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АНОТАЦІЯ 

 

Похвалітий А.А. Удосконалення випуску сталі з конвертера з 

одночасним розкисленням шляхом використання вуглецевого 

потенціалу розплаву. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.16.02 – «Металургія чорних і кольорових металів та 

спеціальних сплавів». – Дніпровський державний технічний університет. – 

м.Кам’янське-2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та розвитку теоретичних 

основ і наукових уявлень щодо механізму, гідрогазодинаміки і фізико-

хімічних закономірностей вуглецевого розкислення при випуску розплаву з 

конвертера. 

Основний зміст дисертаційної роботи. 

У дисертаційній роботі вирішене актуальне науково-практичне 

завдання щодо вдосконалення процесу випуску розплаву з конвертера, яке 

забезпечує зменшення забрудненості розплаву неметалевими включеннями 

ендогенного походження і витрати розкислювачів за рахунок реалізації 

розкислення розплаву залишковим вуглецем при продуванні аргоном в 

робочому просторі сталевипускного каналу, що базується на теоретичних 

уявленнях і отриманих експериментальних даних про закономірності 

взаємодії потоку розплаву з аргоном. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступних 

положеннях: 

1. Уперше доведено, що при обробці розплаву газом в робочому 

просторі сталевипускного каналу в дослідженому діапазоні існує критична 

витрата газу, перевищення якої призводить до зміни ступеня організації 

газометалевого потоку, який є функціональною залежністю кута його 

розкриття, і тривалості випуску сталі. Встановлено, що при витраті газу 

нижче критичної для запропонованих одно- і двокамерної конструкції 
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сталевипускного каналу тривалість випуску розплаву змінюється в 1,3-3,0 і 

0,9-1,4 рази відповідно, а ступінь організації потоку складає 0,94-0,99. При 

перевищенні критичної витрати газу вплив на подальше збільшення 

тривалості випуску незначний, ступінь організації потоку зменшується до 

0,72-0,83 і 0,83-0,88 відповідно для одно- і двокамерного сталевипускного 

каналу.  

До цього часу дані стосовно критичної витрати газу та впливу її на 

ступінь організації газометалевого потоку відомі не були. 

2. Уперше запропоновано класифікацію режимів продувки газом 

потоку розплаву у сталевипускному каналі в залежності від кута нахилу 

газових струменів (γ), які вдуваються в робочий простір останнього: 

– режим «розімкнення» (γ > 78°), при реалізації якого газові струмені 

не занурюються в метал і формування газометалевого потоку не відбувається 

(ступінь організації потоку складає 0,99-1,00); 

– режим «змикання» (0 < γ < 78°),  при реалізації якого газові потоки 

об’єднані, збільшення витрати газу призводить до зменшення кута нахилу 

газових струменів та формування газометалевого потоку з розвиненою 

міжфазною поверхнею і ступенем організації в межах 0,94-0,98; 

– режим «пробою» (γ = 0°), при якому подальше збільшення витрати 

газу призводить до диспергування розплаву і руху газометалевого потоку у 

дисперсно-кільцевому режимі зі зменшенням ступеня організації потоку до 

0,72-0,93.  

До цього часу відомості щодо режимів продувки потоку розплаву газом 

у сталевипускному каналі з метою утворення розвиненої міжфазної поверхні, 

з врахуванням кута нахилу газових струменів, які вдуваються в потік, були 

відсутні. 

3. Доведено, що за межами сталевипускного каналу відбувається 

поступове витискання аргону з газометалевого потоку на периферію, що 

забезпечує формування захисної газової оболонки по всій довжині потоку за 

умов високого ступеня організації останнього. Встановлено, що при 



 

 

4 

збільшенні кута розкриття газометалевого потоку від 1° до 10° ефективність 

захисної дії аргону зменшується з 0,99 до 0,72. При відносній довжині 

реакційної зони у каналі у 0,75 од. коефіцієнт ефективності захисної дії 

оболонки аргону складає 0,89-0,99. 

До цього часу відомості відносно впливу кута розкриття 

газометалевого потоку на ефективність захисної дії аргону відомі не були. 

4. З використанням високотемпературного моделювання уперше 

встановлено, що при випуску розплаву крізь однокамерний сталевипускний 

канал при витраті аргону 0,05 м3
/хв. на одне сопло кут розкриття 

газометалевого потоку складає 10-15° і захисна дія аргону відсутня. 

Показано, що раціональний режим обробки забезпечується використанням 

двокамерного сталевипускного каналу з кутом розкриття газометалевого 

потоку 1-3° при витраті аргону 0,05 м3
/хв. на одне сопло. Встановлено, що 

при вдуванні аргону у потік розплаву з початковим вмістом вуглецю 0,033-

0,050% частка видаленого кисню складає 12-19%, а зменшення чаду 

алюмінію на розкислення розплаву у стальковші – 14-20% відповідно. 

Відомості відносно впливу параметрів газометалевого потоку при 

використанні аргону на умови розкислення розплаву залишковим вуглецем 

були відсутні. 

5. Отримали подальший розвиток наукові уявлення щодо фізико-

хімічної схеми вуглецевого розкислення сталі, згідно з якою процеси 

видалення кисню при вдуванні аргону у сталевипускний канал відбуваються 

як у робочому просторі каналу, так і у відкритій частині газометалевого 

потоку і у стальковші. Реалізація механізму розкислення сталі ґрунтується на 

утворенні розвиненої міжфазної поверхні у газометалевому потоці, 

забезпеченні зменшення парціального тиску окису вуглецю та 

термодинамічних умов для самовільного протікання реакції розкислення при 

вдуванні аргону в потік розплаву у робочому просторі сталевипускного 

каналу. 

Практичне значення отриманих результатів: 
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1. Для дослідження взаємного впливу тривалості випуску, ступеня 

організації газорідинного потоку і захисного ефекту продувного газу 

розроблена авторська методика та установка низькотемпературного 

моделювання процесу випуску рідини з моделі конвертера з формуванням 

газорідинного потоку у робочому просторі сталевипускного каналу. 

2. Для визначення гідрогазодинамічних закономірностей організації 

газометалевого потоку і особливостей розкислення залишковим вуглецем 

розплаву при вдуванні аргону у робочий простір сталевипускного каналу 

розроблена авторська методика високотемпературного моделювання випуску 

розплаву з конвертера.  

3. Розроблена математична модель з використанням методу «діаграм 

зв’язків» придатна для визначення технологічних режимів обробки розплаву 

аргоном і розрахунку конструктивних елементів сталевипускного каналу. За 

результатами чисельного моделювання встановлено, що коефіцієнт питомих 

витрат розплаву для запропонованої конструкції двокамерного 

сталевипускного каналу знаходиться в межах від 0,82-0,87 до 0,58-0,79, для 

однокамерного – від 0,7 до 0,38-0,45 і має тенденцію до зменшення при 

збільшенні витрати аргону.  

4. Розроблена методика визначення взаємозв’язків об’єму, площі 

поверхні й рівня шлакометалевої ванни конвертера, яка придатна для 

виконання розрахунків зміни гідравлічного напору в процесі випуску 

розплаву. Показано, що на відміну від плавної динаміки зменшення площі 

поверхні розділу між металом і шлаком протягом випуску 80-90% металевого 

розплаву на останніх 10-20% виникає різке зменшення площі його поверхні, 

що призводить до воронкоутворення і затягування шлаку у сталевипускний 

канал. 

5. Запропонована конструкція двокамерного сталевипускного каналу 

кисневого конвертера для реалізації обробки потоку розплаву аргоном на 

випуску. Раціональним співвідношенням діаметрів камер каналу є 1,2-1,5, а 

відносна довжина реакційної зони (другої камери) – 0,25-0,75 від повної 
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довжини каналу при питомій витраті аргону 0,7-2,8 м3
/(т·год). 

6. Очікуваний економічний ефект при реалізації запропонованої 

технології для умов конвертерного цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат» 

складає 4311789 грн. на рік (2 грн./т сталі).  

7. Розроблені в дисертаційній роботі методики використовуються на 

кафедрі металургії чорних металів Дніпровського державного технічного 

університету в навчальному процесі при читанні дисциплін «Металургія 

чорних металів», «Технології ресурсозбереження в металургії», а також при 

виконанні студентами випускних дипломних і магістерських робіт. 

Ключові слова: сталевипускний канал, конвертер, моделювання, 

окисленість, розкислювач, аргон, газометалевий потік, захист розплаву. 

 

SUMMARY 

Pohvality A.A. Improving the tapping of steel from the converter with 

simultaneous deoxidation using carbon potential of the melt. – Qualifying 

scientific work as a manuscripts. 

Thesis on competition Candidate of Engineering Sciences, on specialty 

05.16.02 – "Metallurgy of ferrous and non-ferrous metals and special alloys". – 

Dniprovsky State Technical University. – Kamianske-2018. 

Thesis is devoted to the research and development of theoretical scientific 

ideas about the mechanism, hydro-gas-dynamics and physical-chemical 

regularities of carbon deoxidation during the tapping of the melt from the 

converter. 

The main content of the thesis. 

In the thesis work the actual scientific and practical task concerning 

improvement of the process of melt tapping from the converter is solved, which 

provides a reduction in the melt pollution by non-metallic inclusions of 

endogenous origin and the consumption of deoxidizers due to the deoxidation of 

the melt flow with residual carbon when a blowing is argon in the working space 

of the steel-tapping channel, which is based on theoretical representations and 
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experimental data on the patterns of the interaction of the melt flow with argon. 

The scientific originality of the results is in the following provisions: 

1. It was first proved that when processing liquid with gas in the working 

space of the steel-tapping channel in the investigated range there is a threshold – a 

critical consumption of gas, the excess of which leads to a change in the degree of 

organization of flow and duration of tapping. It was established that at gas 

consumption below the critical for one- and two-chamber steel-tapping channel  

the duration of liquid tapping varies in 1.3-3.0 and 0.9-1.4 times respectively, and 

the degree of the organization is 0.94-0.99. When the critical gas consumption is 

exceeded, the effect on the duration of the tapping is insignificant, the degree of 

organization decreases and makes 0.72-0.83 and 0.83-0.88 respectively for the 

one- and two-chamber channel. 

2. For the first time, the classification of the modes blowing the flow of 

liquid in the steel-tapping channel, depending on the angle of inclination gas jets 

(γ), is proposed:  

І – mode of «interruption». At γ> 78 ° the gas jets unclosed, the formation of 

the gas-liquid flow does not occur. Blowing in this mode is not recommended; 

ІІ – mode of «closing». At 0 <γ <78 ° the gas flows are closed. An increase 

in gas consumption leads to a decrease in the angle of inclination of gas jets and 

the intense mixing of gas with liquid. A gas-liquid flow with a developed 

interphase surface and a high degree of organization is formed. Recommended 

blowing mode; 

ІІI – mode of «breakdown». At γ = 0 °, further increase in gas consumption 

leads to a central breakdown of the latter and the motion of the gas-liquid flow in 

the dispersion-ring mode, which is characterized by a decrease in the degree of 

organization of the gas-liquid flow. A blowing in this mode is not recommended. 

3. It is proved that outside of the steel-tapping channel there is a gradual 

displacement of argon from the gas-metal flow to the periphery, which contributes 

to the formation of a protective gas shell along the entire length of the flow under 

conditions of high degree of organization of the latter. This does not exclude the 
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probability of partial afterburning of CO to СО2 at the boundary between the 

protective gas shell and the surrounding atmosphere. It was established that with 

increasing opening angle of the gas-liquid flow from 1° to 10°, the effectiveness of 

the protective action of the purge gas decreases from 0.99 to 0.57. When the 

relative length of the reaction zone is equal to 0.75, the coefficient of the 

effectiveness of the protective action of the purge gas is equal to 0.89-0.99. 

4. According to the results of high-temperature simulation it was first 

established that during the tapping of the melt from a one-chamber channel with a 

specific discharge of argon per nozzle of 0.05 m
3
/min. with an opening angle of the 

gas-liquid flow 10-15° there is no protective action of argon. The most rational one 

is to include the processing mode with an opening angle of 1-3° at a specific 

consumption of argon per nozzle of 0.05 m
3
/min using a two-chamber channel. It 

was found that in the processing of a melt with an initial carbon content of 0,033-

0.050%, the proportion of removed oxygen is 12-19%, while the reduction 

consumption of the aluminum for deoxidation is 14-20%, respectively. 

5. Has been further developed physico-chemical scheme of carbon 

deoxidation. According to the scheme, the processes of deoxidation proceed not 

only in the working space of the steel-tapping channel, but also in the open part of 

the gas-metal flow and in the ladle. The realization of the proposed mechanism of 

deoxidation of an iron-carbon melt is based on the formation of a developed 

interphase surface with the provision of reduction of partial pressure due to argon 

injection and the provision of thermodynamic conditions for the spontaneous 

progress of the reaction of carbon monoxide formation. 

The practical value of the results obtained: 

1. For the study of the dependence of the duration tapping, the organization 

of the flow fluid and the protective effect of blown gas, it was developed an 

author's technique for low-temperature simulation the process of liquid tapping 

from the converter model with the formation of a gas-liquid flow in the working 

space of the steel-tapping channel. 

2. To determine the regularities of the formation  gas-metal flow and the 
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features of the deoxidation of  residual carbon of the melt when blowing neutral 

gas into the working space of the steel-tapping channel, it was developed an 

experimental installation and an author's technique of high-temperature research of 

the process of release iron-carbon melt from the converter. 

3. The created mathematical model using the method of "communication 

diagrams" is suitable for determining the technological modes of melt processing. 

According to the results of numerical simulation, it was found that the coefficient 

of specific charges for a two-chamber steel outlet channel ranges from 0.82-0.87 to 

0.58-0.79, for a one-chamber – from 0.7 to 0.38-0.45 and tends to decrease with 

increasing gas consumption. 

4. Has been developed an method for determining the relationship between 

volume, surface area and melt level, which is suitable for performing calculations 

of changes in hydraulic pressure during melt tapping. It is shown that in contrast to 

the smooth dynamics of reducing the area of the surface section between the metal 

and the slag during the release of the last 10-20% of the volume of  metal melt 

there is a sharp decrease in the surface of its surface, which leads to funnel 

formation and tightening of slag into the steel-tapping channel. 

5. Is offered the construction of a two-chamber steel-tapping channel of an 

oxygen converter for the realization of processing an argon melt on a tapping. The 

most optimal ratio of the diameters of the chambers of the channel is 1.2-1.5, and 

the relative length of the reaction zone (second chamber) – 0.25-0.75 from the full 

length of the channel. Argon is recommended to be supplied with a consumption of 

0.7-2.8 m
3
/(t·h). 

6. The expected economical effect of processing the argon melt in the steel-

tapping channel on the tapping of the converter for the conditions of the converter 

workshop at PJSC "Dniprovsky Integrated Iron&Steel Works" is 4311789 UAH 

for a year. 

7. The results of the work are implemented in the educational process and 

are used in the teaching of the discipline "Theory and technology of steel 

smelting", as well as when students conduct Bachelor’s Degree in the direction of 
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preparation 136 – "Metallurgy" and final qualification works of  Master’s Degree 

in the specialty 136.1 – "Metallurgy of ferrous metals". 

Keywords: steel-tapping channel, converter, modeling, oxidation, 

deoxidizer, argon, gas-metal flow, melt protection. 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Удосконалення способів розкислення сталі з 

підвищенням ресурсозберігаючої ефективності та забезпеченням високої 

якості металопродукції у сировинних умовах металургійної галузі України 

залишається актуальним завданням. Прийнятою на більшості металургійних 

підприємств технологією розкислення сталі передбачається використання 

металевих розкислювачів та феросплавів (Al, FeSi, FeMn та ін.), продукти 

реакції яких, у вигляді неметалевих включень, частково залишаються в 

об’ємі розплаву і є однією з причин виникнення дефектів у готовій 

металопродукції.  

Значний внесок у розвиток теорії та наукових уявлень щодо 

термодинамічних, кінетичних закономірностей та механізму розкислення 

сталі зробили відомі вчені проф. Смірнов О.М., Самарін О.М., 

Бойченко Б.М., Яковлєв Ю.М., Охотський В.Б., Камкіна Л.В., Ростовцев С.Т., 

Казачков Є.О., Кудрін В.О. та інші. 

Виконаний аналіз технічної літератури свідчить про те, що безсумнівні 

переваги має вуглецеве розкислення, оскільки продукти реакцій видаляються 

в газову фазу без забруднення розплаву включеннями ендогенного 

походження.  

Існуючі уявлення [1, 5-8, 66, 87, 95, 96] про процес вуглецевого 

розкислення мають багато суперечностей. Здебільшого вважається, що 

розкислювальна здатність вуглецю проявляється лише в умовах глибокого 

«фізичного» вакууму [66, 87, 95, 96]. Проте, має місце концепція [1, 5-7, 10] 

розкислення вуглецем за рахунок обробки розплаву інертним газом, зокрема 

аргоном, за рахунок низького парціального тиску окису вуглецю в ньому. 

Аналіз літературних джерел підтверджує доцільність подальшого 

розвитку наукових уявлень, теоретичного обґрунтування та лабораторно-

промислового відпрацювання вуглецевого розкислення на випуску з 

конвертера шляхом використання вуглецевого потенціалу розплаву . 



 

 

17 

Інформація щодо лабораторних або промислових досліджень у цьому 

напрямку у доступних джерелах вкрай обмежена. 

У зв’язку з цим дослідження, спрямовані на вивчення 

гідрогазодинамічних і фізико-хімічних закономірностей обробки розплаву 

інертним газом у сталевипускному каналі конвертера є актуальним питанням 

для удосконалення випуску розплаву з конвертера і підвищення 

ресурсоефективності технології розкислення сталі. 

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

Розглянуті в дисертаційній роботі питання і задачі є результатами 

досліджень, які виконані автором в рамках науково-дослідних робіт 

«Дослідження і вдосконалення процесів позаагрегатної обробки сталі і їх 

вплив на вихід придатної і якісної металопродукції» (№ДР 0114U005605) і 

«Дослідження та вдосконалення процесів конвертерного виробництва сталі в 

умовах дефіциту металобрухту і підвищених вимог до якості 

металопродукції» (№ДР 0116U005922). 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до напрямків наукових 

досліджень кафедри металургії чорних металів Дніпровського державного 

технічного університету. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є дослідження та 

розвиток теоретичних основ і наукових уявлень щодо механізму, 

гідрогазодинаміки і фізико-хімічних закономірностей та відпрацювання 

ресурсозберігаючої технології вуглецевого розкислення сталі на випуску з 

конвертера з обробкою розплаву аргоном в робочому просторі 

сталевипускного каналу. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі передбачалося 

вирішення наступних задач: 

- виконати аналіз сучасного стану технології розкислення сталі, умов і 

можливості реалізації вуглецевого розкислення при вдуванні у розплав 

інертного газу в процесі випуску з конвертера; 

- розробити комплекс лабораторного устаткування та методики 
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дослідження механізму та закономірностей використання аргону в робочому 

просторі сталевипускного каналу, умов формування та структури 

газорідинного потоку; 

- визначити вплив конструкції удосконаленого сталевипускного каналу 

(діаметр і довжина реакційної зони, кількість і місце розташування сопел для 

вдування аргону) на тривалість випуску, ступінь організації і умови захисту 

газометалевого потоку від впливу атмосферного кисню; 

- обґрунтувати класифікацію режимів продувки аргоном потоку 

розплаву у сталевипускному каналі та визначити раціональну витрату аргону 

для реалізації розкислення розплаву залишковим вуглецем; 

- удосконалити фізико-хімічну схему розкислення розплаву 

залишковим вуглецем на випуску з сталеплавильного агрегату з врахуванням 

особливостей формування газометалевого потоку; 

- з використанням методів математичного моделювання дослідити 

гідрогазодинаміку системи «ванна конвертера – сталевипускний канал» із 

вдуванням аргону при випуску розплаву у стальківш; 

- розробити методику розрахунку зміни геометричних параметрів 

робочого простору конвертера по ходу кампанії останнього по футерівці і 

визначити їх вплив на умови випуску розплаву в стальківш; 

- обґрунтувати конструктивне оформлення модернізованого 

сталевипускного каналу та технологію вуглецевого розкислення сталі 

залишковим вуглецем в процесі випуску; 

- обґрунтувати економічну ефективність застосування запропонованої 

технології розкислення сталі. 

