 – Зміна рівню СКЗ вібросигналу в умовах ступінчастої зміни 

витрати аргону 

 

Представлені на рисунках дані показують гарну кореляцію між зміною 

рівня СКЗ вібросигналу у вказаному діапазоні частот і зміною витрати аргону 

для обох датчиків (В – верхній, Н – нижній). Причому більш точний збіг 

спостерігається для сигналу, який надходив від датчика, встановленого на 
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нижньому фланці ківша. Слід зазначити певну розбіжність між рівнем 

сигналів від датчиків на протязі перших восьми хвилин обробки. 

Це може бути пояснено зовнішнім впливом вібрації від роботи 

електричних дуг. На початку плавки відбувається проплавлення твердих 

складових у шарі шлаку і відповідно електричні дуги горять нестабільно, що 

зумовлює значне підвищення рівня СКЗ вібросигналу у області частоти 50 Гц. 

Зокрема це підтверджується результатами проведених лабораторних 

досліджень з впливу горіння електричних дуг на характеристики 

вібросигналу. Після повного розплавлення шлаку показники датчиків 

практично повторюють один одного за характером зміни рівня сигналу. Слід 

також відмітити, що певна відмінність у амплітуді сигналу, яка 

спостерігається, по каналах може бути обумовлена технічними особливостями 

роботи використовуваної апаратури, яка здійснює індивідуальне 

підстроювання посилення по кожному каналу. 

Два піки на графіку СКЗ, на 18 і 23 хвилинах, викликані додаванням 

матеріалів у ківш. 

На наступному рис. 5.29 представлені результати обробки даних, 

отриманих у ході обробки плавки, на якій був реалізований режим з 

підтриманням постійної витрати газу тривалий час. 

На цих графіках також помітні деякі відмінності у рівні і характері зміни 

рівнів сигналів від датчиків, розташованих на верхньому і нижньому фланцах 

ківшу. На початку обробки (до 8-ї хвилини) рівень СКЗ вібросигналу, 

зареєстрованого верхнім датчиком, плавно збільшується приблизно до 8 

хвилини. В той час, як для сигналу від датчика на нижньому фланці сталий 

лінійний характер спостерігаєтся приблизно з другої хвилини, що більше 

відповідає реальній витраті газу. Трохи більший рівень сигналу від верхнього 

датчика є наслідком автоматичного підстроювання рівня підсилення сигналу 

апаратурою.  

В ході однієї з плавок була досліджена можливість реєстрації різких змін 

витрати аргону за малий проміжок часу (стрибок витрати). В ході 

експерименту витрата аргону короткочасно була збільшена в три рази і знову 
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зменшена майже до початкового значення. Ця стрибкоподібна зміна витрати 

аргону чітко ідентифікується на графіку зміни рівня СКЗ вібрсигналу на 50-55 

хвилинах. На рисунку 5.30 цей момент виділений. Таким чином, можна 

зробити висновок, що метод дозволяє відстежувати досить різкі коливання 

витрати газу в процесі продування аргоном. 

 

	
Рисунок 5.29 – Зв'язок рівню СКЗ вібросигналу із величиною витрати 

аргону на плавці з продування зі стабільною витратою 
	

На рисунку (рис. 5.30) на перших 25 хвилинах обробки можна 

відзначити погану відповідність характеру зміни рівня СКЗ вібросигналу зміні 

витрати продувального газу. В даному експерименті для реєстрації 

вібросигналу використовували лише один датчик, який був встановлений на 

верхньому фланці ківшу, і через це стався значний вплив складових сигналу, 

що генеруються електричними дугами. Підвищений рівень вібрації від 

електричних дуг на даній плавці був обумовлений певними технічними 
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проблемами, що спричинили затягування процесу формування рідкого шлаку 

і не стабільне горіння електричних дуг. Мало місце пошкодження 

водоохолоджуваної кришки УКП з якої на поверхню шлаку надходила вода і 

сповільнювала проплавлення шлакоутворювальних матеріалів і розплавлення 

кірки затверділого шлаку.  
	

	
Рис. 5.30 – Зміна рівню СКЗ вибросигналу і витрати аргону під час 

експерименту зі стрибковою зміною витрати газу 
	

З огляду на вищесказане, слід зазначити, що для надійного моніторингу 

роботи саме продувальних пристроїв, вібродатчики слід розташовувати 

бажано ближче до них і віддалено від зони горіння електричних дуг. 

На рис. 5.31 представлені результати обробки вібросигналів, які 

ілюструють випадок невідповідності даних щодо зміни рівня СКЗ 
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вібросигналу і відповідних даних про витрату продувального газу в часі, що 

обумовлена неналежною роботою продувних пристроїв. 

 
Рису. 5.31 – Рівень СКЗ вібросигналу і витрата аргону у випадку 

неналежної роботи продувних пристроїв 

 

Перш за все, слід відзначити певну розбіжність між значеннями рівня 

СКЗ вібросигналу і даними щодо витрати аргону у початковий період даної 

плавки. Швидкий підйом витрати продувального газу з 20 м3/год до 25 м3/год 

(на 9–10 хвилинах) не відповідає графіку СКЗ, на якому зростання рівня 
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сигналу відбувається значно повільніше – протягом майже двадцяти хвилин. 

Це пов’язано з незадовільним станом продувних пробок.  Так зване 

“роздування продувних пробок” – уповільнене відновлення їх газопропускної 

спроможності. Через це реальні витрата газу на продування протягом 20 

хвилин обробки не відповідала показникам, якими керувався сталевар. В ході 

подальшої обробки даної плавки продувальні пристрої також не забезпечували 

нормальної роботи і чіткої відповідності заданим режимам продування. 

Отримані результати показали, що досліджуваний метод моніторингу 

процесу продування дозволяє достатньо ефективно контролювати роботу 

продувних пристроїв під час позапічної обробки сталі на УКП і, зокрема, 

якість їх роботи та запобігати неконтрольованому порушенню технологічного 

режиму обробки металу.  

З метою визначення звязку між витратою газу на продування і рівнем 

СКЗ у виробничих умовах були зібрані і оброблені дані щодо зміні з часом 

рівня СКЗ віброприскорення для 22 плавок. Витрату газу і рівень СКЗ 

віброприскорення фіксували у середньому кожні 3 секунди протягом 

позапічної обробки плавки на УКП. При цьому до уваги брали лише 

стаціонарні режими продування, тобто відрізки часу, коли витрата 

продувального газу була сталою. Отримані данні піддали статистичній 

обробці, за результатами якої виключили грубі помилки вимірювання та 

винайшли середні значення СКЗ сигналу по всьому діапазону значень витрати 

продувного газу (рис. 5.32). 

Отримані результати показали, що на промисловому агрегаті також 

спостерігається певна кореляція між інтенсивністю продування рідкого 

металу крізь донні продувні пристрої і СКЗ віброприскорення. Зі збільшенням 

витрати газу рівень СКЗ також збільшується. Тобто досліджуваний метод 

дозволяє в промислових умовах відстежувати перебіг процесу продування і 

отримувати непрямі дані щодо фактичної поточної витрати газу. Певне 

розсіювання результатів вимірювання (рис. 5.32) в значній мірі пов’язане з 

умовами і особливостями роботи експериментальної апаратури, яку 

застосовували для вимірювання вібрації. 
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Рис. 5.32 – Середні значення СКЗ вібросигналу за різних витрат 

інертного газу під час обробки сталі УКП 

 

Дослідження впливу режиму горіння дуг на характеристики 

вібросигналу. Обробка отриманих даних показала, що зміна рівня СКЗ у 

діапазонах кратних 100 Гц (95-105 Гц, 195-205 Гц, ..., 895-905 Гц) дозволяє 

чітко відстежувати періоди горіння електричних дуг і певною мірою судити 

про режим (характер) їх горіння. 

На представлених часових залежностях (рис. 5.33) добре видно 

підвищення рівня СКЗ вібросигналу у виділеному діапазоні частот в періоди 

горіння електричних дуг.  
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Рис. 5.33 – Рівень СКЗ вібросигналу з часом і графік включення робочої 

ступені трансформатора 

 

Пікове підвищення рівня СКЗ з подальшим поступовим зменшенням на 

перших включеннях трансформатора, з 3 по 4 і з 7 по 9 хвилини, вочевидь 

пов’язане з особливостями горіння дуг в період формування шлаку – у шарі 

шлаку присутня тверда фаза (тверда кірка шлаку, нерозплавлені 

шлакоутворювальні добавки), кількості рідкого шлаку недостатня для 

екранування дуг, а також можливе горіння дуги однієї з фаз на відкритий 

метал. Цей режим горіння дуг можна розглядати як несприятливий, так як має 

місце посилене опромінення футерування шлакового шару ківшу і 

нераціональний розподіл енергії дуг. По мірі формування шлаку рівень СКЗ 
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вібросигналу за запалених дуг поступово знижується. Після наведення 

достатньої кількості шлаку рівень СКЗ вібросигналу практично не перевищує 

0,01. Піки на графіку часової залежності рівня СКЗ вібросигналу в середині і 

наприкінці обробки, що перевищують за величиною зазначений рівень, 

збігаються з моментами присадки значних порцій шлакоутворювальних 

матеріалів та інших присадок на шлак. 

Зазначені закономірності простежуються і на інших плавках (рис. 5.34). 

На представленому графіку спостерігається хороша кореляція рівня СКЗ 

вібросигналу з включеннями і виключеннями трансформатора. Піки в 

початковий період обробки мають спадний характер (різкий підйом і плавне 

загасання). Рівень сигналу поступово знижується до 0,01 і в процесі плавки 

перевищує його тільки в моменти проплавлення порцій шлакоутворювальних 

матеріалів. Так, підвищені значення рівня СКЗ вібросигналу близько 25 

хвилини, пов'язані із добавкою в ківш шлакоутворювальних та легуючих 

матеріалів. 

На рис. 5.35 представлені три графіка зміни рівня СКЗ вібрації в різних 

діапазонах – в діапазонах кратних 100 Гц, 50-ти герцовому діапазоні і в 

«високочастотної» області 600–900 Гц. На даній плавці мав місце 

пошкодження склепіння кришки УКА, тому, плавка не могла проходити в 

нормальному режимі через постійне охолодження поверхні шлаку водою. На 

рисунку видно, що рівень СКЗ сигналу в діапазонах кратних 100 Гц істотно 

перевищує 0,01. Крім того, рівень сигналу під час роботи на першому і 

третьому ступенях напруги під час другого і третього включення напруги 

близький. Хоча в подальшому різниця між рівнем СКЗ на цих ступенях 

напруги помітна. Так з 15 по 20 хвилину рівень СКЗ вібросигналу був в 

діапазоні 0,025–0,03, а з 39 по 46 хвилину, коли працювали на першому ступені 

трансформатора, рівень СКЗ вібросигналу знаходився в межах 0,015– 0,01. 
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Рис. 5.34 – Зміна рівню СКЗ вібросигналу (в діапазоні 95-105 Гц) 

пртягом плавки та графік включення трансформатора. 

 

На часовій залежності рівня 50-ти герцевої компоненти СКЗ сигналу 

видно істотний підйом рівня сигналу на початку обробки і незначні підйоми 

далі у періоди горіння дуг, що вочевидь є свідченням несприятливого режиму 

горіння дуг через недостатню кількість рідкого шлаку (або присутності у шарі 

шлаку твердої фази ). Підйоми на тимчасовій залежності «високочастотної» 

складової вібросигналу також дозволяють зробити такий висновок. 

На рис. 5.36 представлені аналогічні часові залежності рівня СКЗ 

вібросигналу складових вібросигналу у виділених частотних діапазонах, що 

ілюструють випадок відхилення від нормального режиму горіння електричних 

дуг протягом усього циклу обробки. 

 

 

 



262 

 

 

 

 
 

Рис. 5.35 – Графіки СКЗ вібросигналу і графік включення робочої 

ступені трансформатора 
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Рисунок 5.36 – Графіки зміни СКЗ вібросигналу в діапазонах частот 

близко 50, 100 і більших (ВЧ) та графік включення робочої ступені 

трансформатора 
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Таким чином, проведений аналіз даних, отриманих в дослідно-

промислових умовах та результатів експериментів в лабораторних умовах 

(розділ 5.3), щодо впливу умов горіння електричних дуг на характеристики 

вібросигналу, що знімається з поверхні кожуха агрегату, показав що метод 

віброакустичного моніторингу може бути застосований для загального 

діагностування несприятливих умов горіння дуг на УКП. Перш за все, мова 

може йти про діагностування “відкриття” однієї з дуг (горіння на відкритий 

метал), що свідчить про недостатню кількість шлаку в ківші, або про занадто 

інтенсивне продування розплаву інертним газом. Окрім того, може бути 

виявлена присутність твердої фази у шарі шлаку, що теж відбивається на 

характеристиках вібросигналу і визначеному діапазоні частот. Відповідно, ця 

інформація може бути застосована у процесі вироблення керуючих впливів 

системою автоматичного управління продуванням інертним газом, а також 

іншими складовими систему автоматичного управління процесом. 