Об’єкт дослідження. Процес випуску залізовуглецевого розплаву з 

конвертера у стальківш з вдуванням аргону в робочий простір 

сталевипускного каналу. 

Предмет дослідження. Фізико-хімічні, гідрогазодинамічні і 

тепломасообмінні закономірності формування газометалевого потоку в 

процесі випуску сталі з конвертера при вдуванні аргону в робочий простір 
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сталевипускного каналу для розкислення розплаву за рахунок його 

вуглецевого потенціалу; конструкції сталевипускних каналів, оснащених 

багатосопловими продувними блоками; режими вдування аргону в 

сталевипускний канал; вплив ступеня організації газометалевого потоку на 

захисну дію аргону; вплив хімічного складу розплаву на перебіг та ступінь 

вуглецевого розкислення. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань в 

дисертаційній роботі використані: аналітичні розрахунки і методи 

низькотемпературного і високотемпературного моделювання процесів, 

механізму і закономірностей випуску сталі для вивчення взаємного впливу 

профілю випускного каналу і витратних характеристик аргону на ступінь 

організації газометалевого потоку; розрахункові методи дослідження впливу 

зміни конфігурації робочого простору агрегату на параметри випуску 

розплаву по ходу кампанії конвертера; методи математичного моделювання з 

застосуванням методу діаграм зв’язків. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Уперше доведено, що при обробці розплаву газом в робочому 

просторі сталевипускного каналу в дослідженому діапазоні існує критична 

витрата газу, перевищення якої призводить до зміни ступеня організації 

газометалевого потоку, який є функціональною залежністю кута його 

розкриття, і тривалості випуску сталі. Встановлено, що при витраті газу 

нижче критичної для запропонованих одно- і двокамерної конструкції 

сталевипускного каналу тривалість випуску розплаву змінюється в 1,3-3,0 і 

0,9-1,4 рази відповідно, а ступінь організації потоку складає 0,94-0,99. При 

перевищенні критичної витрати газу вплив на подальше збільшення 

тривалості випуску незначний, ступінь організації потоку зменшується до 

0,72-0,83 і 0,83-0,88 відповідно для одно- і двокамерного сталевипускного 

каналу.  

До цього часу дані стосовно критичної витрати газу та впливу її на 

ступінь організації газометалевого потоку відомі не були. 
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2. Уперше запропоновано класифікацію режимів продувки газом 

потоку розплаву у сталевипускному каналі в залежності від кута нахилу 

газових струменів (γ), які вдуваються в робочий простір останнього: 

– режим «розімкнення» (γ > 78°), при реалізації якого газові струмені 

не занурюються в метал і формування газометалевого потоку не відбувається 

(ступінь організації потоку складає 0,99-1,00); 

– режим «змикання» (0 < γ < 78°),  при реалізації якого газові потоки 

об’єднані, збільшення витрати газу призводить до зменшення кута нахилу 

газових струменів та формування газометалевого потоку з розвиненою 

міжфазною поверхнею і ступенем організації в межах 0,94-0,98; 

– режим «пробою» (γ = 0°), при якому подальше збільшення витрати 

газу призводить до диспергування розплаву і руху газометалевого потоку у 

дисперсно-кільцевому режимі зі зменшенням ступеня організації потоку до 

0,72-0,93.  

До цього часу відомості щодо режимів продувки потоку розплаву 

газом у сталевипускному каналі з метою утворення розвиненої міжфазної 

поверхні, з врахуванням кута нахилу газових струменів, які вдуваються в 

потік, були відсутні. 

3. Доведено, що за межами сталевипускного каналу відбувається 

поступове витискання аргону з газометалевого потоку на периферію, що 

забезпечує формування захисної газової оболонки по всій довжині потоку за 

умов високого ступеня організації останнього. Встановлено, що при 

збільшенні кута розкриття газометалевого потоку від 1° до 10° ефективність 

захисної дії аргону зменшується з 0,99 до 0,72. При відносній довжині 

реакційної зони у каналі у 0,75 од. коефіцієнт ефективності захисної дії 

оболонки аргону складає 0,89-0,99. 

До цього часу відомості відносно впливу кута розкриття 

газометалевого потоку на ефективність захисної дії аргону відомі не були. 

4. З використанням високотемпературного моделювання уперше 

встановлено, що при випуску розплаву крізь однокамерний сталевипускний 
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канал при витраті аргону 0,05 м3/хв. на одне сопло кут розкриття 

газометалевого потоку складає 10-15° і захисна дія аргону відсутня. 

Показано, що раціональний режим обробки забезпечується використанням 

двокамерного сталевипускного каналу з кутом розкриття газометалевого 

потоку 1-3° при витраті аргону 0,05 м3/хв. на одне сопло. Встановлено, що 

при вдуванні аргону у потік розплаву з початковим вмістом вуглецю 0,033-

0,050% частка видаленого кисню складає 12-19%, а зменшення чаду 

алюмінію на розкислення розплаву у стальковші – 14-20% відповідно. 

Відомості відносно впливу параметрів газометалевого потоку при 

використанні аргону на умови розкислення розплаву залишковим вуглецем 

були відсутні. 

5. Отримали подальший розвиток наукові уявлення щодо фізико-

хімічної схеми вуглецевого розкислення сталі, згідно з якою процеси 

видалення кисню при вдуванні аргону у сталевипускний канал відбуваються 

як у робочому просторі каналу, так і у відкритій частині газометалевого 

потоку і у стальковші. Реалізація механізму розкислення сталі ґрунтується на 

утворенні розвиненої міжфазної поверхні у газометалевому потоці, 

забезпеченні зменшення парціального тиску окису вуглецю та 

термодинамічних умов для самовільного протікання реакції розкислення при 

вдуванні аргону в потік розплаву у робочому просторі сталевипускного 

каналу. 

Практична цінність отриманих результатів. 

1. Для дослідження взаємного впливу тривалості випуску, ступеня 

організації газорідинного потоку і захисного ефекту продувного газу 

розроблена авторська методика та установка низькотемпературного 

моделювання процесу випуску рідини з моделі конвертера з формуванням 

газорідинного потоку у робочому просторі сталевипускного каналу. 

2. Для визначення гідрогазодинамічних закономірностей організації 

газометалевого потоку і особливостей розкислення залишковим вуглецем 

розплаву при вдуванні аргону у робочий простір сталевипускного каналу 
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розроблена авторська методика високотемпературного моделювання випуску 

розплаву з конвертера.  

3. Розроблена математична модель з використанням методу «діаграм 

зв’язків» придатна для визначення технологічних режимів обробки розплаву 

аргоном і розрахунку конструктивних елементів сталевипускного каналу. За 

результатами чисельного моделювання встановлено, що коефіцієнт питомих 

витрат розплаву для запропонованої конструкції двокамерного 

сталевипускного каналу знаходиться в межах від 0,82-0,87 до 0,58-0,79, для 

однокамерного – від 0,7 до 0,38-0,45 і має тенденцію до зменшення при 

збільшенні витрати аргону.  

4. Розроблена методика визначення взаємозв’язків об’єму, площі 

поверхні й рівня шлакометалевої ванни конвертера, яка придатна для 

виконання розрахунків зміни гідравлічного напору в процесі випуску 

розплаву. Показано, що на відміну від плавної динаміки зменшення площі 

поверхні розділу між металом і шлаком протягом випуску 80-90% металевого 

розплаву на останніх 10-20% виникає різке зменшення площі його поверхні, 

що призводить до воронкоутворення і затягування шлаку у сталевипускний 

канал. 

5. Запропонована конструкція двокамерного сталевипускного каналу 

кисневого конвертера для реалізації обробки потоку розплаву аргоном на 

випуску. Раціональним співвідношенням діаметрів камер каналу є 1,2-1,5, а 

відносна довжина реакційної зони (другої камери) – 0,25-0,75 від повної 

довжини каналу при питомій витраті аргону 0,7-2,8 м3
/(т·год). 

6. Очікуваний економічний ефект при реалізації запропонованої 

технології для умов конвертерного цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат» 

складає 4311789 грн. на рік (2 грн./т сталі).  

7. Розроблені в дисертаційній роботі методики використовуються на 

кафедрі металургії чорних металів Дніпровського державного технічного 

університету в навчальному процесі при читанні дисциплін «Металургія 

чорних металів», «Технології ресурсозбереження в металургії», а також при 
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виконанні студентами випускних дипломних і магістерських робіт. 

Власний вклад здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора. 

Всі дослідження теоретичного і експериментального характеру, що 

стосуються обґрунтування раціонального вибору заходів по вдосконаленню 

технології розкислення сталі, в тому числі конструктивні і режимні 

параметри процесу випуску розплаву, виконані безпосередньо дисертантом 

за участю співробітників кафедри металургії чорних металів Дніпровського 

державного технічного університету.  

Автор приймав безпосередню участь у визначенні завдань та мети 

дисертаційної роботи та узагальненні результатів роботи. Теоретичні та 

технологічні розробки виконані дисертантом за консультаційної підтримки 

наукового керівника.  

Результати досліджень опубліковані в співавторстві з колективом 

кафедри.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

результати дисертації представлені в доповідях на: XXV ювілейній 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал 

світової науки – ХХІ сторіччя», м.Запоріжжя, 3-7 березня 2014 р.; XXXV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал 

світової науки – ХХІ сторіччя», м.Запоріжжя, 24-27 листопада 2015 р.; ХІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Лиття. Металургія. 2016» 

м.Запоріжжя, 24-26 травня 2016 р.; XII Міжнародній конференції «Стратегія 

якості в промисловості і освіті» м.Варна, Болгарія, 30 травня – 2 червня 2016 

р.; Молодіжній науково-технічній конференції «Молода академія 2016». 

(м.Дніпропетровськ, 1 червня 2016 р.); VIII Молодіжній Міжнародній 

конференції молодих вчених «Молоді вчені – від теорії до практики». 

(м.Дніпро, 17 лютого 2017 р.); VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Металургія 2017» (м.Запоріжжя, 23-25 травня 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових 

праць, у тому числі: 6 – статей у наукових фахових виданнях, затверджених 
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ДАК України, 1 з яких опублікована у виданні, що індексується у науково-

метричній базі Scopus, 1 – стаття у періодичному виданні, 2 – патенти 

України, 7 – матеріали наукових конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з титульного 

аркуша, анотації, змісту, основної частини (вступ, п’ять розділів, висновки), 

списку використаних джерел (107 джерел, з урахуванням публікацій автора 

за темою дисертації) і п’яти додатків. Матеріали дисертації викладені на 188 

сторінках. Робота містить 64 рисунки, 20 таблиць та 5 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЇ РОЗКИСЛЕННЯ ТА ВИПУСКУ 

ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗПЛАВУ З КИСНЕВОГО КОНВЕРТЕРА 

 

1.1 Переваги та недоліки сучасних способів розкислення сталі  

 

Сталь як конструкційний матеріал має унікальний комплекс фізичних, 

технологічних і експлуатаційних властивостей, який дозволяє широко 

використовувати її в різних галузях промисловості. В останні роки в практиці 

металургійного виробництва спостерігається стала тенденція до посилення 

вимог до стабільності хімічного складу сталі, а також до забруднення її 

шкідливими домішками, неметалевими включеннями, газами і кольоровими 

металами [1]. 

До кінця продувки в металевому розплаві залишається значна кількість 

кисню (600-1200 ppm) у розчиненому стані [2, 106]. Його концентрація до 

моменту завершення плавки визначається складом металевого розплаву (в 

першу чергу вмістом вуглецю) і шлаку (активністю оксидів заліза), 

температурою ванни і типом процесу. Майже весь кисень, що міститься в 

металі в цей період плавки знаходиться в розчиненому стані, вміст оксидних 

неметалічних включень в металі в цей період плавки незначний 

(зазвичай <0,01%) [2,  106]. 

Основна частка неметалевих включень утворюється при розкисленні 

розплаву. Кількість неметалевих (оксидних) включень залежить головним 

чином від залишкового вмісту кисню в металі перед розкисленням і від 

ступеня видалення продуктів розкислення з металу. Найважливішою умовою 

одержання низького вмісту оксидних включень у готовій сталі є досягнення 

мінімальної окисленості металу перед розкисленням і максимального 

видалення продуктів розкислення з сталі до її кристалізації. 

В розкисленій алюмінієм сталі найбільш небезпечними з точки зору 

руйнування металу є неметалеві включення представлені у вигляді твердих і 
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гострокутних включень з зерен корунду (Al2O3), які не 

деформуються [1, 100]. Необхідно відзначити, що при використанні 

осаджуючого способу розкислення отримати чисту від неметалевих 

включень сталь практично неможливо [3, 46].   

У зв’язку з цим виникла необхідність дослідження та удосконалення 

способів розкислення металу без використання металевих розкислювачів, а 

отже, і без забруднення металу оксидами. Останніми роками багато зроблено 

для впровадження вуглецевого розкислення, проте до повного або навіть 

значного зменшення витрати металевих розкислювачів ще далеко [4]. Не 

сприяє цьому прийнята на більшості вітчизняних металургійних підприємств 

технологія конвертерної плавки із «передуванням» [4, 61], коли до кінця 

продувки в металі міститься вуглецю 0,015-0,025% і кисню – 1000-1600 ppm, 

що призводить до збільшення питомих витрат розкислювачів і вмісту 

неметалевих включень у металі. 

У цілому, способи зменшення кількості домішок ендогенного 

походження в процесі виплавки і випуску металевого розплаву з конвертера 

та витрати металевих розкислювачів, можна розділити на такі групи: 

1) відсутність «передувів» плавки у конвертері; 

2) застосування ефективних методів відсікання високоокислених 

кінцевих шлаків на випуску розплаву; 

3) використання методів розкислення розплаву з виведенням продуктів 

реакції в газову фазу; 

4) захист розплаву на випуску з агрегату від впливу оточуючої 

атмосфери. 

У сучасному виробництві сталі застосовують три способи 

розкислення [89, 90, 92]: осаджуюче (глибинне), екстракційне (дифузійне) і 

вакуумне (внаслідок збільшення розкислювальної здатності вуглецю) [104], з 

використанням «фізичного» (зменшення тиску у вакуумній камері) і 

«хімічного» (парціальний тиск в інертному газі) вакууму [71]. 
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1.1.1 Осаджуюче розкислення 

Осаджуюче розкислення полягає в тому, що розчинений в металі 

кисень міцно пов’язують у вигляді нерозчинних в металі хімічних сполук. Ці 

сполуки, володіючи меншою, ніж розплавлений метал, густиною, спливають 

в ньому або (переважно) виносяться вгору конвективними потоками металу. 

Відбувається відділення нової дисперсної фази, що нагадує утворення осаду 

в низькотемпературних хімічних процесах. В якості розкислювачів найбільш 

часто застосовують марганець, кремній, алюміній і його сплави, а також 

лужноземельні (Са, Ва) і рідкоземельні метали і їх сплави з кремнієм і 

алюмінієм (ЛЗМ і РЗМ) [46]. Ці елементи є хорошими розкислювачами і 

десульфураторами. 

Основним недоліком осаджуючого способу розкислення є 

забрудненість розплаву продуктами розкислення – неметалевими 

включенням, що може стати причиною виникнення браку у готовій 

металопродукції. 

 

1.1.2 Екстракційне розкислення 

Екстракційне розкислення засноване на тому, що при контакті двох 

фаз, що змішуються, в яких розчиняється та чи інша речовина, хімічний 

потенціал останнього прагне вирівнятися в обох фазах. При цьому активності 

(концентрації) речовини, що розчиняється в обох фазах прагнуть 

розподілитися відповідно до закону розподілу Нернста. У разі контакту 

металу і шлаку до числа таких, розчинних в обох фазах, речовин відноситься 

і кисень. Однак перехід з однієї фази в іншу ускладнений зміною форми 

існування кисню (при переході в шлак кисень набуває іонну форму або 

входить до складу складних комплексів) [102, 103]. 

Основною перевагою екстракційного розкислення є те, що розкислення 

не супроводжується утворенням ендогенних неметалевих включень і 

забрудненням ними металу. Однак його істотний недолік полягає в тому, що 

цей процес потребує тривалого часу [102, 103]. 
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1.1.3 Розкислення у вакуумі 

 

Розкислення з використанням «фізичного» вакууму. Поширення 

отримало вакуумно-вуглецеве розкислення за рахунок того, що 

розкислювальна здатність вуглецю при низькому тиску 

збільшується [95, 96, 107]. В основі способу вакуумно-вуглецевого 

розкислення [66] покладено зміщення реакції   

[С] + [О] = {СО}                                          (1.1) 

вправо за рахунок зменшення парціального тиску СО у газовій фазі шляхом 

впливу на метал вакуумом або інертним газом. Для одержання основної 

математичної залежності рівняння константи рівноваги розраховується 

відносно вмісту кисню в металі: 

 

[О] = РСO/(КС[С]) = mРСO/[С],                                        (1.2) 

де РСO – парціальний тиск СО у газі, Па; 

 КС – константа рівноваги між киснем і вуглецем; 

[C] – концентрація вуглецю в металі, %; 

m – добуток концентрації кисню і вуглецю, m = [С]·[О] = 0,0025. 

Таким чином, завдання отримання сталі з низьким вмістом вуглецю і 

кисню (неметалевих включень) у багатьох випадках успішно вирішується за 

допомогою позаагрегатної вакуумної обробки розплаву перед 

розкисленням [99], проте це не завжди можна здійснити.  

При вакуумуванні розплаву найважливішим параметром процесу є 

залишковий тиск над поверхнею ванни, при продувці розплаву інертним 

газом – витрата останнього [101].  

Розкислення з використанням «хімічного» вакууму. Продувка розплаву 

нейтральним (інертним) газом технічно простіший, а по своїй фізико-

хімічній сутності ідеальний варіант вакуумування, оскільки пузирі інертного 

газу являють собою абсолютний вакуум для інших газів (водню, азоту, 

продуктів окислення вуглецю, сірки й інших домішок, що дають газоподібні 



 

 

29 

оксиди). Найчастіше розплав продувають аргоном, у ряді випадків 

використовують і азот, хоча при цьому неминуче деяке підвищення вмісту 

його в сталі [5]. 