 

5.5. Дослідно-промислова реалізація системи віброакустичного 

моніторингу і управління процесом продування металу інертним газом на 

УКП 

 

На основі результатів проведених досліджень НПО “Доникс” разом з 

Донецьким національним технічним університетом був розроблений і успішно 

випробуваний в умовах виробництва експериментальний зразок апаратно-

програмного комплексу віброакустичного моніторингу і управління процесом 

продування металу інертним газом на установці ківш-піч “Argo-N”. Він 

призначений для автоматизованого управління витратою інертного газу в ході 

позапічної обробки металу на установці ківш-піч і моніторингу умов горіння 

електричних дуг в режимі поточного часу.  

Управління процесом продування здійснюється на підставі аналізу 

даних про віброактивність поверхні сталерозливального ківшу та даних, що 

надходять від автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), 

яка обслуговує УКП. Розроблена система дозволяє оператору керувати 
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витратою інертного газу як у ручному, так і в автоматичному режимах. Даний 

комплекс був випробуваний в умовах киснево-конвертерного цеху 

Єнакіївського металургійного заводу на 160-и тонній УКП.  

Апаратно-програмний комплекс складався з двох з пристроїв кріплення 

датчиків, двох каналів вимірювання вібрації, комп’ютера з пристроєм 

оцифровування сигналів та спеціалізованого програмного забезпечення. 

Використовували консольне закріплення датчиків вібрації на рамі 

сталевозу, що забезпечувало їх контакт з поверхнею ківшу близько до 

продувальних пристроїв і виключало необхідність ручного встановлення 

перед початком плавки. Контакт консолі з ківшом здійснювали за допомогою 

голки (рис. 5.37), а зусилля її притиснення до поверхні ківшу регулювали 

величиною прогину консолі. 

 

 
Рис. 5.37 – Конструкція вузла встановлення вібродатчика на сталевозі 

(позначення пояснені в тексті) 

 

Основа консолі 2 приварюється на раму сталевозу 1 (рис. 5.37). До 

основи за допомогою різьбових з'єднань 3 прикріплений безпосередньо вузол 

консолі. Він складається з власне консолі 4, на якій встановлений вибродатчик 

5, і голки 6. Попереднє налаштування голки по висоті робиться за допомогою 

шайб 7, 8. Для захисту корпусу датчика і передавального кабелю від 
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пошкоджень на консолі встановлені захисний короб 9 і кожух 10. Для захисту 

частини кабелю, яка проходить під основою, теж встановлений кожух 11.  

Для забезпечення належного функціонування системи розрахунковим 

шляхом підібрали геометричні параметри консолі, які б забезпечували 

необхідне зусилля притиснення голки, а також забезпечували розбіжність 

власних частот коливань консолі і ківша. 

Канали вимірювання вібрації принципово були побудовані так само, як 

під час експериментальної перевірки досліджуваного методу моніторингу у 

дослідно-промислових умовах (рис. 5.26). 

Розроблене програмне забезпечення реалізовувало зчитування сигналів 

вібрації з пристрою оцифровування сигналу та їх попередню обробку, аналіз 

сигналів вібрації з метою виявлення характеристик для непрямого контролю 

роботи продувних пристроїв і горіння електричних дуг в режимі реального 

часу, візуалізацію результатів аналізу в формі зрозумілою оператору 

установки ківш-піч, ведення архіву даних зареєстрованих сигналів вібрації та 

результатів їх аналізу. Для реалізації даних функцій були розроблені окремі 

програмні модулі – модуль зчитування даних, модуль математичної обробки, 

модуль візуалізації і управління. Всі програмні модулі розроблені в 

середовищі програмування Delphi 6.0 і відкомпільовані під операційну 

систему Windows. 

Модуль візуалізації реалізовував чотири режими роботи – режим 

індикатора (основний), розширений режим індикації, режим пост-обробки і 

режим налаштування (рис 5.38). 

Реалізований у програмному забезпеченні комплексу ОРС-клієнт 

дозволяє інтегрувати його до існуючої АСУТП і забезпечити синхронну 

роботу комплексу з УПК. Окрім того, ОРС-клієнт дозволяє отримувати доступ 

до технологічних параметрів з АСУТП і використовувати їх під час 

вироблення рекомендацій і управління технологічним процесом на УКП.  На 

рис. 5.39 показана принципова схема побудови системи автоматичного 

управління витратою аргону на УКП на підставі даних від системи 

віброакустичного моніторингу. 
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Рис. 5.38 – Інтерфейс режиму налаштування системи «Арго-Н» 

 

Таким чином, створена на підставі проведених досліджень система 

моніторингу процесу продуванням рідкого металу інертним газом на УПК 

може бути використана як у варіанті радника сталевара, як джерело додаткової 

інформації для прийняття вірного рішення в процесі керування витратою газу, 

так і бути складовою частиною системи автоматичного керування витратою 

інертного газу на УПК. Промислові випробування експериментального зразку 

апаратно-програмного комплексу показали ефективність розроблених 

методик і працездатність системи в умовах реального металургійного 

виробництва. 
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Рис. 5.39 – Схема системи автоматичного керування витратою аргону 

 

Ефект від використання подібної системи управління продуванням може 

бути отриманий не тільки під час виробництва сталей особливої якості, але і 

на рядовому сортаменті. Автоматична оптимізація витрати продувального 

газу по ходу обробки не тільки забезпечить ефективну гомогенізацію 

розплаву, контрольоване прискорення масообмінних процесів і зменшення 

забрудненості сталі неметалевими включеннями, але також дозволить 

зменшити витрату аргону, розкисників, зменшити знос футерівки шлакового 

поясу ківшу. Окрім того може бути забезпечена стандартизація режимів 

продування інертним газом і мінімізовані помилки у виборі параметрів, які 

обумовлені людським фактором. 

 

Висновки 

 

Теоретичний аналіз показав, що на спектрі отриманого вібросигналу 

може спостерігатись кореляція між параметрами продування і характером 

вібросигналу у двох частотних діапазонах, які відповідають частоті утворення 
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бульбашок і частоті власних коливань бульбашок. Згідно з виконаними 

оцінками складові сигналу, що пов’язані з частотою утворення бульбашок слід 

спостерігати в діапазоні 15-30 Гц, а пов’язані із власними коливаннями 

бульбашок в діапазоні 2-4 кГц для води і 1-2 кГц для рідкої сталі. 

В ході лабораторних досліджень експериментально визначені і 

досліджені два інформативних частотні діапазони в спектрі вібросигналу – 0-

40 Гц та 2000-4000 Гц. У вказаному низькочастотному діапазоні рівень 

кореляції між рівнем СКЗ сигналу вібрації і величиною витрати 

продувального газу максимальний. Встановлено і експериментально показано, 

що в діапазоні частот 2000-4000 Гц спостерігається вплив на характер спектру 

вібросигналу власних коливань бульбашок газу.  

Визначено залежності між рівнем СКЗ вібросигналу і параметрами 

процесу продування, такими як витрата газу, кількість продувних пристроїв, 

кількість робочої рідини в посудині (висота стовпа рідини), поверхневий натяг 

рідини. Результати дослідів показують, що рівень СКЗ вібросигналу корелює 

з величиною значення роботи утворення бульбашки газу в рідині. 

За експериментальними даними отримано апроксимаційне рівняння 

залежності рівня СКЗ у інформативному діапазоні частот 0-40 Гц від витрати 

газу в діапазоні від 10 до 40 л/хв, яке має степеневий вигляд СКЗ = 𝑘 ∙ 𝑄#,Qo<. 

Зміна рівню підсилення потужності вібросигналу зі зміною витрати газу також 

описується степеневим рівнянням виду 𝑀 = 46,567 ∙ 𝑄K#,J< , dB. 

Досліджено вплив зміни величини поверхневого натягу рідини на спектр 

вібросигналу під час продування рідкої ванни газом. Визначено, що зі 

зменшенням величини поверхневого натягу рідини спостерігається 

зменшення рівня СКЗ вібросигналу зі збереженням характеру залежності рівня 

СКЗ від витрати газу. Також визначено, що зі зменшенням величини 

поверхневого натягу рідини резонансна частота власних коливань бульбашок 

газу зменшується 𝑓	рез = 468,5𝜎K#,z, що відбиваєтся на спектрі вібросигналу у 

відповідному діапазоні частот.  

В ході лабораторних експериментів і досліджень в дослідно-

промислових умовах визначено, що зміна фізичних умов горіння електричної 
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дуги (відкрита-закрита дуга, наявність твердої фази в зоні горіння дуги) 

впливає на характеристики вібросигналу. Зміна рівня сигналу у діапазонах 

частот кратних 100 Гц дозволяє чітко відстежувати періоди горіння 

(включення) електричних дуг і певною мірою судити про умови їх горіння. 

Найменша амплітуда вібросигналу спостерігається в умовах коли дуга горить 

стабільно на шар рідкого шлаку.  

Визначено, що на основі аналізу спектру вібросигналу можна 

отримувати діагностувати перехід від бульбашкового до струминного режиму 

витікання газу в обсяг рідини, що є актуальним для оптимізації процесів 

видалення неметалевих включень та усереднення розплаву за хімічним 

складом і температурі. 

Експерименти у дослідно-промислових умовах показали, що 

досліджуваний метод моніторингу процесу продування дозволяє достатньо 

ефективно контролювати роботу продувних пристроїв під час позапічної 

обробки сталі на УКП і, зокрема, якість їх роботи та запобігати 

неконтрольованому порушенню технологічного режиму обробки металу. 

Встановлено, що зміна рівня СКЗ вібросигналів, які зареєстровані на 

верхньому і нижньому фланцях ківшу, в діапазоні частот 15-95 Гц, 

пропорційна зміні витрати аргону в процесі позапічної обробки.  

Результати випробувань експериментального зразку апаратно-

програмного комплексу віброакустичного моніторингу і управління процесом 

продування металу інертним газом на установці ківш-піч на УКП в ККЦ ЕМЗ, 

створеного на підставі отриманих в ході досліджень результатів, 

продемонстрували можливість його успішного промислового використання  і 

підтвердили ефективність запропонованого методу контрою на основі аналізу 

даних про віброактивність поверхні ківшу під час позапічної обробки на УКП. 

Матеріали розділу опубліковані в роботах [209,210,217,218,220] 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Проведені дослідження показали, що техніка сульфідного 

рафінування з використанням соди і сірки для утворення сульфідного флюсу 

дозволяє зменшувати вміст розчиненої міді в залізовуглецевому розплаві в 

декілька разів. Зокрема, рафінування розплаву з питомою витратою суміші 

реагентів не більше за 0,1 кг/кг забезпечувало зменшення вмісту міді в металі 

з 1% до концентрацій менших за 0,3%. 

2. Встановлено кореляцію між залишковими концентраціями Cu, Mn, Ni 

в металі після завершення сульфідного рафінування. На підставі теоретичного 

аналізу визначено, що співвідношення між ними регулюється величиною 

спорідненості елемента до сірки. Відповідно під час проведення сульфідного 

рафінування металу, якій містить окрім міді домішки інших металів, що мають 

підвищену спорідненість до сірки, слід враховувати їх взаємодію з сіркою і 

вплив на ступінь видалення міді з металу. 

3. Результати експериментальних досліджень показали, що важливими 

умовами для ефективного рафінування металу з вилученням міді до 

сульфідної фази є інтенсивне перемішування реагуючих сульфідної і 

металевої фаз для забезпечення якомога більшої площі міжфазового контакту 

й прискорення масопереносу, а також якомога повне розділення сульфідної 

фази і металу після закінчення сульфідної обробки. Проблема розділення фаз 

розкладається на два окремих технологічних завдання – вилучення сульфідної 

фази з поверхні металу і рафінування рідкого металу від сульфідних 

неметалевих включень. 

4. В ході сульфідного рафінування з інтенсивним перемішуванням 

сульфідної і металевої фаз відбувається насичення рідкого металу сіркою і 

утворення в його об’ємі значної кількості сульфідних неметалевих включень 

розміром від 1 до 10 мкм, які містять в своєму складі мідь, що перейшла з 

металу. Для покращення вилучення міді з рідкого металу слід вживати 

відповідні технологічні заходи для видалення цих включень з об’єму металу 

по закінченню сульфідної обробки. 