Слід зазначити, що термін «хімічний» вакуум досить суперечливий і до 

теперішнього часу є актуальним дискусійним питанням [87]. 

Дегазуюча дія аргону ґрунтується на тому, що внаслідок різниці 

парціальних тисків газів у розплаві і у пузирях аргону, що пронизують 

розплав, останні поглинають газ і виносять його в навколишню атмосферу. 

Дегазація металу прискорюється при зменшенні розмірів пузирів 

продувного газу і збільшенні часу перебування їх у розплаві, оскільки питома 

поверхня газ-метал, через яку гази, що видаляються, дифундують у пузирі, 

різко зростає (рис. 1.1). Крім того, при вдуванні газу через стаціонарно 

встановлені в днищі футерівки ковша або конвертера пористі вставки, велике 

значення має величина й рівномірність розподілу газу, що подається в об’єм 

ванни [5]. 

 

Рис. 1.1 – Залежність загальної поверхні газових пузирів від їхнього 

розміру [5] 
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Рафінування рідкого металу продувкою аргоном можна розглядати як 

дію на метал вакууму [6, 7]. Пузирі аргону в рідкому металі являють собою 

порожнину, у якій парціальний тиск СО наближається до нуля. 

У роботі Самаріна О.М. [8] викладені теоретичні основи механізму 

рафінування металу у вакуумі, показана можливість розвитку реакції 

вуглецевого розкислення в сталі при низьких парціальних тисках СО у газі 

над металом. Таким чином вуглецеве розкислення приводить до зменшення 

вмісту розчиненого кисню в металі й до зменшення кількості оксидних 

неметалевих включень. 

Вихідний парціальний тиск СО у пузирях аргону нижче рівноважного, 

тому в прикордонній плівці пузиря є всі необхідні умови для взаємодії 

вуглецю з киснем. 

В роботах [5, 8] запропоновано рівняння для розрахунку кількості газу, 

який виходить з металевого розплаву при продувці останнього аргоном  

∫⋅
⋅
⋅=

к

п

[O]

[O] ппC
g.заг.

[O]

d[O]

[C]

14

K

G
V ,                                       (1.3) 

де g.заг.V  – об’єм газу, що видаляється з металевого розплаву, м3
; 

G – маса металевого розплаву, що продувається, т; 

п[O] , к[O]  – концентрація кисню в металевому розплаву відповідно 

перед і після продувки аргоном, %;  

п[C]  – концентрація вуглецю в металевому розплаві перед продувкою 

аргоном, %; 

CK  – константа рівноваги між киснем і вуглецем для реакції (1.1); 

В рівнянні (1.3) враховується сумарний об’єм аргону та СО, що 

виділяється. Щоб визначити тільки об’єм аргону, необхідно із загальної 

кількості газу, що проходить через розплав, відняти об’єм виділеного СО. 

Ефективність вуглецевого розкислення при різній витраті аргону на 

продувку оцінювали по рівнянню (1.3). При цьому допускалося, що пузир 

аргону, виходячи з металу, мав парціальний тиск СО, що дорівнює 
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рівноважному стану при температурі 1575°С. 

Константа рівноваги для даних умов описана рівнянням [5]: 

 

.,
T

Klg 061
2975

C +=
                                      

 (1.4) 

Розрахунки витрати аргону, у залежності від кількості вилученого 

кисню, виконані для розплаву із вмістом вуглецю 0,3; 0,7 і 1,1% та 

представлені на рис 1.2. За початковий приймали рівноважний вміст кисню в 

металі: 

п
п

00250

]C[

,
]O[ = ,                                                 (1.5) 

і фактичний (1.6), який визначали на підставі даних роботи [9] по рівнянню: 
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−+= FeO00005601270
741
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0320[O]

ф
п ,V,

t

,,
, CО ,       (1.6) 

де  ∑FeO  – активність FeO в шлаковій фазі, %; 

°t  – температура розплаву, °С; 

CОV – об’єм СО, що утворюється, м3
. 

На рис. 1.2 наведені розрахункові дані у порівнянні з фактичними, 

отриманими при промислових плавках, продутих у ковші аргоном через 

пристрої з діаметром робочих каналів 3-5 мм.  

Реакція окислення вуглецю протікає на границі пузиря, що 

піднімається до поверхні. Природно, що збільшення питомої контактної 

поверхні, яка визначається розмірами пузирів, може вплинути на повноту 

видалення кисню з металу. Так, при продувці металевого розплаву через 

пористі елементи зменшення вмісту кисню в готовій сталі склало 30-70% [7].  
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Рис. 1.2 – Залежність кількості вилученого кисню від витрати аргону 

[7]: цифри біля кривих – вміст вуглецю, % 

 

На можливість проведення вуглецевого розкислення розплаву 

продувкою його інертним газом вказували автори роботи [7], але 

повідомлень у літературі про практичне застосування даного способу не 

виявлено. Вказані на рис. 1.2 концентрації вуглецю не в повній мірі 

відображають показники наприкінці окислювального рафінування в 

сучасному сталеплавильному агрегаті, однак вказують на тенденцію: при 

зменшенні початкової концентрації вуглецю для ефективного розкислення 

необхідно збільшувати витрату аргону. 

В роботі Герасимова Ю.В. [10] показано, що вуглецевого розкислення 

при продувці аргоном досить для одержання спокійного металу з не 

розкисленого.  

Витрата нейтрального газу для розкислення металу залишковим 

вуглецем при продувці без доступу кисню може бути визначена за наступною 

формулою [1, 22]:  
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де VАr – витрата нейтрального газу при нормальних умовах (тиск 1 

кг/см2
, температура 0°С), м3

/т;  

P – загальний зовнішній тиск, кг/см2
; 

m – коефіцієнт пропорційності, який відображає відношення добутку 

концентрацій вуглецю і кисню у розплаві до парціального тиску СО у газовій 

фазі. 

Для умов Р = 1 кг/см2
 і т = 0,0025 залежність (1.7) представлена на 

рис. 1.1 [1]. Як видно з рис. 1.1, низькі кінцеві концентрації вуглецю можуть 

бути досягнуті тільки при високій витраті інертного газу (VАr = 2-10 м3
/т) та 

низькому початковому вмісту вуглецю. Виконання таких вимог не завжди 

економічно доцільно, тому декарбонізацію металу продувкою його інертним 

газом без доступу кисню зазвичай не застосовують [1, 20, 21]. З іншого боку, 

при витраті аргону VАr ≈ 1 м3
/т створюються умови для одержання 

концентрацій вуглецю [С]к = 0,020-0,030% при початковій його концентрації 

[С]п = 0,040-0,060%. При цьому кількість кисню, що видаляється, може 

скласти ∆[O] = 0,020-0,025%.  

Використовуючи атмосферу аргону замість вакууму колектив 

дослідників під керівництвом Шуле [11] досяг ефекту вакуумної обробки 

розплаву. Ці автори приводять наступну формулу для розрахунку кількості 

аргону, необхідного для видалення кисню з розплаву: 
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де Р – загальний тиск у газовому пузирі при виході з металевого 

розплаву, кг/см2
; 
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Рис. 1.3 – Залежність питомої витрати нейтрального газу (аргону) від 

кінцевого [С]к і початкового [С]п вмісту вуглецю при продувці металу без 

доступу кисню при 1600°С [1, 22] 
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=⋅= ,                                (1.9) 

де [С] і [О] – вміст вуглецю й кисню, %;  

КС – константа рівноваги реакції [С] + [O] = {СO};   

fС, fО – коефіцієнти активності вуглецю й кисню.  

Залежність константи КС від температури встановлена Шенком і 

Гінце [11, 94] в наступному вигляді: 

152,2
935

lg C +=
T

K ,                                       (1.10) 

Рівняння (1.8) справедливо тільки для значень PСО =1 кг/см2
 і нижче. На 

практиці при випуску РСО >1. 

Іноді перемішування розплаву супроводжується сильним бурлінням і 



 

 

35 

кипінням, внаслідок чого значення PСО підвищується понад 1 кг/см2
 і стає 

необхідною подача додаткової кількості аргону [11]. 

В дослідженні [11] показана можливість виконання вуглецевого 

розкислення без зміни тиску за рахунок продування металу достатньою 

кількістю аргону. Нельсону з колегами [11] у лабораторних умовах, в 

результаті продування аргоном і присадки стехіометричної кількості вуглецю 

у якості розкислювача, вдалося зменшити вміст кисню в сталі з 0,05-0,07% до 

0,01%. 

Для зменшення вмісту кисню і вуглецю в металі перед випуском 

плавки в ківш авторами роботи [50] запропоновано залпове продування 

інертним газом через донні продувальні пристрої в конвертері з витратою 

аргону, м3
/100 кг сталі:  
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п21пр
Ar [C][C]18,7
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lg

[O][O]

2,318,7 −⋅−⋅
⋅+⋅⋅

⋅=
KKα

V ,      (1.11) 

де рα  – коефіцієнт ступеню досягнення рівноваги між металом і 

газом [50];  

К1 і К2 – константи рівноваги для СО і СО2. 

Згідно з розрахунками за виразом (1.11), питома витрата аргону, яка 

необхідна для виконання рафінувальних операцій, знаходиться в межах 0,8-

1,2 м3
/т сталі. Досягнуто зменшення вмісту вуглецю в металі з 0,017-0,025% 

до 0,008-0,015%, кисню – з 0,07-0,12% до 0,055-0,085% [50]. Проте, в деяких 

плавках вміст кисню в металі залишався практично незмінним або навіть 

підвищувався. Цей ефект можна пояснити інтенсивною взаємодією 

високоокисленого шлаку з металом в період відносно тривалого продування 

аргоном (7,5-10 хвилин). Тому важливим для ефективної реалізації 

вуглецевого розкислення є зменшення контакту між шлаком і оброблюваним 

металевим розплавом. Досягти цього в сталеплавильному агрегаті без 

нейтралізації окислювального потенціалу шлаку практично неможливо. 

Результати фундаментальних досліджень в області обробки не 
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розкисленого розплаву аргоном викладені в роботі [13]. Витрата 

нейтрального газу через донні пристрої у 1,5-т конвертері в період 

післяпродувочного перемішування склала 0,164-0,264 м3
/(хв.·т). При 

початковому вмісті вуглецю 0,035% зменшення його вмісту склало 0,0085-

0,0175% (абс.) при витраті нейтрального газу 0,21-0,64 м3
/т та 0,0125-0,022% 

(абс.) при витраті 0,685-1,32 м3
/т. При витраті газу 0,4 м3

/т ступінь видалення 

кисню склав 7-16%, а при витраті 0,8 м3
/т – 32-58%, тобто підвищення 

питомої витрати аргону сприяє зменшенню концентрації кисню в металі.  

Також виявлений [13] вплив післяпродувочного перемішування на 

зміну вмісту Feзаг в шлаку: в одних випадках він збільшується на 2,57%, в 

інших – приблизно на таку ж величину зменшується. Коливання вмісту Feзаг в 

шлаку вказує на вплив високоокисленого шлаку на процес вуглецевого 

розкислення металевого розплаву при продуванні останнього аргоном, 

оскільки в розкисленні бере участь кисень шлаку. 

У роботі [3] виконаний аналіз впливу окислювального потенціалу 

шлаку на активність кисню в металевому розплаві. Авторами встановлено, 

що при вмісті вуглецю в металі більше 0,05% істотний вплив на активність 

кисню чинить реакція окислення вуглецю, а при вмісті вуглецю менше 0,04% 

домінуючий вплив на активність кисню в металевому розплаві має 

окислювальний потенціал шлаку (рис. 1.4). 

Встановлена залежність вказує на те, що реалізація вуглецевого 

розкислення рідкої сталі при вмісті вуглецю нижче 0,05% в присутності 

високоокисленого шлаку може мати незначний ефект. Отже, обробка 

інертним газом у конвертерній ванні в присутності високоокисленого шлаку 

з метою зменшення окисленості розплаву не є доцільною і потребує 

нейтралізації окислювального впливу шлаку.  
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Рис. 1.4 – Залежність між активністю кисню, кисневим потенціалом 

шлаку і вмістом вуглецю в не розкисленому металі: 1 – середнє значення 

активності кисню в металі; 2 – область (заштриховане) активності кисню в 

рівновазі з шлаком [3] 

 

Таким чином, представлені матеріали вказують на можливість 

реалізації вуглецевого розкислення при витраті аргону 0,4-1,2 м3
/т 

сталі [13, 50] при відсутності високоокисленого шлаку [3]. Досягти таких 

умов в конвертері проблематично і є економічно недоцільним. Знизити 

активність шлаку можливо у ковші при використанні ефективного відсікання 

шлаку. Проте продувка аргоном з витратою, достатньою для вуглецевого 

розкислення, значно підвищить час обробки (20-60 хв.) [14]. До того ж 

обробка металевого розплаву в ковші аргоном з витратою 0,4-1,2 м3
/т може 

призвести до утворення великих по об’єму швидко спливаючих пузирів газу, 

який використовується неефективно і може стати причиною виникнення 

аварійних ситуацій через викиди розплаву з ковша. 

1.2 Операції на випуску розплаву з конвертера. Функції 
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сталевипускного каналу 

 

Сталевипускний канал (льотка) є важливим вузлом кисневого 

конвертера, головною функцією якого є організований випуск металевого 

розплаву в стальківш. 

Згідно технічних умов тривалість випуску повинна становити від 4-5 хв. 

до 10-12 хв. Діаметр сталевипускного каналу коливається в межах 150-250 мм 

для конвертерів ємністю 150-400 тонн. 

Особливості устрою сталевипускних конвертерів ємністю 250-350 тонн 

приведені на рис. 1.5. Раніше льотки виготовлялись «прямими» (рис. 1.5, а), 

тобто під кутом 90° до вертикалі, зараз – «косими» (рис. 1.5, б), тобто під кутом 

8-15° до горизонталі. Льотка знаходиться в спеціальному блоці в верхній 

частині футерівки конвертера і набирається із магнезитових вогнетривких 

блоків, як правило циліндричного профілю з діаметром отвору 150-200 мм. 

Довжина каналу коливається в межах 1500 – 2000 мм. Останнім часом 

набувають розповсюдження монолітні сталевипускні канали на основі 

магнезитових порошків.  

 

Рис. 1.5 – Варіанти виконання штатних сталевипускних каналів 

«прямої» (а) і «косої» (б) форми   

а б 
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У зв’язку з розвитком позаагрегатних способів обробки розплаву і 

підвищенням вимог до чистоти сталі протягом останніх десятиліть активно 

ведуться роботи з розширення функцій сталевипускного каналу, до числа яких 

можна віднести відсікання високоокисленого шлаку на початку і в кінці 

випуску, захист потоку металевого розплаву від впливу навколишньої 

атмосфери, виконання операцій рафінування і розкислення (легування) 

розплаву. При цьому активно використовується потенційна енергія металевого 

потоку, який потрапляє в ківш з висоти 5-8 метрів. 

 

1.3 Відсікання шлаку при випуску металевого розплаву з конвертера 

 

В останні десятиліття в зв’язку з підвищенням ролі позаагрегатних 

способів обробки розплаву з допомогою сталевипускного каналу вирішують 

проблему відсікання високоокисленого шлаку від потрапляння в 

стальківш [97]. Розроблено десятки різних способів відсікання шлаку, 

порівняльна характеристика деяких з них представлена в роботі [16] і 

схематично класифікована на рисунку 1.6. 

Необхідно відзначити, що при величезній різноманітності способів 

відділення шлаку від металу жоден з них не може гарантувати повне 

відсікання шлаку без втрат металу.  

На думку авторів робіт [16, 33, 72], найбільш ефективними і 

перспективними можна вважати способи пневматичного відсікання шлаку, 

через можливість комплексного використання захисної і рафінувальної 

функції продувного газу. Ефективність застосування пневматичних способів 

відсікання можна оцінити по показниках, приведених в таблиці 1.1 [72]. 
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Рис. 1.6 – Класифікація способів відсікання шлаку від сталі 
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Таблиця 1.1 

Показники ефективності пневматичного відсікання шлаку 

Середня кількість шлаку у ковші, кг/т 
Ємність конвертера, т 

 без відсікання з відсіканням 

55 13,6-18,1 3,6-7,2 

143 9,0-18,1 1,8-4,5 

160 7,2-10,8 4,2-4,9 
 

Для збільшення ефективності відсікання шлаку автори роботи [17] 

пропонують вихідний отвір сталевипускного каналу змістити відносно осі, а 

газопідвідний канал розташувати співвісно із вихідним отвором (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7 – Різновиди пристроїв відсікання шлаку у сталевипускному 

каналі [17] 

 

Переваги організації розвиненої міжфазної поверхні за рахунок 

протитечії газу та розплаву знайшли відображення у способах, 

запропонованих авторами [18, 19] (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8 – Пристрої для реалізації способу відділення металу від шлаку, 

розташовані у корпусі [19] (а) сталевипускного каналу і на додатковій 

насадці [18] (б)  

 

Поряд із можливістю керування режимом випуску розплаву, 

попередження потрапляння шлаку у стальківш, наведені пристрої (рис. 1.8) 

дозволяють здійснювати обробку розплаву аргоном. В той же час, роздвоєння 

потоку із закономірним збільшенням поверхні контакту потоку металевого 

розплаву із атмосферою може призвести до збільшення ступеня вторинного 

окислення металу киснем атмосфери і збільшення витрати розкислювачів. 

Складнощі у промисловій реалізації наведених способів [17-19] не 

сприяли їх поширенню. 

Для запобігання потраплянню шлаку у ківш під час випуску плавки 

авторами роботи [23] запропоновано на вхідній частині сталевипускного 

каналу встановити спеціальний багатосопловий блок, в який подають інертний 
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або інший газ (рис. 1.9). Застосування приведеного пристрою дозволить 

відштовхувати шлак над сталевипускним каналом, запобігаючи його 

потраплянню в стальківш. 

 

Рис. 1.9 – Схема пристрою для відділення металу від шлаку [23] 

 

Слід зазначити, що на заключному етапі випуску плавки можливе 

інтенсивне перемішування металу і шлаку, що може призвести до збільшення 

частки потрапляючого в ківш шлаку або зменшення виходу придатного 

металевого розплаву. Також використання даного пристрою може призвести до 

зменшення стійкості сталевипускного каналу, оскільки вхідна його частина 

піддається найбільшому руйнівному впливу зі сторони розплаву. 

В роботі [24] запропоновано виконувати відсікання шлаку з 

використанням спеціального багатосоплового блоку розташованого в 

сталевипускному каналі (рис. 1.10). За допомогою даного блоку відбувається 

подача відсічного газу в робочий простір сталевипускного каналу.  
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Рис. 1.10 – Схема відсікання шлаку з використанням багатосоплового 

блоку, встановленому в сталевипускному каналі [24]: 1 – конвертер; 2 – 

шлак; 3 – металевий розплав; 4 – сталевипускний канал; 5 – газові сопла; 6 – 

лінія для підведення газу 

 

Для регулювання витрати газу в процесі випуску розплаву і розрахунку 

необхідної кількості газу для ефективного відсікання шлаку авторами 

роботи [24] запропонована наступна формула: 
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d – діаметр сталевипускного каналу, м; 

n – кількість газових сопел, шт.; 

αn – кут нахилу газових сопел до потоку, град.; 

H0, HS – висота шлаку у сталевипускному каналі і конвертері 

відповідно, м. 