5. Введення в рідкий метал, що насичений сіркою після сульфідної 
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обробки, алюмінію призводить до одночасного зменшення концентрацій сірки 

і міді в металі. Збільшення питомої витрати алюмінію більше за 0,01 кг/кг 

сприяє подальшій десульфурації металу, але не впливає на концентрацію міді 

в ньому. Введення алюмінію в метал впливає на хімічний склад сульфідних 

неметалевих включень – вони збагачуються алюмінієм і міддю, та 

збіднюються залізом. Також включення набувають переважно глобулярної 

форми і добре коагулюють, що повинно сприяти їх видаленню з об’єму 

металу. 

6. В промислових умовах під час реалізації сульфідної обробки 

необхідно вирішувати завдання з ізолювання зони реакції від взаємодії з 

атмосферою цеху, як з екологічних міркувань, так і для мінімізації окисного 

впливу атмосферного повітря. Таку обробку доцільно здійснювати в 

спеціалізованому реакторі, що забезпечує ефективне вирішення відповідних 

технологічних та екологічних завдань. 

7. Для інтенсифікації процесу видалення неметалевих включень з об’єму 

металу пропонується застосувати механізм коагуляції включень твердими 

тугоплавкими частинками, які спеціально введені в об’єм рідкого металу. 

Згідно з результатами проведених досліджень при використання частинок 

розмірами 0,4-1,0 мм цей метод забезпечить більш ефективне рафінування 

металу від неметалевих включень розмірами меншими за 50 мкм порівняно з 

бульбашкою флотацією.  Згідно з виконаними оцінками частинки розміром 

менше 1 мм забезпечують таку ж саму ефективність видалення включень, як 

флотація бульбашками діаметром 5 мм, тобто за 15 хвилин рафінування 

твердими частинками можна видалити 80% включень діаметром менше 20 

мкм. 

8. Під час одночасного продування ванни рідкого металу в ківші крізь 

донні пористі пробки і інжектування твердих рафінувальних частинок за 

допомогою зануреної фурми можливо деформувати висхідні потоки рідкого 

металу в зонах барботажу і домогтися затягування інжектованих частинок в 

об’єм розплаву, щоб збільшити час їх перебування в об’ємі металу. 

Найсприятливіша для затягування частинок в об’єм металу гідродинамічна 
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картина у сталерозливному ківші спостерігалась при зануренні фурми на 

глибину у 2/3 від глибини ванни рідкого металу і ексцентричному її 

розташуванні. 

9. В процесі продування газоподібним киснем залізовуглецевого 

розплаву, що насичений сіркою після сульфідного рафінування, одночасно зі 

зневуглецюванням металу відбувається його десульфурація за рахунок 

окиснення розчиненої сірки з утворенням газоподібного оксиду. Як показали 

експерименти концентрація розчиненої сірки протягом продування може бути 

зменшена щонайменше на 60% від початкової концентрації 0,5%. 

10. Проведений теоретичний аналіз і аналіз промислових даних показав, 

що при визначенні параметрів продування сталі інертним газом в процесі 

обробки металу інертним газом на установці ківш-піч з метою проведення 

десульфурації металу з максимально можливою швидкістю треба враховувати 

розкриття дзеркала металу (загальну площу продувальної плями) і відповідно 

підбирати поточну витрату інертного газу. Зі збільшенням витрати інертного 

газу ступінь десульфурації зростає лише до певного значення витрати газу, а 

потім починає навпаки зменшуватись, що обумовлене зменшенням площі 

контакту “шлак-метал” і посиленням взаємодії металу з окисною атмосферою. 

11. Проведені в лабораторних і дослідно-промислових умовах 

дослідження показали, що існує виражений зв’язок між інтенсивністю 

продування ванни рідкого металу інертним газом в ківші крізь пористі вставки 

в днищі і інтенсивністю вібросигналу, який реєструється на поверхні кожуха 

стальківша. Найкраща кореляція між параметрами продування і 

характеристиками вібросигналу визначена в інтервалі частот 0-100 Гц та 2000-

4000 Гц. Даний метод дозволяє здійснювати моніторинг процесу продування 

сталі інертним газом в процесі обробки сталі на агрегатах позапічної обробки. 

12. Визначено, що на підставі аналізу зміни загальної потужності і 100-

герцових гармонік вібросигналу, що реєструються на поверхні стальківша в 

процесі обробки сталі на агрегаті ківш-піч можливо діагностувати 

“несприятливі” режими горіння електричних дуг. Отримана інформація 

дозволяє в поточному режими корегувати перебіг технологічного процесу. 
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13. На підставі проведених досліджень була розроблена методика і 

створена пілотна система віброакустичного моніторингу процесу продування  

інертним газом з можливостю автоматичного управління продуванням, яка 

пройшла успішне випробування в ККЦ ПАТ “Єнакіївський металургійний 

завод” на установці ківш-піч. 
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Додаток А 

Поля швидкостей рідкого металу і графіки розподілу швидкостей на різних 

висотах у 75-ти тонному ківші під час продування крізь донну фурму з 

витратою газу 200 л/хв та ексцентрично розташовану занурену фурму з 

глибиною занурення 2,365 м за різної витрати аргону  

 
а) 300 л/хв 

 
б) 400 л/хв 

 
в) 500 л/хв 
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Додаток А 

 
г) 600 л/хв 

 
д) 700 л/хв 

 
е) 800 л/хв 
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Додаток	Б	

	

 

Технічні характеристики вібродатчиків AP2031 

Найменування Показник 

Осьова чутливість (± 10 %) 3 

Відносна поперечна чутливість < 3 

Амплітудный діапазон ± 1 500 

Максимальний удар (пікове значення) ± 3 000 

Робочий діапазон температур - 40…+ 125 

Частотний діапазон (неравномірность ± 1дБ) 
0,5…22 

000 

Власна частота у закріпленому стані > 60 

Рівень шуму, СКЗ (1Гц … 10кГц) < 0,002 

Вихідний опір < 500 

Напруга живлення + (15…30) 

Струм живлення 2…20 

Рівень постійної напруги на виході 8…11 

П'єзоелектричний матеріал ЦТС19 

Конструкція Зсув. 