При цьому в роботі не враховується вплив витрати газу на ступінь 

організації потоку металевого розплаву і захисту останнього від насичення 

компонентами навколишньої атмосфери. До того ж, не виключені 

ускладнення при обслуговуванні і ремонті сталевипускного каналу через 

наявність стаціонарно розташованих в стінках сталевипускного каналу 

газопідвідних патрубків. 

Авторами робіт [33, 72] запропоновано вирішення недоліків, виявлених 

в роботі [24], за рахунок використання спеціальної змінної насадки 

(рис. 1.11).  

  

 

Рис. 1.11 – Схема пристрою для відсікання шлаку, рафінування і 

захисту металевого розплаву: 1 – конвертер; 2 – металевий розплав; 3 – шлак; 

4 – сталевипускний канал; 5 – насадка; 6 – пористий продувний блок; 7 – 

блок газових сопел; 8 – лінії для підведення газу 
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Насадка обладнана багатосопловим блоком для відсікання шлаку і 

пористим газопроникним блоком для рафінування металевого розплаву і 

його захисту від контакту з навколишньою атмосферою.  

Перевагою даного пристрою є його багатофункціональність. 

Авторами [33, 72] розглядається окрім відсічної функції аргону також його 

рафінувальна та захисна дія. У той же час відсутні дані про вплив витрати 

газу на ступінь організації утворюваного газорідинного потоку і 

ефективність захисної дії аргону. Також, відсутні відомості про ефективність 

реалізації рафінувальної функції аргону. До того ж, використання насадки 

таких габаритів не завжди можливе через особливості конструкції 

сталевипускного каналу і роботи конвертерного агрегату. 

 

1.4 Захист потоку металевого розплаву при випуску з конвертера 

 

Захист металу від вторинного окислення є важливою операцією на всіх 

етапах виробництва сталі, особливо в процесі розливки. Не менш значущим є 

захист розплаву від впливу компонентів атмосферного повітря на етапі 

випуску з конвертера у стальківш. 

Авторами робіт [25-29, 93] неодноразово підкреслено, що на витрату 

розкислювачів впливає кисень, який потрапляє в металевий розплав в процесі 

випуску з конвертера за рахунок ежекції повітря.  

У роботі Бородіна Д.І. [25] відмічено, що в період випуску і 

позаагрегатної обробки сталі в систему «метал-шлак» надходить кисню 1,65-

3,35 кг/т сталі. 

Наведені дані знайшли підтвердження і у роботі Черепнєва А.С. [26]. 

Тут виконано розрахунок надходження кисню в метал під час випуску плавки 

з використанням програмного комплексу «ГІББС®». Протягом 5-7 хв. 

тривалості випуску маса засвоєного кисню склала 1,48-2,65 кг/т сталі. 

В роботах [25-26] розрахунок кількості кисню, засвоєного з 

навколишньої атмосфери, окремою статтею не приводиться, але вказана чітка 
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тенденція – при збільшенні тривалості випуску загальна кількість кисню в 

розплаві збільшується. 

При випуску розплаву з конвертера проблематично врахувати кількість 

кисню, засвоєного через ежекцію повітря потоком розплаву [91], оскільки 

ступінь організації потоку металевого розплаву може відрізнятися і 

коливатися в межах від 1-3° до 10-12° (рис 1.12). 

 

Рис. 1.12 – Стан потоку металевого розплаву при випуску з конвертера: 

а – потік з високим ступенем організації (α = 1-3°); б – потік з незначним 

ступенем організації (α = 10-12°) 

 

В роботі Охотського В.Б. і Джусова А.А. [27] представлена модель 

ежекції повітря при випуску розплаву з 250-т конвертера в умовах 

Дніпровського металургійного комбінату. У відповідності до розрахунків для 

порції металу 50 т середнє значення об’єму повітря, яке поглинає потік 

металевого розплаву, складає 54,8 м3 
 або 14,8 кг кисню (0,0296 % від маси 

сталі). Аналогічні результати отримані в роботах Казачкова Є.А. [28], 

Паримончика І.Б. [29], Яковлєва Ю.М. [93] та Сальнікова В.Д. [105]. 

Якщо загальний чад марганцю прийняти за 100 %, то на частку чаду за 

рахунок кисню, який потрапив у розплав в результаті ежекції повітря, 

припадає 14…20% від загального чаду [27].  

Для захисту потоку металевого розплаву від насичення компонентами 
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навколишньої атмосфери в роботі [36] запропоновано використовувати 

спеціальну кришку, яка встановлюється на ківш і стикується з 

сталевипускним каналом конвертера (рис. 1.13). Кришка обладнана отвором 

для подачі сипучих матеріалів і газопідвідною лінією, для створення захисної 

атмосфери в робочому просторі ковша. Створення захисної атмосфери 

навколо потоку металевого розплаву і в робочому просторі стальковша 

дозволяє виконувати операції розкислення і легування розплаву без 

додаткового чаду елементів розкислювачів.  

 

Рис. 1.13 – Випуск розплаву з використанням захисної кришки [36] 

 

Головним недоліком даного способу є складність дотримання 

співвісності між захисною кришкою і сталевипускним каналом конвертера на 

всіх етапах випуску плавки.  

В роботах [30-33] запропоновані пристрої для захисту потоку 

металевого розплаву при випуску з конвертера, які схожі за принципом дії і 
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конструкцією (рис. 1.13). У відповідності до розробок сталевипускний канал 

оснащують насадкою, обладнаною пристроєм у вигляді концентрично 

розташованого незамкнутого трубчатого кільця (рис. 1.14 б, в) з підводом 

нейтральних газів і великою кількістю сопел для ежекції цих газів в простір 

навколо струменя паралельно його руху в стальківш. 

 

 

Рис. 1.14 – Схема пристрою для захисту потоку металевого розплаву (а) 

обладнаного однорядним (б) і дворядним (в) кільцем з соплами 

 

Вважається, що при використанні вказаного пристрою навколо потоку 

металевого розплаву в період випуску з конвертера формується завіса із 

нейтрального газу, яка запобігає насиченню потоку азотом і киснем.  

Необхідно відмітити, що пристроям подібного типу [30-33] притаманні 

загальні недоліки:  

- крізь зазори між соплами кільця може відбуватися ежекція повітря, 

що приводить до зниження захисного ефекту газу;  

- імпульс газових струменів недостатній для захисту потоку металевого 

а 

б 

в 
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розплаву по всій його довжині. 

Авторами роботи [35], з метою захисту потоку розплаву при випуску з 

конвертера і зменшення витрати розкислювачів запропоновано оснастити 

сталевипускний канал паливним пальником (рис 1.15). Останній виконаний у 

вигляді кругового трубчастого колектора, розміщеного на торці 

сталевипускного каналу, і прикріплених до колектора труб, оснащених 

соплами, які розташовані вздовж вісі сталевипускного каналу під кутом 15-

90°. В якості захисного газу автори пропонують використовувати природний 

газ. В процесі горіння природного газу потік металевого розплаву буде 

додатково підігріватися. 

 

Рис. 1.15 – Схема пристрою для захисту і підігріву розплаву в процесі 

випуску з конвертера [35] 

 

Однак захист потоку відбувається переважно в межах роботи пальника. 

Габаритна насадка з пальником може перешкоджати нормальній роботі 

конвертера. До того ж використання природного газу в якості захисного може 

призвести до додаткового насичення потоку металевого розплаву киснем і 

воднем.  

Спосіб введення реагентів у металевий розплав [37], який полягає у 
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введенні стрижня або проволоки з розкислювачів в потоці аргону в робочий 

простір сталевипускного каналу під час випуску плавки з конвертера 

(рис. 1.16). Аргон подають із тиском, що перевищує феростатичний тиск 

розплаву в 1,05-1,30 рази, що сприяє зменшенню чаду легкоокислюваних 

елементів і хімічної неоднорідності розплаву.  

 

Рис 1.16 – Схема введення стрижня або проволоки з реагентів у потік 

металевого розплаву в робочому просторі сталевипускного каналу у режимі 

протитечії 

Вказаний спосіб дозволяє коригувати хімічний склад розплаву на 

випуску з конвертера за рахунок застосування стрижнів або дроту відповідного 

складу. До недоліків даного способу можна віднести складність корегування 

хімічного складу металевого розплаву. Це обумовлено відсутністю даних про 

ступінь засвоєння реагентів і ступінь організації потоку металевого розплаву. 

Також не розкрито механізм захисту потоку від контакту з навколишньою 

атмосферою. 

Авторами роботи [38] запропоновано при випуску металевого розплаву 

з конвертера в робочий простір сталевипускного каналу подавати аргон крізь 
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«несправжній» стопор або спеціальні сопла (рис. 1.17). Як стверджують 

автори розробки, при продувці аргон рухається разом з розплавом в 

сталевипускному каналі. Після виходу з сталевипускного каналу аргон 

поступово видаляється з поверхні потоку, запобігаючи цим контакту 

металевого розплаву з повітрям. Вважається, що при використанні даного 

способу забруднення металевого розплаву компонентами навколишньої 

атмосфери помітно скорочується. 

 

Рис. 1.17 – Схема захисту потоку металевого розплаву з продувкою 

крізь «несправжній» стопор (а) і продувний блок з соплами (б)  

 На думку авторів роботи [38], відповідно до графіка (рис. 1.18), при 

витраті аргону 0,01 м3
/т сталі вміст кисню в газовій оболонці навколо 

струменя металу знижується вдвічі з 21% до 11%. При витраті аргону на рівні 

1 м3
/т сталі надходження газів з навколишньої атмосфери становить 1-2%. 

Однак авторами роботи [38] не враховано вплив витрати газу і 

особливості конструктивного виконання сталевипускного каналу на ступінь 

організації газометалевого потоку. При використанні способу введення 

аргону, представленому на рис. 1.17 б, можуть виникати складнощі при 

ремонті сталевипускного каналу через стаціонарне розташування продувного 

блоку з соплами. 

а б 
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Рис. 1.18 – Залежність вмісту кисню у захисній газовій оболонці від 

питомої витрати аргону 

 

Таким чином, розглянуті способи захисту металевого потоку при 

різних варіантах продувки аргоном мають загальні недоліки:  

- відсутність відомостей про вплив витрати аргону на ступінь 

організації потоку розплаву; 

- відсутність відомостей про вплив ступеню організації потоку на 

захисну дію аргону. 

 

Висновки  

В останні роки в практиці металургійного виробництва спостерігається 

стійка тенденція до посилення вимог до стабільності хімічного складу сталі, 

а також до забруднення її шкідливими домішками, неметалевими 

включеннями. Основна частка неметалевих включень утворюється при 

розкисленні розплаву глибинним методом. Тому важливою умовою 

одержання низького вмісту неметалевих включень у готовій сталі є 

досягнення мінімальної окисленості металевого розплаву перед 

розкисленням. Знизити кількість неметалевих включень можливо при 

застосуванні вакуумно-вуглецевого розкислення з видаленням продуктів 
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реакції в газову фазу. 

Концепція вакуумно-вуглецевого (вуглецевого) розкислення базується 

на формуванні низького парціального тиску СО в газовій фазі, який 

досягається за рахунок створення «фізичного» або «хімічного» вакууму. 

«Фізичний» вакуум утворюється при зменшенні залишкового тиску над 

розплавом, «хімічний» вакуум – за рахунок продування розплаву інертним 

газом, оскільки пузирі останнього представляють собою абсолютний вакуум 

для інших газів. 

Виконаний критичний аналіз технічної літератури вказує на 

можливість реалізації вуглецевого розкислення при витраті аргону в межах 

0,4-1,2 м3
/т сталі при відсутності високоокисленого шлаку. Досягти таких 

умов в конвертері проблематично і є економічно недоцільним. Знизити 

активність шлаку можливо у ковші при використанні ефективного відсікання 

шлаку. Проте продувка аргоном з витратою, достатньою для вуглецевого 

розкислення, значно підвищить час обробки (20-60 хв.). До того ж обробка 

металевого розплаву в ковші аргоном з зазначеною витратою може призвести 

до утворення великих по об’єму швидко спливаючих пузирів газу, який 

використовується неефективно і може стати причиною виникнення аварійних 

ситуацій через викиди розплаву з ковша. Тому виникла ідея застосування 

енергетичного потенціалу сталевипускного каналу конвертера для реалізації 

розкислення залишковим вуглецем в процесі випуску розплаву за рахунок 

обробки останнього інертним газом в робочому просторі льотки. 

Ідея впливу на розплав газовими струменями в робочому просторі 

сталевипускного каналу виникла ще в 70-80х роках ХХ століття здебільшого 

для відсікання високоокисленого шлаку. В подальшому інертний газ 

запропонували також використовувати для виконання захисних і 

рафінувальних операції. Однак широке застосування ускладнене через 

відсутність відомостей про можливий ступінь розкислення розплаву 

залишковим вуглецем, а також відомостей про ступінь організації потоку 

металевого розплаву і захисний ефект інертного газу. 
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У зв’язку з цим, для розробки технології вуглецевого розкислення за 

рахунок обробки розплаву інертним газом у робочому просторі 

сталевипускного каналу, з метою зменшення забрудненості розплаву 

неметалевими включеннями і економії розкислювачів, необхідно виконати 

комплекс досліджень спрямованих на вивчення особливостей і 

закономірностей впливу витратних характеристик інертного газу і 

конструктивних параметрів сталевипускного каналу на ступінь організації 

газометалевого потоку, захисну дію аргону і можливий ступінь розкислення 

при цьому з використанням сучасних методів фізичного і математичного 

моделювання.  

 Матеріали даного розділу опубліковані в статтях [56, 82, 83, 88]. 
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РОЗДІЛ 2 

УСТАТКУВАННЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Огляд літературних джерел та аналіз сучасного стану технологій 

розкислення залізовуглецевого розплаву, зокрема з використанням 

потенціалу сталевипускного каналу (розділ 1), підтвердив актуальність 

подальших досліджень процесів, які відбуваються при випуску розплаву з 

конвертера. Дослідження газогідродинамічних і фізико-хімічних 

закономірностей процесу випуску розплаву, з метою встановлення 

можливості реалізації вуглецевого розкислення залишковим вуглецем, 

проводили з використанням методів низько-, високотемпературного і 

математичного моделювання. 

 

2.1 Методика низькотемпературного моделювання 

 

2.1.1 Визначення умов подібності з використанням методу аналізу 

розмірностей 

 

Як відомо [39-41], при фізичному моделюванні процесів, що протікають 

у робочому просторі металургійних агрегатів важливим є дотримання умов 

подібності, які можна визначити:  

- на основі загальної теорії подібності;  

- з використанням аналізу диференційних рівнянь, що описують процес; 

- з використанням методу аналізу розмірностей вихідних незалежних 

величин. 

У дисертаційному дослідженні використали метод аналізу розмірностей. 

Для процесу взаємодії двох потоків – металевого, що витікає з агрегату крізь 

сталевипускний канал, і газового, що вдувають в рідкий потік металу крізь 

сопла в стінках цього каналу відповідно. Одним з визначальних результатів 

взаємодії буде гідравлічний ефект гальмування струменя металу. Вдування 
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газу в металевий потік, що проходить крізь сталевипускний канал певного 

перетину та довжини, неодмінно позначиться на зміні тривалості витікання 

рідкої сталі з агрегату у стальківш. 

Іншим важливим результатом взаємодії є утворення диспергованого 

газометалевого потоку, ступінь організації якого може суттєво відрізнятися від 

структури однофазного металевого струменя. У якості характеристики ступеня 

організації потоку прийняли профіль і кут розкриття останнього. 

Схема обробки розплаву аргоном в сталевипускному каналі конвертера 

представлена на рис. 2.1, з використанням якої був сформований перелік 

незалежних змінних, що визначають гідрогазодинамічну картину взаємодії 

двох потоків: газового і рідинного. 

 

 

Рис. 2.1 – Схема обробки розплаву аргоном в сталевипускному каналі 

конвертера: 1 – конвертер; 2 – сталевипускний канал; 3 – металевий розплав; 

4 – газометалевий потік; 5 – лінія підведення газу; 6 – стальківш 
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В першому наближенні у дослідженнях з повного переліку змінних були 

виключені сила в’язкості рідини та висота шару шлаку на її поверхні у робочому 

просторі конвертера. 

У якості змінної, яка побічно визначає взаємодію рідинного і газового 

потоку, прийняли тривалість випуску розплаву з конвертера у стальківш (τвип). 

Зв’язок τвип з незалежними змінними представлений у вигляді рівняння: 
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Свип ρρδWWghddcτ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ,                     (2.1) 

де с – безрозмірний коефіцієнт пропорційності;  

di – діаметр сталевипускного каналу, м;  

dC – діаметр продувного сопла, м;  

hp – рівень металевого розплаву у конвертері, м;  

g – прискорення вільного падіння, м/с2
;  

Wg – швидкість витікання газу із сопла, м/с;  

Wp – швидкість руху потоку металу у каналі, м/с;  

δp – поверхневий натяг металу, Н/м;  

ρg, ρp – густина газу й металу відповідно, кг/м3
;  

n, a, c, p, t, b, k, s, d – показники ступеня.  

Далі рівняння (2.1) представили через розмірності (кг, м, с): 

 

с = (м)
n
 · (м)

a
 · (м)

c
 · (м/с2

)
р
 · (м/с)t

 · (м/с)в · (кг/с2
)

k
 · (кг/м3

)
S
 · (кг/м3

)
d
        (2.2) 

З урахуванням рівності показників ступенів лівої та правої частин 

рівняння (2.2) для однакових розмірностей (кг, м, с) отримали: 
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                                (2.3) 

Система (2.3) має 9 невідомих величин. Систему рівнянь розв’язували 

відносно a, b і d: 
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Після підстановки (2.4) у (2.2) та відповідних перетворень отримали: 
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Свип ρρδWWghddcτ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= +

       (2.5) 

Незалежні змінні згруповували з однаковими показниками ступенів: 
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Оскільки розмірність [ 2
pW ] = [di·g], тобто [м2

/с2
] = [м · (м/с2

)], то у рівнянні 

(2.6) критерій 
2

Mei

Me

MeWρd

δ

⋅⋅
 відповідає класичному критерію Вебера 

gρd

δ

⋅⋅
=

Me
2
i

MeWе  (який використовується для вибору геометричного масштабу 

моделі). 

Тому рівняння (2.6) представили наступним чином: 
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з відповідними симплексами та критеріями подібності: 

i

Meвип

d

Wτ ⋅=ε  – безрозмірний час витікання металу; 














=

p

g

WK
W

W
 – симплекс дотримання початкових умов, тобто 

відношення швидкості витікання газу із сопла до швидкості руху розплаву у 

сталевипускному каналі; 

i

p

сK
d

h
=  – симплекс дотримання геометричної подібності при виборі 
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діаметру сталевипускного каналу; 

p

g

ρK
ρ

ρ
=  – симплекс густини, який характеризує фізичну подібність; 

i

С
dК

d

d=  – симплекс дотримання геометричної подібності при 

визначенні діаметру сопел; 
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gd ⋅=  або 
gd

W

⋅
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i

2
p

Fr  – критерій Фруда, що характеризує динамічну 

подібність системи, що перебуває під дією сил інерції та маси. 

Число отриманих критеріїв відповідало П-Теоремі [40]: 

1. Загальне число N величин, що входять у рівняння (2.1) N=9; 

2. Число n величин з неоднаковими розмірностями n = 6 (di, g, Wg, ρg, τ, δp); 

3. Число k з незалежними розмірностями k = 3 (h, W, ρ) 

Згідно П-Теоремі число критеріїв – комплексів: tk – n – k = 6 – 3 = 3, 

а загальне число критеріїв tзаг = N – k = 9 – 3 = 6 або tзаг = tk + tc = 3 + 3 = 6. 

Для умов взаємодії двох потоків, що змішуються, важливим також є 

критерій Архімеда: 
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ρK

1
FrAr ,                                            (2.8) 

який характеризує двофазну систему та містить параметри, які відносяться як 

до газової, так і до рідкої фази. 

 

2.1.2 Визначення масштабного коефіцієнту моделі сталевипускного 

каналу кисневого конвертера 

 

Масштабний коефіцієнт моделі сталевипускного каналу кисневого 

конвертера розраховували із використанням критерію Вебера: 
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Wе , (2.9) 

де змінні зі штрихом відносяться до параметрів моделі. 

Після відповідних перетворень отримали рівняння:  
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 (2.10) 

При низькотемпературному моделюванні у якості середовища, що 

моделює рідку сталь, у даному дослідженні прийняли воду, а у якості моделі 

нейтрального газу для вдування у потік розплаву – стиснене повітря.  

Характеристики модельних речовин представлені в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Характеристика модельних речовин 

Найменування параметра 
Позна
чення 

Одиниці 
вимірю- 

вання 

Зразок Модель 

Рідина Сталь Вода 
Густина рідини ρр кг/м3

 7000 1000 

Поверхневий натяг σр Н/м 1,5 (2,2*) 0,073 

Кінематична в’язкість νр м2
/с 0,43⋅10

-6
 0,89⋅10

-6
 

Газ Аргон Повітря 

Густина газу ρg кг/м3
 1,784 1,29 

  *
)
 значення показника поверхневого натягу для нерозкисленої сталі із вмістом кисню 

[О]= 0,06…0,12% відповідно до розрахунків, наведених у роботі [42] 

 

Використовуючи рівняння (2.10) отримали значення масштабного 

коефіцієнту: 
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Розробка фізичної моделі з таким масштабним коефіцієнтом є 

недоцільною і економічно невиправданою. Тому за допомогою методу аналізу 

розмірностей (п.2.1.1) отримали критерій Вебера з іншою комбінацією змінних. 

З цією метою використали замість ρp у рівнянні (2.9) параметр ρg.  

У такому випадку: 
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 З рівняння (2.11) отримали наступне співвідношення: 
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Використовуючи рівняння (2.12) отримали остаточне значення 

масштабного коефіцієнту: 
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Таким чином, масштабний коефіцієнт для моделі з урахуванням рівнянь 

(2.10 та 2.12) можна приймати в межах 5020ii ,...,dd =′ . 

Діаметр сталевипускного каналу (льотки) для моделі конвертера 

(діапазон діаметрів випускного каналу моделі) складе:  

 

( ) мм 57305020 ii ...d,...,d =⋅=′ . 

Для 250т конвертера діаметр сталевипускного каналу 180150i ...d =  мм. 

Наближеність моделювання в нашому випадку визначається 

ускладненнями у дотриманні ідентичними симплексу густини:  
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Критерій Рейнольдса знаходиться в автомодельній області (Re > 10
5
), 

тому в розрахунках його можна не використовувати. За критеріями Фруда (Fr) і 

гомохроності (Ho) виконуються умови подібності. 

При моделюванні пристроїв, у яких витікання рідини відбувається під 

дією її гідростатичного стовпа (наприклад, розливання сталі з ковша) не є 

обов’язковим дотриманням повної геометричної подібності в поперечному 

перерізі пристрою, оскільки характеристики витікання визначаються тільки 

висотою цього стовпа. Приймаємо масштабний коефіцієнт (лінійний 

масштаб) рівний 0,2. 

Наближене моделювання вважається виправданим [43], якщо має місце 

нехтування впливом ефектів малої в порівнянні з іншими величинами. Можна 

припустити, що вплив газу, який вдувається в потік металу, значно перевищує 

силу впливу інших факторів на рідину, що на наш погляд виправдовує 

допущений у даній роботі рівень наближеності. 

Згідно розрахунків із використанням наведених вище рівнянь та 

застосуванням безрозмірного критерію масової витрати [39]: 
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отримуємо: 

52
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ρM
M −⋅

′⋅
=′ ,                                              (2.15) 

де gM  і gM ′  – масова витрата газу для моделі і зразка відповідно, кг/с. 

Використовуючи рівняння (2.12) і (2.15) були визначені інші параметри 

моделювання для умов випуску розплаву з 250-тонного кисневого конвертера 

(таблиця 2.2).  

У виробничих умовах на тривалість випуску розплаву впливає ряд 

факторів (маса плавки, ступінь зношення футерівки і сталевипускного каналу 

конвертера та ін.) і тому коливається в межах 5-10 хв. В таблиці 2.2 

представлені розрахункові витратні характеристики газу з витратою газу в 

межах 0,1…1 м3
/т розплаву.  
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Таблиця 2.2 

Розрахункові витратні характеристики газу і розплаву для моделі і зразка 

(250-т конвертер) 

Найменування 

параметра 

Позначення Од. вимір. Зразок Модель 

Рідина   Сталь Вода 

т/с 0,347…0,883 (2,5…3,3)·10
-3 Масова витрата 

рідини 
Мр 

т/хв. 20,82…52,98 0,150…0,198 

м3
/с 0,050 …0, 126 (2,5…3,3)·10

-3
 Об’ємна витрата 

рідини 
Qp 

м3
/хв. 3,00…7,56 0,150…0,198 

Швидкість 

потоку 
Wр м/с 4,6…6,6 2,5…4,2 

Газ   Аргон Повітря 

Масова витрата 

газу 
Mg кг/хв. 4,26…42,72 0,069…0,552 

Об’ємна витрата 

газу 
Qg м3

/хв. 2,6…26,0 0,053…0,428 

Питома витрата 

газу 
qg м3

/т 0,1…1,0 0,265…2,120 

Тривалість 

випуску 
τвип с 270…600 60…120 

 

2.1.3 Установка та методика низькотемпературного моделювання 

випуску рідини з моделі конвертера при вдуванні газу в робочий простір 

сталевипускного каналу 

 

Для детального дослідження впливу конструктивних параметрів 

сталевипускного каналу на організацію потоку при його обробці інертним 

газом розроблено спеціальний лабораторний стенд (рис. 2.2), до складу якого 

входять:  

1. Ємність для води (модель конвертора) з отвором і стопорним 
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механізмом для керування швидкістю та умовами випуску рідини; 

 2. Ємність для прийому рідини (модель сталерозливного ковша); 

3. Легкозмінний випускний канал, виконаний у вигляді приставки до 

отвору, у який здійснювали подачу газу на різних ярусах; 

4. Блок регулюючих і контролюючих вузлів: манометр, ротаметр РС-9 з 

межами витрати від 0,1 до 0,8 м3
/хв., регулюючий вентиль; 

5. Компресор КСЕ-5М (робочий тиск 6 атм., продуктивність 5 м3
/хв.). 

Основні параметри моделі і зразка представлені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Параметри моделі і зразка 

№ Найменування параметрів 
Позна-

чення 

Од. 

вимір. 
Зразок Модель 

1 Висота стовпа рідини hp мм 1300 500 (1000) 

2 Діаметр сталевипускного каналу:     

2.1 перша камера di мм 150 30 

2.2 друга камера d2 мм 180 (200) 50 

3 Довжина випускного каналу l0 мм 2000 400 

4 Діаметр сопла dC мм 9…11,5 1,8…2,3 

5 Число сопел n шт. 8…24 2…6 

6 Кут нахилу сопел відносно потоку рідини αn град. 90 90 

При проведенні низькотемпературних експериментів в якості 

дослідних використовували три конструкції сталевипускних каналів, які мали 

наступні параметри: 

1) однокамерний сталевипускний канал колоподібного перетину 

(рис. 2.2 б), оснащений продувними блоками на 2…6 сопел з відносною 

довжиною реакційної зони 0,25 і 0,75; 

2) двокамерний сталевипускний канал колоподібного перетину 

(рис. 2.3), оснащений продувними блоками на 2..6 сопел з відносною 

довжиною реакційної зони 0,25, 0,5 і 0,75; 

3) двокамерний сталевипускний канал прямокутного перетину 

(рис. 2.4), оснащений продувними блоками на 2 сопла з відносною довжиною 

реакційної зони 0,25, 0,5 і 0,75. 
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                          а                                                                   б 

 

в 

Рис. 2.2 – Вигляд (а) та принципова схема (в) лабораторної установки із 

дослідною однокамерною льоткою колоподібного перетину (б): 1 – 

компресор; 2 – регулюючий вентиль; 3 – ротаметр; 4 – манометр; 5 – 

продувний газ; 6 – ємність, що моделює конвертер; 7 – стопорний механізм; 

8 – змінний випускний канал з продувними вузлами; 9 – газорідинний потік; 

10 – приймальний ківш 

10 
3 

4 

8 

6 

7 
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Дослідження з використанням дослідних конструкцій сталевипускних 

каналів проводили з метою: 

- визначення впливу довжини сталевипускного каналу на тривалість 

випуску розплаву (рис. 2.2 б); 

- дослідження процесу випуску розплаву з обробкою останнього газом 

в робочому просторі одно- і двокамерного сталевипускного каналу (рис. 2.2 б 

і рис. 2.3); 

- дослідження впливу конструктивного оформлення продувних блоків 

на організацію відкритої частини газорідинного потоку (рис. 2.3); 

- дослідження впливу організації газорідинного потоку на формування 

захисної газової оболонки (рис. 2.3); 

- дослідження стану газорідинного потоку в робочому просторі 

сталевипускного каналу і виявлення режимів продувки потоку рідини газом 

(рис. 2.4). 

Порядок проведення експериментів був наступним: 

1) модель конвертера в положенні випуску наповнювали водою 

об’ємом  Vp = 0,2 м3
, що відповідало рівню hp = 0,6 м; 

2) випуск рідини виконували з фіксацією тривалості витікання через 

кожні 100 мм рівня рідини; 

3) в процесі випуску проводили вимірювання досліджуваного 

показника (кут розкриття газорідинного потоку, витрата газу, вміст кисню у 

газовій оболонці тощо) шляхом обробки результатів відеозйомки та даних 

вимірювальних приладів. 
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Рис. 2.3 – Вигляд (а) та схема (б) конструкції першого варіанту 

двокамерної моделі льотки із пристроєм для введення газу у потік рідини на 

трьох рівнях: 1 – ємність, яка моделює конвертер; 2 – стопор; 3 – модель 

льотки; 4 – сопло для вдування нейтрального газу у потік рідини; №1, №2, 

№3 – номери ярусів газових сопел 

 

З метою візуальної оцінки та відеофіксації процесів, що відбуваються у 

сталевипускному каналі під час випуску рідини, використали прозору модель 

випускного каналу конвертера з розташуванням на визначених рівнях різної 

кількості пар сопел для подачі газу перпендикулярно до потоку рідини. 

(рис. 2.4). З двох сторін були розташовані прозорі вставки з плексигласу.  

 

3 

1 
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Рис. 2.4 – Вигляд установки для вивчення особливостей перетворення 

рідкого металу в порожнині сталевипускного каналу у газорідинний потік (а) із 

дослідною льоткою прямокутного перетину (б) 

 

2.2 Установка та методика високотемпературного моделювання 

рафінування залізовуглецевого розплаву на випуску з конвертера 

 

На наступному етапі, для дослідження процесів формування, 

організації та структури газометалевого потоку під час випуску 

залізовуглецевого розплаву з конвертера за схемою (рис. 2.1), в умовах 

вдування нейтрального газу в потік металу у льотці, використали методи 

високотемпературного моделювання.  

Спроектовано та виготовлено модельний стенд (рис. 2.5-2.7), який 

дозволив відтворити умови роботи системи «сталевипускний канал – 

стальківш». Стенд складався з послідовно розташованих у технологічну 

лінію:  
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– індукційної тигельної печі типу ІСТ-0,16; 

– 100 кг ковша (рис. 2.5), обладнаного кришкою для організації 

відведення газів під час продування залізовуглецевого розплаву 

газоподібним киснем через верхню кисневу фурму (рис. 2.6), з метою 

отримання розплаву з заданим вмістом вуглецю та температурою; 

– моделі сталевипускного каналу; 

– моделі стальковша. 

 

Рис. 2.5 – Вигляд першої ланки технологічної лінії з індукційної печі 

ІСТ-0,16 та ковшем для прийому розплаву: 1 – індукційна піч; 2 – киснева 

фурма; 3 – кришка ковша з вікном для відбору проб та відеофіксації процесу 

конвертування розплаву; 4 – ківш; 5 – металошланговий рукав до ексгаустера 

2 

1 

3 

4 
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Рис. 2.6 – Вигляд робочого простору ковша під кришкою (а) по ходу 

продування розплаву газоподібним киснем для отримання вуглецевого  

розплаву у кисневому конвертері та газорозподільного стенду (б): 1 – кришка 

ковша; 2 – киснева фурма; 3 – краплі розплаву над поверхнею ванни 

 

Масштабний коефіцієнт моделі сталевипускного каналу кисневого 

конвертера був прийнятий таким, що дорівнює 0,2 (п.2.1.1). У якості 

модельних речовин використовували: для моделювання обробки газом з 

метою розкислення високовуглецевого розплаву – розплав переробного 

чавуну; низьковуглецевого нерозкисленого розплаву – розплав сталі, яку 

отримували попередньою продувкою газоподібним киснем розплаву чавуну 

(рис. 2.6). У якості газу для вдування у металевий потік у каналі на випуску 

використовували аргон (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 – Вигляд (а) та схема (б) другої ланки технологічної лінії 

установки для моделювання випуску металевого розплаву крізь 

сталевипускний канал із одночасним вдуванням газу в потік розплаву: 1 – 

сталерозливний ківш; 2 – проміжна ємність, що моделює рівень металу в 

конвертері на випуску; 3 – сталевипускний канал; 4 – продувні сопла; 5 – 

перша камера сталевипускного каналу; 6 – друга камера сталевипускного 

каналу (розширена); 7 – приймальний ківш 

 

Порядок проведення експериментів був наступним. У індукційній печі 

тигельного типу ІСТ-0,16 (рис. 2.5) розплавляли переробний чавун, що 

містив 4,05-4,15% С, 0,09-0,15% Мn, 0,65-0,90% Si, 0,020-0,080% S та 0,045-

0,065% P, масою, у середньому, 100 кг і доводили температуру розплаву до 

1400-1600°С.  

Після досягнення заданої температури металевий розплав зливали в 

заздалегідь розігрітий до 600-800°С сталерозливний ківш 4 (рис. 2.5). На 

наступному етапі із сталерозливного ковша 4 (рис. 2.7) розплав переливали в 

спеціальну проміжну ємність 2, що забезпечувала підтримання рівня та 

імітацію випуску металевого розплаву з конвертера в стальківш.  

1 

  2 

3 
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Рівень розплаву в проміжній ємності 2 був прийнятий за hMe ≈ 0,2 м 

відповідно до методики, приведеної в роботі [44-45] та з урахуванням 

масштабного коефіцієнту (п.2.1.1) і підтримувався сталим упродовж усього 

випуску за рахунок безперервного доливання розплаву із сталерозливного 

ковша 1. 

З проміжної ємності 2 метал потрапляв у модель сталевипускного 

каналу 3, де проводили його обробку потоком аргону по ходу випуску 

утвореного газометалевого потоку до приймального ковша 7. 

У експериментах з дослідження особливостей рафінування 

низьковуглецевого розплаву температуру розплаву переробного чавуну у 

печі ІСТ-0,16 доводили до 1600-1650°С. Розплав чавуну випускали у 

сталерозливний ківш 1 (рис. 2.5), попередньо розігрітий до температури 

1000-1100°С, і проводили продувку розплаву киснем через верхню кисневу 

фурму з метою відтворення умов зневуглецювання у кисневому конвертері.  

Необхідну тривалість продувки розплаву чавуну у ковші під кришкою 

(рис. 2.5) визначали за допомогою візуального контролю (подачу кисню 

через сопла фурми зупиняли через 0,5-1 хвилину після «падіння» факелу), 

для досягнення вмісту вуглецю в розплаві на рівні 0,04-0,08% С. Кінцеву 

температуру розплаву забезпечували на рівні 1680-1720°С, контроль 

температури здійснювали із застосуванням термопари марки ПР-30. 

На початку та після продувки відбирали пробу розплаву із 

використанням стандартного пробовідбірника, на днище якого було 

розміщено розрахункову кількість алюмінієвої стружки ((1 г на 0,5 кг сталі 

або 2 кг/т сталі).  

Для отримання стружки використовували чушковий алюміній марки 

АВ-87. Після наповнення розплавом пробовідбірник накривали азбестовою 

кришкою до повної кристалізації проби.  

Після відбирання проби здійснювали скачування шлаку та перелив 

металевого розплаву з ковша на другій ланці експериментального стенду 

(рис. 2.7), який імітував положення конвертера в період випуску плавки. При 



 

 

74 

цьому, як і у серії експериментів із використанням високовуглецевого 

розплаву, здійснювали обробку розплаву аргоном, який подавали крізь 

спеціальний продувний блок, розташований у визначеному місці 

сталевипускного каналу. 

Модель сталевипускного каналу була прийнята двокамерною [44, 45], 

оскільки, як попередньо встановлено за результатами низькотемпературного 

моделювання роботи системи «сталевипускний канал – стальківш» (розділ 3), 

така конструкція забезпечує найбільш близькі до раціональних витратні і 

гідродинамічні характеристики потоку.  

У ході проведення високотемпературних досліджень були організовані 

різні режими витікання металевого потоку через сталевипускний канал. У 

процесі переливу розплаву з використанням моделюючого стенду (рис. 2.5-

2.7) зі струменю відбирали проби для подальшого хімічного аналізу. Для 

виключення грубих і випадкових помилок, а також встановлення 

відтворюваності результатів був проведений комплекс досліджень з 

декількох серій експериментів із різними початковими умовами.  

У першій використаній схемі перша камера 5 (рис. 2.7) із стандартним 

діаметром d1 виконувала функцію дозатора розплаву металу. Друга 

(розширена) камера 6 діаметром d2 = (1,2...1,5)
.
d1 була оснащена співвісно 

розташованими соплами 4 циліндричної форми діаметром dсопл = 2,3 мм для 

подачі інертного газу у металевий потік. 

На наступному етапі досліджень, у другій серії експериментів, випуск 

розплаву виконували з продуванням потоку металу крізь два співвісно 

розташовані сопла в другій камері льотки при витраті аргону 0,2 м3
/хв. і 

тиску 0,5 МПа, що відповідає питомій витраті аргону у 1 м3
/т сталі. 