Ізоляція основи немає 

Довжина вбудованого кабелю 2*2 

Тип з'єднувача BNC 

Матеріал корпуса титан 

Маса (без кабелю і роз'єму) 1,6 
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Додаток В 

Блок-схема алгоритму процедури розрахунку СКЗ 
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Додаток Г 
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Додаток Д 
 

Лістинг процедур програми розрахунку СКЗ 
 

 
function FN_DEC=decimation_fun(FileName1,FileName); 
% ‘ункци€ уменьшени€ частоты дискретизации вибросигнала 
% в целое число раз 
 
N_max=1000000;  % –азмер обрабатываемого сегмента сигнала в отсчетах 
R=10;    %  оэффициент показывающий во сколько раз уменьшать частоту 
дискретизации 
 
size_of_signal=wavread(FileName,'size'); 
 
samples=size_of_signal(1);  % ƒлина сигнала в отсчетах 
chanels=size_of_signal(2);  %  оличество каналов в сигнале 
i_max=fix(samples/N_max) 
 
[Y,FS,bits]=wavread(FileName,1); 
 
Wn=(0.4*FS/R)/(FS/2);    % „астота среза антиэлайзингового фильтра 
    
[B,A]=butter(14,Wn);     % ќпределение характеристических полиномов 
антиэлайзингового фильтра 
 
[H,w]=freqz(B,A,512);          %нахождение  и визуализаци€ ј„’ 
антиэлайзингового фильтра 
plot(w*FS/(2*pi),abs(H)); 
title('Frequency characteristic'); 
xlabel('Frequency, Hz'); 
ylabel('Amplitude'); 
grid('on'); zoom('on'); 
clear H w Wn bits Y; 
 
figure; 
 
 
if chanels==1,         
     Y_decimate=0; 
  else 
     Y_decimate=[0 0; 0 0]; 
  end; 
         
  if samples<=N_max, 
     [Y,FS,bits]=wavread(FileName);  % „тение сигнала из файла 
     Y=filter(B,A,Y);                % ‘ильтраци€ 
     Y_decimate =downsample(Y,R);    % ѕрореживание 
  else 
      wait_bar=waitbar(0,'Decimating. Please wait...'); 
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      for i=1:i_max, 
         waitbar(i/(i_max+1)); 
         N1=(i-1)*N_max+1; 
         N2=i*N_max; 
         [Y,FS,bits]=wavread(FileName,[N1 N2]); % „тение части сигнала 
из файла 
         Y=filter(B,A,Y);           % ‘ильтраци€ 
         Y_dec =downsample(Y,R);    % ѕрореживание 
         clear Y; 
         size_d=size(Y_dec); 
         if size_d(1)<size_d(2), 
             Y_dec=Y_dec'; 
         end; 
         Y_decimate=[Y_decimate; Y_dec];  % ‘ормирование 
результирующего сигнала из частей  
     
        clear Y_dec; 
    end; 
   N1=i_max*N_max+1; 
   N2=samples; 
   [Y,FS,bits]=wavread(FileName,[N1 N2]); % „тение последней части 
сигнала из файла 
   Y=filter(B,A,Y);       % ‘ильтраци€ 
   Y_dec=downsample(Y,R); % ѕрореживание 
   clear Y; 
   size_r=size(Y_dec); 
      
   if size_r(1)<size_r(2), 
        Y_dec=Y_dec'; 
    end; 
   Y_decimate=[Y_decimate; Y_dec]; 
         
   clear Y_dec; 
  
   close(wait_bar); 
  end; 
  
 FS_dec=FS/R;     % Ќова€ частота дискретизации 
  
n_b=length(FileName1); 
FileName111=FileName1(1:(n_b-4)); 
FN_DEC=[FileName111 '-dec.wav']; 
wavwrite(Y_decimate,FS_dec,16,FN_DEC); % «апись результатов в файл 
 
function view_RMS; 
% ‘ункци€ визуализации результатов вычислений — « 
 
clear all; 
close all; 
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FS=11025; % „астота дискретизации 
 
[FileName,pathname] = uigetfile('*.mat','Load Data'); 
FileName1=FileName(1:(length(FileName)-4)); 
FileName=[pathname FileName]; 
load(FileName);    % „тение результатов вычислений — « из файла 
mono=0; 
if exist('rms','var'), 
    rms1=rms; mono=1; 
end; 
     
N_time=length(Time_sred); 
 
rms_max=max(rms1(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time),:)); 
  
rms_100=(rms1(:,10).^2+rms1(:,20).^2+rms1(:,30).^2+rms1(:,40).^2+rms1(
:,50).^2).^0.5; 
rms_6_100=(rms1(:,60).^2+rms1(:,70).^2+rms1(:,80).^2+rms1(:,90).^2).^0
.5; 
 
rms_100=sqrt(rms_100.^2+rms_6_100.^2); 
 
rms_500=(rms1(:,51).^2+rms1(:,52).^2+rms1(:,53).^2+rms1(:,54).^2+rms1(
:,55).^2+rms1(:,56).^2+... 
        rms1(:,57).^2+rms1(:,58).^2+rms1(:,59).^2).^0.5; 
rms_600=(rms1(:,61).^2+rms1(:,62).^2+rms1(:,63).^2+rms1(:,64).^2+rms1(
:,65).^2+rms1(:,66).^2+... 
        rms1(:,67).^2+rms1(:,68).^2+rms1(:,69).^2).^0.5; 
rms_700=(rms1(:,71).^2+rms1(:,72).^2+rms1(:,73).^2+rms1(:,74).^2+rms1(
:,75).^2+rms1(:,76).^2+... 
        rms1(:,77).^2+rms1(:,78).^2+rms1(:,79).^2).^0.5; 
rms_800=(rms1(:,81).^2+rms1(:,82).^2+rms1(:,83).^2+rms1(:,84).^2+rms1(
:,85).^2+rms1(:,86).^2+... 
        rms1(:,87).^2+rms1(:,88).^2+rms1(:,89).^2).^0.5; 
rms_500_800=(rms_500.^2+rms_600.^2+rms_700.^2+rms_800.^2).^0.5; 
rms_600_700=(rms_600.^2+rms_700.^2).^0.5; 
rms_2_9=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2+rms1(:,6).^2+rms1(:,7)
.^2+rms1(:,8).^2+... 
        rms1(:,9).^2).^0.5; 
rms_2_4=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2).^0.5; 
rms_6_9=(rms1(:,6).^2+rms1(:,7).^2+rms1(:,8).^2+rms1(:,9).^2).^0.5; 
 
% ¬ывод изменени€ режима горени€ электрических дуг 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,5)); 
ylim([0 rms_max(5)]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 45-55 √ц'); 
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else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 45-55 √ц (в)'); 
end; 
    