У третій та четвертій серії експериментів випуск розплаву здійснили з 

продуванням металу крізь чотири співвісно розташованих сопла в другій 

камері льотки при витраті аргону 0,2 м3
/хв. і тиску 0,3 МПа.  

З метою детального аналізу умов організації, поведінки та структури 

металевого потоку на всіх стадіях експериментів використовували 
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відеофіксацію всіх стадій в режимі звичайної (30 кадрів на секунду) і 

швидкісної (300 кадрів на секунду) відеозйомки. 

Хімічний склад досліджуваного залізовуглецевого розплаву визначали 

за допомогою оптичного емісійного спектрометра з мікропроцесорною 

системою керування та вимірювання «Полівак Е2000».  

 

2.3 Методика математичного моделювання системи «ванна 

конвертера – сталевипускний канал» 

 

Математичне моделювання проводили з використанням методології [50-

55] топологічних структур зв’язків (діаграм зв’язків) для опису 

гідродинамічних умов процесу випуску розплаву з конвертера і 

конструктивних параметрів системи «ванна конвертера – сталевипускний 

канал».  

Для створення ефективних систем випуску металу з конвертера крізь 

льотку необхідно мати математичні описи, що дозволяють із позицій 

системного аналізу відобразити гідродинамічні, тепло- і масообмінні, хімічні 

й механічні процеси і їх взаємозв’язки. При вивченні кожного із цих процесів 

використовуються такі поняття як енергія, потужність, заряд, потенціал, тому 

складний комплекс розглянутих процесів може бути представлений з єдиних 

енергетичних позицій. При цьому аналітичний опис може бути виконаний у 

формі окремих модулів, що відображають кожний із зазначених вище 

процесів. Одержати математичні моделі такого виду дозволяє метод «діаграм 

зв’язків» (топологічних структур зв’язків) [50-53]. 

Топологічні методи, засновані на теорії зв’язних графів, для опису 

механічних, термодинамічних і металургійних процесів [50-55]. У цих 

випадках з позицій системного аналізу окремий металургійний процес 

технології розглядається як складна кібернетична система, обумовлена як 

фізико-технологічна система (ФТС). 

Діаграм зв’язувальний підхід заснований на структурному представленні 
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ФТС, що випливає з розкладання узагальненої дисипативної функції 

системи [50-55] на узагальнені перемінні зусилля – еi і перемінні потоку – fi 

(табл. 3.1). Відомо, що енергія (потужність) пропорційна добутку рушійної 

сили на потік Pi = eifi, де еi – рушійна сила зворотного процесу в системі, fi – 

відповідний термодинамічний потік. При цьому реалізується формалізація 

процедур формування математичних моделей технологічних процесів, що 

відображають їхню енергетичну сторону функціонування, у рамках 

топологічного методу опису ФТС [50-55] при розв’язуванні задач 

моделювання. 

Особливості технології виплавки і випуску металу із діючого 250-т 

конвертеру і витікання рідкої фази з ємності (низькотемпературна модель) 

представлені в працях [44, 56]. В обох випадках розглянуто виконання 

основної операції – процесу витікання рідини з ємності крізь реальний отвір 

вузла льотки чи його моделі. Використано основні контрольовані змінні: 

висота рівня металу (рідка фаза), шлаку або металу + шлак, показники витрат 

металу крізь льотку, її геометричні параметри та інші. 

Найменування дескрипторів визначені в термінах, зв’язаних з енергією 

і потужністю, так як саме в енергетиці вперше було застосовано поняття 

багатозв’язності, яке використовується для розвитку мови графів зв’язків в 

якості інструменту моделювання багатозв’язних систем (табл. 2.4.) 

Для потокових систем, в яких потужність потоку задається у вигляді 

добутку тиску на об’ємний потік, корисно використовувати наступні 

інтерпретації змінних: 

1. зусилля е інтерпретується як тиск; 

2. потік f інтерпретується як об’ємні витрати; 

У такому випадку, основні елементи графів зв’язків отримали наступні 

інтерпретації: 

1. джерело зусилля Se – як джерело тиску; 

2. джерело потоку Sf – як джерело об’ємних витрат; 
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3. напруга R – як ефекти втрати (наприклад, через витоки, наявність 

клапанів, щілин і т.п.); 

4. ємність С – як накопичення рідини чи резервуарні ефекти 

(акумуляція напору); 

5. інерційність І – як інерційні ефекти в’язкості; 

6. вузол «0» – як множина напівзв’язків зі спільним тиском (тобто 

паралельні з’єднання); 

7. вузол «1» – як множина напівзв’язків, які мають спільні об’ємні 

витрати (тобто послідовні з’єднання).  

 

Таблиця 2.4 

Елементи графів зв’язків і визначення інваріантних модулів 

Тип елемента 
Назва 

елемента 

Використана 

символіка 

Співвідношення 

елементів 

(інваріантних 

модулів) 

Джерело 

зусилля 

 

 

 

e = Se(t) 

Джерела 

Джерело 

потоку 

 

 

f = Sf(t) 

Втрати 
Дисипативний 

елемент  e – Rf = 0 

Ємнісний 

елемент  f - C 0=
dt

de
 

Акумулятори енергії 
Інерційний 

елемент 

 

 

e - I 0=
dt

df
 

 

 

R 
e

f 

C 
e

f 

I 
e

f 

Se 
e 

Sf 
f 
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Висновки 

1. Визначено умови подібності та масштаби моделювання. 

Спроектована і виготовлена експериментальна установка та розроблена 

методика низькотемпературного моделювання процесу випуску рідини з 

моделі конвертера. Розроблена методика дозволяє проводити дослідження 

залежності тривалості випуску розплаву, організації потоку і захисного 

ефекту продувного газу від різних параметрів, до числа яких можна віднести 

довжину і діаметр випускного каналу, наявність другої камери, довжину 

реакційної зони в робочому просторі сталевипускного каналу, витрати газу 

тощо.  

2. Розроблена експериментальна установка та методика 

високотемпературного дослідження процесу випуску залізовуглецевого 

розплаву з конвертера для визначення особливостей та закономірностей 

формування потоку залізовуглецевого розплаву і можливого ступеню 

розкислення залишковим вуглецем за рахунок вдування нейтрального газу у 

робочий простір сталевипускного каналу.  

3. Розроблений підхід до математичного опису процесу випуску 

розплаву з використанням методу «діаграм зв’язків» для визначення 

технологічних режимів обробки розплаву інертним газом і розрахунку 

конструктивних елементів сталевипускного каналу. 

 Матеріали даного розділу опубліковані в статтях [44, 45]. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОГАЗОДИНАМІЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЗОРІДИННОГО ПОТОКУ ПРИ ВИПУСКУ З 

КОНВЕРТЕРА 

 

Для детального дослідження впливу конструктивних параметрів 

сталевипускного каналу на організацію потоку при його обробці аргоном 

виконали комплекс низькотемпературних експериментів на спеціальному 

лабораторному стенді (рис. 2.2). 

 

3.1 Вплив довжини сталевипускного каналу на тривалість випуску 

рідини 

 

В першій серії досліджень на лабораторній установці (рис. 2.2) 

виконували моделювання випуску розплаву з дотриманням геометричної 

подоби сталевипускному каналу 250-т конвертера ПАТ «Дніпровський 

меткомбінат» з масштабним коефіцієнтом 0,2 без подачі газу у потік 

(рис. 3.1), у відповідності з яким використовували випускний канал 

довжиною l0 = 0,4 м і діаметром dі = 0,03 м. Результати досліджень 

(таблиця 3.1) використовували у подальшому у якості базових показників 

процесу, що характеризують штатні (без додаткового впливу) умови випуску 

(тривалість випуску рідини, структуру та щільність потоку, його геометрію 

та розміри, характер взаємодії з оточуючим середовищем, тощо).  

На рис. 3.1 наведений стан потоку модельної рідини (води) по ходу 

випуску з моделі кисневого конвертера (рис. 2.2).  

Встановлено, що потік рідини має високий ступінь організації по всій 

довжині. Часткове розширення і розщеплення із утворенням газорідинного 

потоку, обумовлене підсмоктуванням атмосферного повітря, спостерігається 

тільки у його нижній частині. В зоні контакту із поверхнею ковшової ванни 

навколо потоку формується симетричне заглиблення (лунка) перемінного 
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діаметру і глибини, які залежать від висоти падіння потоку і його загального 

напору. На поверхні ковшової ванни формується шар піни досить інтенсивно 

на початковій фазі і поступово зменшуючись наприкінці випуску. 

Піноутворення виникає, як відомо [27], внаслідок захвату поверхневими 

шарами макро- та мікрооб’ємів повітря, що контактує з поверхнею, особливо 

у зоні входження потоку у ванну. Це свідчить про необхідність виконання 

захисту потоку рідини від контакту з атмосферним повітрям навіть при 

високому ступеню організації потоку. 

 

                              

l0

d0

     

1

2

4

3

            

                                            а                                  б  

 Рис. 3.1 – Вигляд (а) та схема структури (б) потоку рідини без подачі 

газу в робочий простір сталевипускного каналу діаметром 30 мм: тут та на 

рис. 3.2-3.12: 1 – модель сталевипускного каналу; 2 – потік рідини; 3 – зріз 

сталерозливного ковша; 4 – продувний блок 

 

 Для оцінки впливу рівня рідини на тривалість випуску виконали 

дослідження з початковими рівнями hі = 0,6 м і h0 = 1,0 м. Тривалість випуску 
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рідини з рівнем hі = 0,6 м складає τ = 72 сек., тоді як повна тривалість при 

h0 = 1,0 м складає τ0 = 120 сек. Зв’язок між цими величинами описується 

наступним рівнянням: 

 

0

і
0

h

h
ττ ⋅=                                                         (3.1) 

При дослідженнях тривалості випуску із розгляду виключили час 

випуску останніх 0,1 м рідини з наступних міркувань:  

– за рахунок вказаного шару рідини відбувається часткове урахування 

впливу шару шлаку на тривалість випуску;  

– випуск останніх 0,1 м рідини подовжує загальну тривалість випуску і 

дає значні похибки при наступних математичних розрахунках, що 

обумовлено впливом процесів утворення воронки наприкінці 

випуску [57, 58]. 

Згідно з формулою Перельмана [57] над випускним каналом повинне 

відбуватися вимушене утворення воронки в шарі рідини: 

 

                        

550

0

кр 50

,

p

gd

v
d,h 










= ,                                          (3.2) 

де d – діаметр сталевипускного каналу конвертера;  

pv0  – середня швидкість модельної рідини в стислому перетині 

струменя, що знаходиться на 0,5d нижче площини вхідного отвору 

випускного каналу моделі конвертера. 

Тому для наступних низькотемпературних досліджень було прийнято 

проводити вимірювання з рівнем рідини від 0,6 м до 0,1 м, тобто hi = 0,5 м, а 

базова тривалість випуску з урахуванням hкр становить τ = 60 сек. 

В наступній серії експериментів визначали вплив довжини 

сталевипускного каналу на тривалість випуску. Важливість цього 

дослідження обумовлена поступовим зменшенням довжини сталевипускного 

каналу по ходу кампанії конвертера внаслідок розмивання її розплавом. 
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Параметри випуску з використанням сталевипускних каналів різної 

довжини представлені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1  

Параметри випуску при використанні сталевипускного каналу змінної 

довжини і діаметром 0,03 м 

Довжина сталевипускного каналу, м 

0,13 0,3 0,4 0,5 0,65 
Рівень 

рідини, м 
Час від початку випуску, с 

0,6 0 0 0 0 0 

0,5 12,4 10,5 10,5 10,6 8,8 

0,4 26 21,9 22,1 21,1 19,4 

0,3 40,5 33,6 33,4 31,8 30,2 

0,2 59 48,2 47,7 44,5 42,4 

0,1 77,3 61,4 59,8 55,1 53,8 

0 98,4 75,7 73,3 68,4 64 

 

За результатами досліджень побудували діаграму (рис. 3.2) і отримали 

математичну залежність (3.4), що дозволяють оцінити, яким буде час 

витікання порції рідини при різній довжині випускного каналу.  

 

945016088 +−−= lhhlτ ; ;,h, 6010 ≥≥ 650130 ,l, ≥≥ ,            (3.3) 

де τ – час від початку випуску, с;  

h – рівень рідини у моделі конвертера, м;  

l – довжина моделі сталевипускного каналу, м. 
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Рис. 3.2 – Вплив довжини випускного каналу на тривалість випуску 

рідини 

 

Аналіз отриманих результатів вказує на сталу тенденцію – зменшення 

довжини випускного каналу збільшує тривалість випуску. Встановлено, що 

при зменшенні в досліджуваному інтервалі довжини випускного каналу на 

25% показник тривалості випуску збільшується на 7-10%. 

 

3.2 Моделювання обробки рідини газом з використанням 

однокамерного сталевипускного каналу 

 

 Наступну серію досліджень проводили при використанні моделі 

випускного каналу (таблиця 2.3) з розташуванням продувних блоків на двох 

ярусах l1 = 0,1 м і l2 = 0,3 м, що відповідає відносній довжині реакційної зони 

(li/l0) 0,25 і 0,75. Відношення li/l0 умовно прийняте у якості відносної довжини 

реакційної зони, яка характеризує частину робочого простору 

сталевипускного каналу, де відбуваються масообміні процеси між розплавом 

і газом. Продувний блок складався з шістьох продувних вузлів (сопел) 

діаметром dC = 0,0018…0,0023 м, розташованих співвісно і перпендикулярно 
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потоку рідини. Витрату газу (Qg) змінювали в межах від 0,1 м3
/хв. до 

0,6 м3
/хв. У якості показника ступеня організації потоку прийняли кут його 

розкриття α на шляху від вихідної частини сталевипускного каналу до ковша 

(рис. 3.3).  

 Зв’язок між ступенем організації потоку і кутом його розкриття має 

прямопропорційну залежність і може бути визначений за наступним 

рівнянням: 

90

90 α
α

−=К ,                                                 (3.4) 

 де αК  – коефіцієнт, що характеризує ступінь організації потоку; 

α  – кут розкриття потоку, град. 

  

l0

α

li

d0

Газ

 

1

2

4

3

 

                                       а                                б 

Рис. 3.3 – Вигляд (а) та схема (б) структури газорідинного потоку при 

вдуванні газу крізь верхній ярус в однокамерному випускному каналі 

Таблиця 3.2  
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Параметри випуску рідини з обробкою газом в однокамерному 

сталевипускному каналі (dі = 0,03 м) 

Відносна довжини реакційної зони, li/l0 

0,25 0,75 
Витрата газу Qg, 

м3
/хв. 

τ, сек. α, град. τ, сек. α, град. 

0,6 130 25 192 20 

0,5 128 20 187 15 

0,4 125 15 184 10 

0,3 120 12 175 5 

0,2 110 5 145 5 

0,1 85 2 115 3 

0 60 0 61 0 
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 Рис. 3.4 – Вплив витрати нейтрального газу та довжини реакційної зони 

на тривалість випуску газорідинного потоку для однокамерного 

сталевипускного каналу (dі = 0,03 м)  
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Рис. 3.5 – Вплив витрати нейтрального газу та довжини реакційної зони 

на кут розкриття газорідинного потоку для однокамерного сталевипускного 

каналу (dі = 0,03 м)  

 

Отримані у ході досліджень дані (рис. 3.4) описані математичними 

залежностями, які мають наступний вигляд:  
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Математичні залежності (3.5) і (3.6) виражені поліноміальними 

рівняннями 2-го ступеня, яким відповідає наявність одного екстремуму. Із 

діаграми (рис. 3.4) видно, що при зменшенні довжини реакційної зони 

екстремум настає при більш низьких витратах газу. Стосовно до 

лабораторних умов настання екстремуму на діаграмі (рис. 3.5) відповідає 

різкому погіршенню організації газорідинного потоку зі зміною кута 

розкриття з °= 52...α  до °= 25...15α . Тривалість випуску набуває сталого 

характеру і в меншій мірі залежить від витрати газу. 



 

 

87 

Аналіз отриманих результатів показав, що в досліджуваному діапазоні 

витрати газу для однокамерного випускного каналу циліндричної форми 

тривалість випуску значно перевищує базові показники і збільшується в 

1,3…3 рази в залежності від місця розташування продувних блоків. Таке 

збільшення тривалості випуску знижує продуктивність сталеплавильного 

агрегату. 

Виявлено, що при обробці рідини аргоном в робочому просторі 

сталевипускного каналу в дослідженому діапазоні існує поріг – критична 

витрата газу g.крQ , перевищення якого веде до зміни параметрів потоку і 

тривалості випуску. Встановлено, що для однокамерного сталевипускного 

каналу при g.крg QQ ≤  збільшення витрати газу супроводжується збільшенням 

тривалості випуску в 1,3…3 рази із збереженням кута розкриття в межах 

°= 52...α ; при g.крg QQ >  збільшення витрати газу в меншому ступеню 

впливає на подальше зростання тривалості випуску, організація потоку 

погіршується і кут розкриття становить °= 2515...α . 

 

3.3 Моделювання обробки рідини газом з використанням двокамерного 

сталевипускного каналу 

 

Як показали дослідження (п.3.2) використання однокамерного 

випускного каналу для обробки потоку рідини газом призводить до 

збільшення тривалості випуску і характеризується малим ступенем 

організації потоку. В зв’язку з наведеними обставинами внесені 

конструкційні зміни до профілю сталевипускного каналу шляхом збільшення 

діаметру реакційної зони (d2) (рис. 2.4). Розташування продувних блоків і 

кількість продувних вузлів відповідають умовам попередньої серії 

експериментів.  

Результати досліджень представлені в таблиці 3.3. і графічно зображені 

на рис. 3.6. 

 Таблиця 3.3 
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Параметри випуску рідини з обробкою газом в двокамерному 

сталевипускному каналі (dі = 0,03 м, d2 = 0,05 м) 

Відносна довжини реакційної зони, li/l0 

0,25 0,5 0,75 Витрата газу Qg, м
3
/хв. 

τ, сек. α, град. τ, сек. α, град. τ, сек. α, град. 

0,6 60 15 76 10 91 5 

0,5 59 13 75 8 90 3 

0,4 58 10 73 6 88 2 

0,3 57 7 69 4 80 1 

0,2 54 5 61 2 68 1 

0,1 46 4 52 2 57 1 

0 44 0 43 0 45 0 
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Рис. 3.6 – Вплив витрати нейтрального газу та довжини реакційної зони 

на тривалість випуску газорідинного потоку для двокамерного 

сталевипускного каналу 

 

За результатами аналізу даних експериментів з обробки потоку рідини 

продувним газом з використанням двокамерного випускного каналу (з 

відносною довжиною реакційної зони в межах 0,25-0,75) встановлено, що 

показники тривалості випуску збільшуються в 0,9-1,4 рази і не перевищують 
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допустимі норми для промислового агрегату.  

За результатами серії експериментів отримали математичні залежності 

(3.5) і (3.6), які характеризують тривалість випуску і кут розкриття 

газорідинного потоку для двокамерного каналу:  
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Математичні залежності (3.7) і (3.8) виражені поліноміальними 

рівняннями 2-го ступеню, яким відповідає наявність одного екстремуму. Із 

діаграми (рис. 3.6), як і в попередній серії експериментів (рис. 3.4), видно, що 

при зменшенні довжини реакційної зони екстремум настає при більш 

низьких витратах газу, а значення докритичної витрати газу мають більший 

діапазон. Як і при використанні однокамерного випускного каналу при 

g.крg QQ >  показник тривалості випуску набуває сталого характеру і в меншій 

мірі залежить від витрати газу.  

Кут розкриття газорідинного потоку (рис. 3.7) при відносній довжині 

реакційної зони 750
0

i ,
l

l =  у досліджуваному діапазоні витрати газу не 

перевищував α = 5°, тоді як для 250
0

i ,
l

l =  спостерігається збіжність з 

результатами попередньої серії експериментів – при g.крg QQ >  організація 

потоку погіршується і становить °= 1510...α . 
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Рис. 3.7 – Вплив витрати нейтрального газу та довжини реакційної зони 

на кут розкриття газорідинного потоку (α) для двокамерного 

сталевипускного каналу 

 

В таблиці 3.4 вказані відносні показники зміни тривалості випуску і 

організації газорідинного потоку. 

Показано, що при дотриманні тотожності параметрів витрати газу і 

розташування продувних блоків для розглянутих типів випускних каналів 

(рис. 2.2, б і рис. 2.3, а) тривалість випуску зменшується на 46-54% (відн.), а 

організація потоку збільшується на 33-80% (відн.), що свідчить про 

доцільність використання випускного каналу двокамерного типу для 

реалізації поставлених у чинному дослідженні завдань. 
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Таблиця 3.4 

Порівняльна таблиця зміни показників випуску для сталевипускних 

каналів двох типів 

Відносна довжини реакційної зони, li/l0 

0,25 0,75 

Витрата газу Qg, м
3
/хв. ∆τ, % ∆α, % ∆τ, % ∆α, % 

0,6 54 40 53 75 

0,5 54 35 52 80 

0,4 54 33 52 80 

0,3 53 42 54 80 

0,2 51 0 53 80 

0,1 46 0 50 67 

 

 

3.4 Вплив конструктивного оформлення продувних блоків на 

організацію відкритої частини газорідинного потоку 

 

З метою виявлення додаткових факторів, що впливають на організацію 

газорідинного потоку виконали серію лабораторних досліджень з різною 

чисельністю продувних вузлів (n) при зміні питомої витрати газу на одне 

сопло n/QQ gg.1 = . Обробку потоку рідини газом проводили з використанням 

продувних блоків, оснащених 2, 4 та 6 соплами, розташованими попарно і 

симетрично по периметру блоку перпендикулярно вісі сталевипускного 

каналу.  

Структури відкритої частини газорідинного потоку з продувкою через 

2, 4, і 6 сопел при відносній довжині реакційної зони 0,25 і 0,75 приведені 

відповідно на рис. 3.8 і рис. 3.9. Результати експериментів наведені в таблиці 

3.5. 
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Рис. 3.8 – Вигляд структури газорідинного потоку для li/l0 = 0,25 з 

подачею газу через два (а), чотири (б) і шість (в) сопел 
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а                                  б                                         в 

Рис. 3.9 – Вигляд структури газорідинного потоку для li/l0 = 0,75 з 

подачею газу через два (а), чотири (б) і шість (в) сопел 

Таблиця 3.5 
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Показники випуску з різною кількістю продувних вузлів 

Найменування показників Значення показників 

Кількість сопел у продувному блоці, шт. 2 4 6 

Витрата газу, Qg, м
3
/хв. 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 

Питома витрата газу на одне сопло Qg.1, м
3
/хв. 0,1 0,05 0,075 0,1 0,05 0,07 

Відносна довжини реакційної зони, li/l0 Кут розкриття ГРП, град. 

0,75 3 1 2 3 1 2 

0,25 9 3 6 9 3 5 

 

За результатами аналізу отриманих даних (табл.3.5) встановлено, що на 

ступінь організації потоку окрім відносної довжини реакційної зони і 

загальної витрати газу помітний вплив має питома витрата газу на одне сопло 

Qg.1 (рис. 3.10).  

 Рис. 3.10 – Залежність кута розкриття ГРП від питомої витрати газу на 

одне сопло при різній відносній довжині реакційної зони 

 

Із рис. 3.10 видно, що для li/l0 = 0,25 при зменшенні питомої витрати 

газу на одне сопло до 0,05 м3
/хв. формується газорідинний потік з кутом 

розкриття α = 3°, тоді як при li/l0 = 0,75 потік з таким самим ступенем 

організації дає можливість збільшити витрату газу вдвічі. 



 

 

94 

За результатами даної серії досліджень отримана математична 

залежність, що характеризує взаємний вплив відносної довжини реакційної 

зони і витрати газу на одне сопло на кут розкриття ГРП: 

44160160
0

i
g.1

0

i
g.1 −⋅+⋅+⋅⋅−=

l

l
Q

l

l
Qα                             (3.9) 

при 750250
0

i ,
l

l
, ≤≤ , 100050 g.1 ,Q, ≤≤ . 

Збільшення питомої витрати газу на одне сопло призводить до 

погіршення ступеня організації потоку. Отримана залежність надає 

можливість врахування особливостей та визначення механізму впливу 

конструкцій продувних блоків на ступінь організації газометалевого потоку.  

За результатами аналізу експериментальних даних доведено, що на 

ступінь організації газорідинного потоку впливає кількість продувних вузлів. 

Виявлено, що збільшення кількості продувних вузлів знижує питому витрату 

продувного газу на одне сопло і сприяє пом’якшенню режиму продувки і 

формуванню газорідинного потоку з розвиненою поверхнею і високим 

ступенем організації. 

 

3.5 Вплив організації газорідинного потоку на формування захисної 

газової оболонки 

 

З метою оцінки впливу ступеня організації газорідинного потоку на 

утворення газової оболонки для захисту від впливу атмосфери проведено 

серію експериментів з використанням аргону. Ефективність захисної дії 

оболонки з аргону оцінювали по вмісту кисню у спливаючих у ковші пузирях 

газу, що утворювались при потраплянні потоку рідини і ківш, за допомогою 

газоаналізатора типу ОКСИ-5М. У технічно чистому аргоні, який 

використовували для вдування у робочий простір сталевипускного каналу, 

вміст кисню складав 0,9-1,1%. Результати вимірювань представлені в 

таблиці 3.6. Схематичне зображення методики відбору проби представлено 
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на рис. 3.11. 

Таблиця 3.6 

Результати вимірювань захисної дії аргону 

Відносна довжини реакційної зони, li/l0 

0,25 0,75 
Витрата аргону Qg,  

м3
/хв. 

α, град. {O2}, % KAr ∆α, град. {O2}, % KAr 

0 0 21 0 0 21 0 

0,1 4 2,6 0,92 1 1,2 0,99 

0,2 5 3,3 0,89 1 1,2 0,99 

0,3 7 4,7 0,82 1 1,3 0,99 

0,4 10 6,8 0,72 2 1,5 0,98 

0,5 13 8,7 0,63 3 2,3 0,94 

0,6 15 10,1 0,57 5 3,3 0,89 

 

За результатами даної серії експериментів побудована діаграма 

(рис. 1.12) і отримана математична залежність вмісту кисню у газовій 

оболонці: 
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Ефективність захисної дії аргону оцінювали за наступною формулою: 
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 −⋅
−

= ,                      (3.11) 

де КАr – коефіцієнт ефективності захисної дії газової оболонки;  

{ }
Ar2O  – вміст кисню у технічно чистому аргоні, %. 
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Рис. 3.11 – Схема відбору проб газу з використанням газоаналізатора 

ОКСИ-5М: 1 – модель випускного каналу з продувним блоком; 2 – ківш; 3 – 

газорідинний потік; 4 – рідина; 5 – ежекція повітря потоком рідини; 6 – 

напрям руху потоків у ковші; 7 – газові пузирі; 8 – газовідбірник; 9 – 

газоаналізатор 
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Рис. 3.12 – Вплив витрати газу (аргону) на залишковий вміст кисню у 

газі в ковші при різній відносній довжині реакційної зони 

 

Аналіз отриманих даних показав (рис. 3.13), що збільшення кута 

розкриття газорідинного потоку призводить до погіршення ефективності 

захисної дії продувного газу. При збільшенні кута розкриття потоку від 1° до 

10° ефективність захисної дії продувного газу знижується з 0,99 до 0,72. 

Однак без використання аргону, навіть при високому ступеню організації 

потоку (кут розкриття α = 0°), вміст кисню у спливаючих у ковші пузирях 

знаходиться на рівні 21%. 

Встановлено, що при відносній довжині реакційної зони li/l0 = 0,75 

коефіцієнт ефективності захисної дії газової оболонки в дослідженому 

діапазоні витрати газу був на рівні 0,99-0,89. 
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Рис. 3.13 – Вплив кута розкриття газорідинного потоку на вміст кисню 

у газі навколо потоку (а) і захисну дію продувного газу (б) 

 

Таким чином доведена можливість отримання газорідинного потоку з 

високим показником захисної дії аргону. 

 

3.6 Характеристика стану газорідинного потоку в робочому просторі 

сталевипускного каналу 

 

Попередніми дослідженнями доведена важливість врахування впливу 

витрати газу на ступінь організації газорідинного потоку. Для оцінки умов 

взаємодії газового і рідинного потоку розробили сталевипускний канал із 
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плоскими прозорими стінками (рис. 2.4). Відстань між продувними вузлами, 

як і для круглої моделі, становить 0,05 м. Відносна довжина реакційної зони 

li/l0 = 0,5. Схематичне зображення взаємодії газового і рідинного потоку 

представлено на рис. 3.14. 
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Рис. 3.14 – Схематичне зображення стану потоку рідини в процесі 

продувки в робочому просторі сталевипускного каналу: 1 – продувний газ; 

2 – рідина; 3 – газорідинний потік; 4 – фрагмент випускного каналу; 5 – 

газова воронка; 6 – продувний вузол; dі – відстань між продувними вузлами 

(діаметр каналу), м; ∆і – глибина воронки рідини, м; γ – кут нахилу газових 

струменів, град. 

 

За результатами даних, представлених в табл. 3.7 і рис. 3.15, 

запропоновано класифікацію режимів продувки потоку рідини: 

І – при γ > 78°  газові струмені розімкнуті, формування газорідинного 

потоку не відбувається. Продувку в такому режимі проводити не 

рекомендується; 

ІІ – при 78° > γ > 0° газові потоки змикаються. Збільшення витрати газу 

призводить до зменшення кута нахилу газових струменів (γ) і інтенсивного 

перемішування газу з рідиною; формується газорідинний потік з розвиненою 

міжфазною поверхнею і високим ступенем організації. Рекомендований 
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режим продувки; 

ІІІ – при γ = 0° подальше збільшення витрати газу (Qg>Qg.кр.) 

призводить до центрального пробою газу і руху газорідинного потоку у 

дисперсно-кільцевому режимі [59, 60] – настає режим «пробою» (рис. 3.14), 

який характеризується зниженням ступеню організації відкритої частини 

газорідинного потоку. Продувку в такому режимі проводити не 

рекомендується. 

 

Таблиця 3.7 

Показники формування газорідинного потоку в робочому просторі  

сталевипускного каналу 

Витрата 

газу,  

Qg, м
3
/хв. 

Витрата газу на одне 

сопло,  

Qg.1, м
3
/хв. 

Глибина 

воронки,  

∆і, мм 

Кут нахилу газових 

струменів,  

γ, град. 

0,05 0,025 120 78 

0,1 0,05 55 66 

0,15 0,075 25 45 

0,2 0,1 10 22 

0,25 0,125 0 0 

0,3 0,15 0 0 

 

Кут нахилу газових струменів (γ) розраховується за допомогою 

наступного рівняння, град.: 








 ∆
π

=γ
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                                       (3.12) 

З урахуванням даних таблиці 3.7 отримали наступну залежність: 
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при g.крg QQ ≤ і 780 ≤≤ γ . 
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Рис. 3.15 – Вплив витрати газу на одне сопло на кут нахилу газових 

струменів в робочому просторі сталевипускного каналу: І, ІІ, ІІІ – режими 

продувки потоку рідини 
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Рис. 3.16 – Стан та структура газорідинного потоку в процесі випуску 

при відносній довжині реакційної зони 0,5 в режимі «пробою» (кут нахилу 

газових струменів γ = 0°): 1 – модель сталевипускного каналу; 2 – відкрита 

частина газорідинного потоку; 3 – модель сталерозливного ковша; 4 – 

продувні блоки; 5 – зона продувки; 6 – реакційна зона сталевипускного 

каналу 
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Встановлено, що в умовах низькотемпературного моделювання для 

розробленої конструкції сталевипускного каналу питома витрата газу на одне 

сопло повинна бути в межах 0,025-0,125 м3
/хв. Подальше збільшення питомої 

витрати призводить до зниження ступеня організації газорідинного потоку. 

Витрата газу нижче рекомендованої межі виключає можливість формування 

газорідинного потоку з розвиненою міжфазною поверхнею.  

 

3.7 Математичне моделювання процесу випуску розплаву із 

використанням методу діаграм зв’язків  

 

Для моделювання режимів обробки потоку рідини на наступному етапі 

досліджень використали метод діаграм зв’язків. 

Основні об’єкти моделювання – конвертер (рис. 3.17 а) і його модель 

(рис. 3.17 б) в положенні випуску розплаву, яка є низькотемпературною 

моделлю системи «ванна конвертера – льотка». Зв’язок між підсистемами і 

направленістю гідродинамічних процесів відображений суцільними лініями 

зі стрілками (рис. 3.17 в). Кодова діаграма побудована з урахуванням 

принципу декомпозиції, тобто розчленування досліджуваного об’єкту на 

окремі структури (елементи) із зазначенням виду зв’язків між ними. 

 

Рис. 3.17 – Схема процесу випуску рідини із конвертера (а), його 

низькотемпературної моделі (б) і кодова діаграма системи (в) 
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При побудові моделі прийняті наступні обмеження і припущення: 

 1. Розплав у конвертері і сталевипускному каналі представлений як 

об’єкт із зосередженими параметрами.  

2. Гідромеханічна сторона процесів випуску розплаву із 

сталевипускного каналу в моделі розглядається при ізометричних умовах. 

 3. Об’ємні витрати і тиск через поперечні перетини льотки 

розглядаються як усереднені величини в полях швидкостей і тиску потоку.  

 4. Явище формування воронки на заключній стадії випуску рідини 

ванни не враховується. 

 5. Режим випуску рідини з конвертера прийнятий з врахуванням 

безперервного зменшення швидкості потоку і рівня рідини. 

Використовуючи відому методику побудови діаграм [51] отримана в 

кінцевій формі діаграма зв’язків системи «ванна конвертера – льотка» 

(рис. 3.18), яка складається з вузлів «0» і «1». Вузол «0» відображає зміну 

потенційної енергії ванни конвертера в положенні випуску розплаву. Вузол 

«1» враховує інерційні і дисипативні процеси в робочому просторі 

сталевипускного каналу. 

 

Рис. 3.18 – Діаграма зв’язків системи «ванна конвертера – льотка»: 

цифри біля перемінних – номери вузлів 

Для отримання диференціальних рівнянь, які відображають 

гідродинаміку процесу випуску в системі «ванна конвертера – льотка»  
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необхідно визначити функції зміни тиску і витрати рідини .  

В процесі випуску з конвертера відбувається зменшення потенційної 

енергії рідини. При цьому в початковий момент часу (t0 = 0) тиск Р1 = max, а 

витрата Q1 = 0. Від моменту початку випуску до його закінчення при 

вибраному режимі (конвертер розташований горизонтально), тиск рідини і 

його витрата поступово змінюють свої значення від максимального до 

мінімального. 

 Диференційне рівняння для вузла «0» з урахуванням ємкісного 

елементу С1 має наступний вигляд: 

1
1

1 Q
dt

dP
С =⋅   або   1

1
1

1 QС
dt

dP ⋅= −
 ,                             (3.14) 

ρg

S
С 1

1 = , 11 ρghP = , 

де С1 – потенційна енергія рідини у конвертері (ємкісний елемент); 

P1 – тиск рідини в конвертері на рівні h1, кгс/м
2
; 

Q1 – об’ємні витрати рідини крізь льотку, м3
/с; 

V – об’єм рідини в конвертері, м3
;  

S1 – площа перетину рідини в конвертері в положенні випуску, м2
;  

h1 – рівень рідини в конвертері, м;  

ρ – густина рідини, кг/м3
;  

g – прискорення вільного падіння, м/с2
. 

Диференційне рівняння для вузла «1» з урахуванням інерційного 

елемента І1  має наступний вигляд: 

4
4

1 P
dt

dQ
I =⋅    або   4

1
1

4 PI
dt

dQ ⋅= − ,  
2

1
1

S

l
I

ρ= ,                          (3.15) 

де І1 – інерційний елемент; 

l1 – довжина сталевипускного каналу, м; 

S2 – діаметр сталевипускного каналу, м2
. 

Визначальні співвідношення витрати і тиску рідини з урахуванням 

правила знаків (балансів) мають наступний вигляд: 

- для вузла «0»: Q1 – Q2 = 0; Р2 = Р1; 
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- для вузла «1»: 05432 =−−− РРРР ; Q2 = Q3 = Q4 = Q5.  

Виконавши відповідні перетворення і підставивши отримані значення у 

рівняння (3.14) для вузла «0» отримаємо: 

 4
1

1 Q
S

g

dt

dP ρ−=    або    
1

41

S

Q

dt

dh −=                               (3.16) 

З врахуванням визначальних співвідношень по тиску для вузла «1» 

рівняння (3.15) матиме вигляд: 

)( 531
1

24 PPP
l

S

dt

dQ −−⋅=
ρ

,                                   (3.17) 

413 QRP ⋅= , ψρ sin15 ⋅= glP , 42
2

1
2

Q
S

R
ρξΣ ⋅= ,  

де R1 – дисипативний елемент, який враховує втрати тиску за рахунок 

місцевих опорів у сталевипускному каналі; 

ξΣ  – сумарний коефіцієнт місцевих опорів; 

Р3 – втрата тиску за рахунок місцевих опорів у сталевипускному каналі, 

кгс/м2
; 

Р5 – тиск рідини на ділянці l1, кгс/м
2
; 

ψ – кут нахилу сталевипускного каналу, рад. 

 Для конвертера в положенні випуску 
2

3πψ = . 

 Для визначення сумарного коефіцієнту місцевих опорів існує велика 

кількість розрахункових формул [76], однак в металургійних процесах, 

пов’язаних з випуском або розливкою розплаву, більш прийнятним і 

зрозумілим є коефіцієнт питомих витрат рідини (µ). 

 Відповідно до роботи Єфімова В.О. [77] зв’язок між сумарним 

коефіцієнтом місцевих опорів і коефіцієнтом питомих витрат рідини 

виглядає наступним чином: 

1
1
2

−=
µ

ξΣ .                                                   (3.18) 

Оскільки потік розплаву у сталевипускному каналі має високий рівень 
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турбулентності (Re > 10
5
), а довжина каналу має малу відносну довжину 

(l0/dі = 7…13), то потік можна вважати неусталеним. В такому випадку 

коефіцієнт питомих витрат рідини для сталевипускного каналу необхідно 

визначати емпіричним шляхом.  