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,10)); 
ylim([0 rms_max(10)]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 95-105 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 95-105 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_100); 
ylim([0 max(rms_100(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах частот кратных 100 
√ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах частот кратных 100 √ц 
(в)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ расхода аргона 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_2_4); 
ylim([0 max(rms_2_4(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 15-45 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 15-45 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
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subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_6_9); 
ylim([0 max(rms_6_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 55-95 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 55-95 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_2_9); 
ylim([0 max(rms_2_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах 15-45 и 55-95 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах 15-45 и 55-95 √ц 
(в)'); 
end; 
 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 600 - 700 √г 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_600); 
ylim([0 max(rms_600(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_700); 
ylim([0 max(rms_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц (в)'); 
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end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_600_700); 
ylim([0 max(rms_600_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц (в)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 500 - 800 √ц 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_500); 
ylim([0 max(rms_500(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-595 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-595 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_800); 
ylim([0 max(rms_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 805-895 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 805-895 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_500_800); 
ylim([0 max(rms_500_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-895 √ц '); 
else 
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  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-895 √ц (в)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
if exist('rms2','var'),   % ƒл€ двуканального сигнала 
rms1=rms2; 
 
rms_100=(rms1(:,10).^2+rms1(:,20).^2+rms1(:,30).^2+rms1(:,40).^2+rms1(
:,50).^2).^0.5; 
rms_6_100=(rms1(:,60).^2+rms1(:,70).^2+rms1(:,80).^2+rms1(:,90).^2).^0
.5; 
 
rms_100=sqrt(rms_100.^2+rms_6_100.^2); 
rms_max=max(rms1(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time),:)); 
rms_500=(rms1(:,51).^2+rms1(:,52).^2+rms1(:,53).^2+rms1(:,54).^2+rms1(
:,55).^2+rms1(:,56).^2+... 
        rms1(:,57).^2+rms1(:,58).^2+rms1(:,59).^2).^0.5; 
rms_600=(rms1(:,61).^2+rms1(:,62).^2+rms1(:,63).^2+rms1(:,64).^2+rms1(
:,65).^2+rms1(:,66).^2+... 
        rms1(:,67).^2+rms1(:,68).^2+rms1(:,69).^2).^0.5; 
rms_700=(rms1(:,71).^2+rms1(:,72).^2+rms1(:,73).^2+rms1(:,74).^2+rms1(
:,75).^2+rms1(:,76).^2+... 
        rms1(:,77).^2+rms1(:,78).^2+rms1(:,79).^2).^0.5; 
rms_800=(rms1(:,81).^2+rms1(:,82).^2+rms1(:,83).^2+rms1(:,84).^2+rms1(
:,85).^2+rms1(:,86).^2+... 
        rms1(:,87).^2+rms1(:,88).^2+rms1(:,89).^2).^0.5; 
rms_500_800=(rms_500.^2+rms_600.^2+rms_700.^2+rms_800.^2).^0.5; 
rms_2_9=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2+rms1(:,6).^2+rms1(:,7)
.^2+rms1(:,8).^2+... 
      rms1(:,9).^2).^0.5; 
rms_2_4=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2).^0.5; 
rms_6_9=(rms1(:,6).^2+rms1(:,7).^2+rms1(:,8).^2+rms1(:,9).^2).^0.5; 
 
% ¬ывод изменени€ режима горени€ электрических дуг 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,5)); 
ylim([0 rms_max(5)]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 45-55 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,10)); 
ylim([0 rms_max(10)]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 95-105 √ц (н)'); 
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ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_100); 
ylim([0 max(rms_100(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосах частот кратных 100 √ц 
(н)'); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ расхода аргона 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_2_4); 
ylim([0 max(rms_2_4(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 15-45 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_6_9); 
ylim([0 max(rms_6_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 55-95 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_2_9); 
ylim([0 max(rms_2_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосах 15-45 и 55-95 √ц (н)'); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 600 - 800 √г 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_600); 
ylim([0 max(rms_600(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц '); 
else 
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  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц (н)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_700); 
ylim([0 max(rms_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц (н)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_600_700); 
ylim([0 max(rms_600_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц (н)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 500 - 800 √ц 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_500); 
ylim([0 max(rms_500(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-595 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_800); 
ylim([0 max(rms_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 805-895 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
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plot(Time_sred/60,rms_500_800); 
ylim([0 max(rms_500_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-895 √ц (н)'); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод графика изменени€ функции когерентности в ходе плавки 
F=(0:5.383:FS/2); 
figure; 
   imagesc(Time_sred/60,F,coger_fun);     
   colormap(1-gray); zoom on;  
   axis('xy'); 
title('»зменение функции когерентности в ходе плавки '); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('„астота, √ц'); 
ylim([0 1000]); 
 
end; 
 
function view_RMS; 
% ‘ункци€ визуализации результатов вычислений — « 
 
clear all; 
close all; 
 
FS=11025; % „астота дискретизации 
 
[FileName,pathname] = uigetfile('*.mat','Load Data'); 
FileName1=FileName(1:(length(FileName)-4)); 
FileName=[pathname FileName]; 
load(FileName);    % „тение результатов вычислений — « из файла 
mono=0; 
if exist('rms','var'), 
    rms1=rms; mono=1; 
end; 
     
N_time=length(Time_sred); 
 
rms_max=max(rms1(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time),:)); 
  
rms_100=(rms1(:,10).^2+rms1(:,20).^2+rms1(:,30).^2+rms1(:,40).^2+rms1(
:,50).^2).^0.5; 
rms_6_100=(rms1(:,60).^2+rms1(:,70).^2+rms1(:,80).^2+rms1(:,90).^2).^0
.5; 
 
rms_100=sqrt(rms_100.^2+rms_6_100.^2); 
 
rms_500=(rms1(:,51).^2+rms1(:,52).^2+rms1(:,53).^2+rms1(:,54).^2+rms1(
:,55).^2+rms1(:,56).^2+... 
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        rms1(:,57).^2+rms1(:,58).^2+rms1(:,59).^2).^0.5; 
rms_600=(rms1(:,61).^2+rms1(:,62).^2+rms1(:,63).^2+rms1(:,64).^2+rms1(
:,65).^2+rms1(:,66).^2+... 
        rms1(:,67).^2+rms1(:,68).^2+rms1(:,69).^2).^0.5; 
rms_700=(rms1(:,71).^2+rms1(:,72).^2+rms1(:,73).^2+rms1(:,74).^2+rms1(
:,75).^2+rms1(:,76).^2+... 
        rms1(:,77).^2+rms1(:,78).^2+rms1(:,79).^2).^0.5; 
rms_800=(rms1(:,81).^2+rms1(:,82).^2+rms1(:,83).^2+rms1(:,84).^2+rms1(
:,85).^2+rms1(:,86).^2+... 
        rms1(:,87).^2+rms1(:,88).^2+rms1(:,89).^2).^0.5; 
rms_500_800=(rms_500.^2+rms_600.^2+rms_700.^2+rms_800.^2).^0.5; 
rms_600_700=(rms_600.^2+rms_700.^2).^0.5; 
rms_2_9=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2+rms1(:,6).^2+rms1(:,7)
.^2+rms1(:,8).^2+... 
        rms1(:,9).^2).^0.5; 
rms_2_4=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2).^0.5; 
rms_6_9=(rms1(:,6).^2+rms1(:,7).^2+rms1(:,8).^2+rms1(:,9).^2).^0.5; 
 
% ¬ывод изменени€ режима горени€ электрических дуг 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,5)); 
ylim([0 rms_max(5)]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 45-55 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 45-55 √ц (в)'); 
end; 
    
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,10)); 
ylim([0 rms_max(10)]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 95-105 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 95-105 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_100); 
ylim([0 max(rms_100(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
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if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах частот кратных 100 
√ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах частот кратных 100 √ц 
(в)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ расхода аргона 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_2_4); 
ylim([0 max(rms_2_4(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 15-45 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 15-45 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_6_9); 
ylim([0 max(rms_6_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 55-95 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 55-95 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_2_9); 
ylim([0 max(rms_2_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах 15-45 и 55-95 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосах 15-45 и 55-95 √ц 
(в)'); 
end; 
 
xlabel('¬рем€, мин'); 
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ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 600 - 700 √г 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_600); 
ylim([0 max(rms_600(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_700); 
ylim([0 max(rms_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_600_700); 
ylim([0 max(rms_600_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц (в)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 500 - 800 √ц 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_500); 
ylim([0 max(rms_500(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
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  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-595 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-595 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_800); 
ylim([0 max(rms_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 805-895 √ц'); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 805-895 √ц (в)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_500_800); 
ylim([0 max(rms_500_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-895 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-895 √ц (в)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
if exist('rms2','var'),   % ƒл€ двуканального сигнала 
rms1=rms2; 
 
rms_100=(rms1(:,10).^2+rms1(:,20).^2+rms1(:,30).^2+rms1(:,40).^2+rms1(
:,50).^2).^0.5; 
rms_6_100=(rms1(:,60).^2+rms1(:,70).^2+rms1(:,80).^2+rms1(:,90).^2).^0
.5; 
 
rms_100=sqrt(rms_100.^2+rms_6_100.^2); 
rms_max=max(rms1(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time),:)); 
rms_500=(rms1(:,51).^2+rms1(:,52).^2+rms1(:,53).^2+rms1(:,54).^2+rms1(
:,55).^2+rms1(:,56).^2+... 
        rms1(:,57).^2+rms1(:,58).^2+rms1(:,59).^2).^0.5; 
rms_600=(rms1(:,61).^2+rms1(:,62).^2+rms1(:,63).^2+rms1(:,64).^2+rms1(
:,65).^2+rms1(:,66).^2+... 
        rms1(:,67).^2+rms1(:,68).^2+rms1(:,69).^2).^0.5; 
rms_700=(rms1(:,71).^2+rms1(:,72).^2+rms1(:,73).^2+rms1(:,74).^2+rms1(
:,75).^2+rms1(:,76).^2+... 
        rms1(:,77).^2+rms1(:,78).^2+rms1(:,79).^2).^0.5; 
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rms_800=(rms1(:,81).^2+rms1(:,82).^2+rms1(:,83).^2+rms1(:,84).^2+rms1(
:,85).^2+rms1(:,86).^2+... 
        rms1(:,87).^2+rms1(:,88).^2+rms1(:,89).^2).^0.5; 
rms_500_800=(rms_500.^2+rms_600.^2+rms_700.^2+rms_800.^2).^0.5; 
rms_2_9=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2+rms1(:,6).^2+rms1(:,7)
.^2+rms1(:,8).^2+... 
      rms1(:,9).^2).^0.5; 
rms_2_4=(rms1(:,2).^2+rms1(:,3).^2+rms1(:,4).^2).^0.5; 
rms_6_9=(rms1(:,6).^2+rms1(:,7).^2+rms1(:,8).^2+rms1(:,9).^2).^0.5; 
 
% ¬ывод изменени€ режима горени€ электрических дуг 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,5)); 
ylim([0 rms_max(5)]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 45-55 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms1(:,10)); 
ylim([0 rms_max(10)]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 95-105 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_100); 
ylim([0 max(rms_100(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосах частот кратных 100 √ц 
(н)'); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ расхода аргона 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_2_4); 
ylim([0 max(rms_2_4(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 15-45 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
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subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_6_9); 
ylim([0 max(rms_6_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 55-95 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_2_9); 
ylim([0 max(rms_2_9(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосах 15-45 и 55-95 √ц (н)'); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 600 - 800 √г 
figure; 
 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_600); 
ylim([0 max(rms_600(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-695 √ц (н)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_700); 
ylim([0 max(rms_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 705-795 √ц (н)'); 
end; 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
 
 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_600_700); 
ylim([0 max(rms_600_700(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
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grid on; zoom on; 
if mono, 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц '); 
else 
  title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 605-795 √ц (н)'); 
end; 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
 
% ¬ывод измени€ — « на частотах 500 - 800 √ц 
figure; 
subplot(311); 
plot(Time_sred/60,rms_500); 
ylim([0 max(rms_500(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-595 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(312); 
plot(Time_sred/60,rms_800); 
ylim([0 max(rms_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 805-895 √ц (н)'); 
ylabel('— «'); 
h=gca; 
set(h,'XTickLabel',[]); 
subplot(313); 
plot(Time_sred/60,rms_500_800); 
ylim([0 max(rms_500_800(round(0.1*N_time):round(0.9*N_time)))]); 
grid on; zoom on; 
title('»зменение — « виброускорени€ в полосе 505-895 √ц (н)'); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('— «'); 
 
 
% ¬ывод графика изменени€ функции когерентности в ходе плавки 
F=(0:5.383:FS/2); 
figure; 
   imagesc(Time_sred/60,F,coger_fun);     
   colormap(1-gray); zoom on;  
   axis('xy'); 
title('»зменение функции когерентности в ходе плавки '); 
xlabel('¬рем€, мин'); 
ylabel('„астота, √ц'); 
ylim([0 1000]); 
 
end; 
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