Для визначення гідродинамічних параметрів системи «ванна 

конвертера - льотка» при випуску рідини в залежності від конструктивно-

технологічних параметрів конвертера або його моделі з врахуванням виразів 

(3.16) – (3.18) система рівнянь в кінцевій формі має наступний вигляд: 


























⋅−⋅









−−⋅=
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ψρρ
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ρ
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glQ
S

gh
l

S

dt

dQ

S

Q

dt

dh

.               (3.19) 

Результати чисельних експериментів з використанням системи рівнянь 

(3.19) наведені на рис. 3.19. Зразок розрахунку приведений в додатку А. 

Як показано на рис. 3.19, при зменшенні напору рідини в конвертері 

його витрата змінюється з 3,3*10
-3 м3

/с до 2,5*10
-3 м3

/с. Коефіцієнт питомих 

витрат рідини для однокамерного сталевипускного каналу з різною 

довжиною дорівнює µ = 0,71 і співпадає з даними роботи [27]. При 

моделюванні випуску рідини з продувкою газом в сталевипускному каналі 

значення коефіцієнту питомих витрат коливалися в широких межах 

(рис. 3.20). 

Встановлено, що збільшення витрати газу призводить до зменшення 

коефіцієнту питомих витрат рідини для сталевипускного каналу. Показано, 

що коефіцієнт питомих витрат рідини для двокамерного сталевипускного 

каналу знаходиться в межах від 0,82-0,87 до 0,58-0,79, для однокамерного – 

від 0,7 до 0,38-0,45 і має тенденцію до зменшення при збільшенні витрати 

газу.  
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Рис. 3.19 – Результати чисельного моделювання випуску рідини для 

моделі конвертера при використанні штатного сталевипускного каналу (l0 = 

0,4 м, di = 0,03 м) 

 

Рис. 3.20 – Значення коефіцієнту питомих витрат рідини для 

сталевипускного каналу при різній витраті газу: 1 – однокамерна льотка з 

li/l0 = 0,75; 2 – однокамерна льотка з li/l0 = 0,25; 3 – двокамерна льотка з 

li/l0 = 0,75; 4 – двокамерна льотка з li/l0 = 0,25 
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Висновки 

1. За результатами низькотемпературного моделювання встановлено, 

що при зменшенні довжини випускного каналу на 25% тривалість випуску 

збільшується на 7-10%. 

2. Виконано дослідження параметрів випуску з обробкою потоку 

рідини продувним газом в однокамерному випускному каналі, в результаті 

чого встановлено, що застосування каналу даної конструкції призводить до 

збільшення тривалості випуску в 1,3…3 рази в залежності від місця 

розташування продувних блоків. Таке збільшення тривалості випуску знижує 

продуктивність сталеплавильного агрегату. 

3. Виявлено, що при обробці рідини інертним газом в робочому 

просторі сталевипускного каналу існує критична витрата газу, перевищення 

якої веде до різкої зміни параметрів ступеня організації і тривалості випуску. 

Встановлено, що для однокамерного сталевипускного каналу при g.крg QQ ≤  

збільшення витрати газу супроводжується збільшенням тривалості випуску в 

1,3…3 рази із збереженням кута розкриття в межах °= 52...α ; при g.крg QQ >  

збільшення витрати газу в меншій мірі впливає на подальше зростання 

тривалості випуску, ступінь організації потоку помітно знижується – кут 

розкриття потоку становить °= 2515...α . 

4. В результаті аналізу експериментальних даних обробки потоку 

рідини продувним газом з використанням двохкамерного випускного каналу 

із відносною довжиною реакційної зони в межах 0,25-0,75 встановлено, що 

показники тривалості випуску збільшуються в 0,9-1,4 рази (з кутом розкриття 

потоку в межах α =1-5°) і не перевищують допустимі норми для 

промислового агрегату. 

5. При порівнянні одно- і двокамерного сталевипускних каналів з 

дотриманням однакових параметрів витрати газу і розташування продувних 

блоків встановлено, що збільшення діаметру реакційної зони сприяє 

зменшенню тривалості випуску на 46-54% (відн.) і збільшенню ступеня 

організації потоку на 33-80% (відн.), що свідчить про доцільність 
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використання сталевипускного каналу двокамерного типу.  

6. Виявлено, що на ступінь організації газорідинного потоку впливає 

кількість продувних вузлів. Встановлено, що збільшення кількості продувних 

вузлів знижує питому витрату продувного газу на одне сопло і сприяє 

пом’якшенню режиму продувки і формуванню газорідинного потоку з 

розвиненою поверхнею і високим ступенем організації.  

7. Встановлено, що збільшення кута розкриття газорідинного потоку 

призводить до зниження ефективності захисної дії продувного газу. При 

збільшенні кута розкриття потоку з 1-3° до 10° ефективність захисної дії 

продувного газу знижується з 0,99 до 0,72. Однак без використання аргону 

навіть при високому ступеню організації потоку (кут розкриття α = 0°) вміст 

кисню у спливаючих у ковші пузирях знаходиться на рівні 21%. Доведено, 

що при відносній довжині реакційної зони li/l0 = 0,75 коефіцієнт ефективності 

захисної дії газової оболонки в досліджуваному діапазоні витрати газу 

знаходиться на рівні 0,89-0,99, що дає можливість формування газорідинного 

потоку з високим показником захисної дії продувного газу. 

8. Виявлено, що при обробці рідини продувним газом існує 

оптимальний діапазон його витрати. В умовах низькотемпературного 

моделювання для розробленої конструкції сталевипускного каналу 

встановлено, що питома витрата газу на одне сопло повинна бути в межах 

0,025-0,125 м3
/хв. Показано, що подальше збільшення питомої витрати веде 

до зниження ступеню організації газорідинного потоку. Витрата газу нижче 

рекомендованої межі виключить можливість формування газорідинного 

потоку з розвиненою міжфазною поверхнею.  

9. Виконано математичне моделювання процесу випуску плавки із 

використанням методу діаграм зв’язків. Розроблено модуль функціонального 

оператора гідродинаміки процесу випуску рідини і отримані чисельні 

рішення диференційних рівнянь в системі «ванна конвертера – льотка», які 

реалізовані в оболонці Mathcad.  

10. За допомогою отриманої математичної моделі процесу випуску 
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розплаву з конвертера виявлено, що збільшення витрати газу призводить до 

зменшення коефіцієнту питомих витрат рідини для сталевипускного каналу. 

Встановлено, що коефіцієнт питомих витрат рідини для двокамерного 

сталевипускного каналу знаходиться в межах від 0,82-0,87 до 0,58-0,79, для 

однокамерного – від 0,71 до 0,38-0,45 і має тенденцію до зменшення при 

збільшенні витрати газу.  

 Матеріали даного розділу опубліковані в статтях [44, 78-80, 83, 85-86]. 
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РОЗДІЛ 4  

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ 

РОЗКИСЛЕННЯ ПОТОКУ РОЗПЛАВУ ЗАЛИШКОВИМ ВУГЛЕЦЕМ У 

СТАЛЕВИПУСКНОМУ КАНАЛІ 

 

4.1 Теоретичне обґрунтування та термодинамічний аналіз процесу 

розкислення розплаву залишковим вуглецем на випуску з конвертера  

 

Із використанням результатів низькотемпературних досліджень 

випуску розплаву з конвертера [44] визначені раціональні режими обробки 

розплаву газовим потоком для досягнення мінімального бризкоутворення з 

газометалевого потоку (розділ 3).  

Після закінчення стадії рафінування у кисневому конвертері не 

розкислений залізовуглецевий розплав, як відомо [61], містить у своєму 

складі вуглець і марганець, які здатні зв’язувати надлишковий розчинений 

кисень. При цьому можливе розкислення сталі по реакціях [62, 63]: 

 

[ ] [ ] { }COOC =+ , lgK = 1160/T+2,00                                    (4.1) 

[ ] [ ] { }2COO2C =+  , lgK = 9616/T-2,31                                (4.2) 

[ ] [ ] (MnO)OMn =+ , lgK = 12760/T-5,68.                              (4.3)                                                  

З метою уточнення імовірного механізму зв’язування розчиненого 

кисню в нерозкисленому розплаві побудована графічна залежність константи 

рівноваги реакцій (4.1), (4.2) і (4.3) від температури (рис. 4.1) для діапазону 

температур, характерних для конвертерної плавки – 1573 – 2773 К (1300 – 

2500
оС).   

Згідно результатів розрахунку (рис. 4.1) реакції (4.1) і (4.2) мають 

більш високі значення константи рівноваги у всьому дослідженому діапазоні 

температур. Це дозволяє стверджувати, що пріоритет має взаємодія кисню з 

вуглецем, а не з марганцем. 
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Рис. 4.1 – Залежність константи рівноваги від температури для процесів 

розкислення сталі вуглецем і марганцем 

 

Як відомо [61], на видалення кисню з розплаву суттєво впливає 

надлишковий тиск у системі. Для оцінки ймовірності протікання процесів 

розкислення при змінах тиску використовували значення зміни енергії Гіббса 

для реакцій (4.1) та (4.2). 

Вплив зовнішнього тиску на систему «залізовуглецевий розплав – 

розчинені домішки» оцінювали із використанням рівняння Вант-Гофа [61]: 

 

∆GТ = - RT lnKР + RT Σn lnP,                                  (4.4) 

де RT lnP – вираз, що визначає залежність значення енергії Гіббса від 

температури;  

n – число молей газоподібних реагуючих речовин;  

Р – тиск газоподібних речовин, атм.; 

R – універсальна газова стала (8,314 Дж/град.);  

Т – температура при якій протікає реакція, К. 

Результати визначення впливу надлишкового тиску на процес 

розкислення сталі вуглецем представлені на рис. 4.2. Із підвищенням тиску в 
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температурній області реакцій (4.1) і (4.2) імовірність протікання процесів 

розкислення розплаву вуглецем зменшується, що відповідає принципам 

закону Ле-Шательє.  

Із використанням графічних залежностей (рис. 4.2) визначено, що зі 

збільшенням тиску середовища на 2 атм. (при температурі 2000 К) значення 

енергії Гіббса для реакції (4.1) знижується на 18000 кДж/моль, а для реакції 

(4.2) – на 20000 кДж/моль відповідно. Наведені відомості свідчать про 

підвищення ефективності розкислення залізовуглецевого напівпродукту 

вуглецем при здійсненні даного процесу в середовищі з тиском, що 

відповідає нормальним умовам. Для більшої наочності впливу тиску на 

реакції (4.1) і (4.2) побудована залежність зміни енергії Гіббса від висоти 

шару металу в конвертері (рис. 4.3) при температурі 1650
оС. Як випливає з 

наведеної залежності збільшення висоти шару металу на 2 м приводить до 

збільшення значення зміни енергії Гіббса на 14 кДж/моль для реакції (4.1) і 

на 40 кДж/моль – для реакції (4.2) відповідно. Це свідчить на користь 

припущення про переважне протікання процесів розкислення вуглецем на 

поверхні розплаву.  

Враховуючи технологічні особливості виробництва сталі в кисневих 

конвертерах (неможливість ефективного відокремлення металевої та 

окисленої шлакової фази усередині робочого простору конвертера з метою 

попередження ресульфурації і рефосфорації) розкислення вуглецем доцільно 

проводити за межами конвертера за умов обов’язкового відсікання кінцевого 

конвертерного шлаку. Окрім того, враховуючи значну неоднорідність 

нерозкисленого залізовуглецевого розплаву за вмістом вуглецю, процес 

видалення надлишкового кисню доцільно здійснювати безпосередньо під час 

випуску розплаву у сталевипускному каналі із врахуванням гідродинамічних 

особливостей витікання потоку.  
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Рис. 4.2 – Залежність зміни енергії Гіббса від температури та тиску 

середовища для процесу розкислення розплаву вуглецем  
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Рис. 4.3 – Вплив глибини металевої ванни на зміну енергії Гіббса для 

реакції розкислення сталі вуглецем при температурі 1650
оС 

 

В умовах класичного випуску залізовуглецевого розплаву з кисневого 

конвертера при контакті із газоподібним киснем оточуючого середовища 

термодинамічно можливе протікання реакцій окислення вуглецю  

[ ] { } { }COОC =+ 22
1 , lgK = 7287/T+2,22                                 (4.5) 

{ } { } { }222
1 COОCO =+ , lgK = 14601/T-4,44                              (4.6) 

та заліза  

[ ] { } ( )FeOОFe =+ 22
1 , lgK = 12434/T-2,58                            (4.7) 

з утворенням крапель окисленого шлаку та накопиченням останнього на 

поверхні розплаву у сталерозливному ковші. 

 

4.2 Результати високотемпературного моделювання випуску розплаву з 

організацією вуглецевого розкислення у сталевипускному каналі  

 

З метою оцінки впливу геометричних параметрів сталевипускного 

каналу на газогідродинамічні особливості газометалевого потоку та 

термодинаміку процесів, а також для виявлення захисної дії аргону провели 
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наступну серію високотемпературних досліджень, по ходу яких реалізовані 

різні режими витікання залізовуглецевого розплаву із різним початковим 

вмістом вуглецю, крізь модель сталевипускного каналу (поз. 2, 3 

рис. 2.8) [64, 65]. Методика проведення високотемпературних досліджень 

представлена в розділі 2. 

Виявлено, що незалежно від вмісту вуглецю та незважаючи на 

пульсацію потоку розплаву за рахунок впливу оточуючої атмосфери, 

організація потоку на ділянці поза льоткою є задовільною. На рисунках 4.4 

(а) та 4.5 (а) наведений вигляд потоку розплаву при витіканні у стальківш без 

вдування аргону у сталевипускний канал (льотку) на модельному 

стенді (рис. 2.8).  

Необхідно відмітити, що по ходу випуску високовуглецевого розплаву 

навколо потоку за зрізом каналу виявлений ефект виникнення полум’я. Це 

можна пояснити наявністю безпосереднього контакту між металевим 

потоком та газоподібним киснем оточуючої атмосфери. У такому випадку 

підтверджується термодинамічна можливість (розділ 4, п.4.1) взаємодії 

газоподібного кисню з розташованими на поверхні потоку атомами вуглецю 

та заліза. Аналогічний «полум’яний» ефект спостерігається при випуску з 

промислового кисневого конвертера вуглецевих марок сталі.  

За результатами другої серії високотемпературних експериментів, в 

умовах вдування аргону у потік розплаву крізь два співвісно розташованих 

сопла в другій камері двокамерної льотки (рис. 2.8) встановлено, що при 

питомій витраті аргону 0,2 м3
/хв. (відповідає питомій витраті 1 м3

/т сталі) 

утворений газометалевий потік на дільниці між зрізом сталевипускного 

каналу та ковшем 1 (рис. 2.8) має високий ступінь організації з незначним 

відділенням крапель від основної маси потоку (кут розкриття потоку 

α = 2…3°) рис. 4.4, б). 

Деталізація кадрів відеоряду, отриманого шляхом використання 

високошвидкісної відеокамери (300 кадрів/сек.), дозволила встановити 

наявність утворення крапель з різною мірою дисперсності аж до формування 

суцільних струменів розплаву на виході з сталевипускного 

каналу (рис. 4.5, б). 
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Рис. 4.4 – Стан та структура потоку залізовуглецевого розплаву 

(відеофіксація, 30 кадрів на секунду): а – потік без подачі газу; б – 

газометалевий потік (ГМП) з продуванням через 2 сопла; в – ГМП з 

продуванням через 4 сопла; г – ГМП при випуску через «заморожену 

льотку». 1 – зріз льотки; 2 – потік розплаву; 3 – струмені розплаву, утворені 

за рахунок диспергування металевого потоку аргоном; 4 – зріз 

сталерозливного ковша (тут і на рис. 4.5) 
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Рис. 4.5 – Стан та структура потоку залізовуглецевого розплаву 

(відеофіксація, 300 кадрів на секунду): а – потік без подачі газу; б – ГМП з 

продуванням крізь 2 сопла; в – ГМП з продуванням через 4 сопла; г – ГМП 

при випуску крізь «заморожену льотку» 

 

Наявність слабоподрібнених струменів пояснюється мінімальною 

кількістю продувних вузлів (2 сопла), використаних для вдування аргону, 

проте присутність дрібних часток в потоці свідчить про високий 

а б 

в г 

2 

3 

3 3 



 

 

119 

перемішуючий і подрібнюючий потенціал газових струменів. 

У наступній серії експериментів обробку з метою формування 

газометалевого потоку та реалізацією вуглецевого розкислення виконували 

шляхом продування потоку розплаву крізь чотири співвісно розташованих 

продувних вузла в другій камері льотки (рис. 2.8) при витраті аргону 

0,2 м3
/хв. (0,05 м3

/хв. на одне сопло). Встановлено, що ступінь організації 

ГМП збільшився (кут розкриття потоку α = 1…3°) і відділення крапель 

практично не спостерігалося (рис. 4.4, в).  

У свою чергу, дані високошвидкісної зйомки (рис. 4.5, в) свідчать про 

підвищення рівномірності дроблення газометалевого потоку із одночасним 

збільшенням розмірів крапель металу до 5-7 мм. Причиною збільшення 

розміру крапель стало зменшення подрібнюючого ефекту газу внаслідок 

зниження питомої витрати дуття на одне сопло. Зниження питомої витрати 

дуття на одне сопло, у свою чергу, сталося через збільшення кількості сопел і 

сумарної площі їх перерізу. 

У четвертій серії експериментів дотримувалися умов використання газу 

для організації газометалевого потоку, які відповідали умовам попередньої 

серії. Проте, на відміну від картини на рис. 4.4, в та рис. 4.5, в спостерігалося 

інтенсивне розбризкування ГМП (кут розкриття α = 10…15°) (рис. 4.4, г та 

рис. 4.5, г) ймовірно внаслідок зменшення площі перерізу другої камери 

через наморожування металевого розплаву на її стінки. Наморожування стало 

результатом недостатнього розігрівання другої камери (до 500-600 ºС) льотки 

та прискорених тепловтрат через стінки камери, яка виконана з 

корундографітового вогнетриву із високою теплопровідністю. В першому 

наближенні можна стверджувати, що в даному випадку характер випуску 

відповідав умовам продування крізь однокамерну льотку. Характер 

розбризкування ГМП відповідав структурі газорідинного потоку, отриманого 

при продуванні в однокамерній льотці у експериментах з холодного 

моделювання випуску розплаву (розділ 3). 

Загальним позитивним моментом другої (два сопла) і третьої (чотири 
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сопла) серії досліджень є встановлений факт того, що рух різної форми і 

розмірів крапель розплаву поза межами льотки відбувався практично в руслі 

потоку аргону на шляху до дзеркала в ковші, тобто в напрямку, заданому 

профілем другої камери льотки. Це є свідченням достатньо високого ступеню 

організації аргоно-металевого потоку і підтвердженням обґрунтованості 

обраних параметрів: профілю та розмірів другої камери льотки. 

Окрім того, встановлені умови, які призводять до виникнення 

розсіяного, неорганізованого газометалевого потоку (рис. 4.5, г). Доведений 

суттєвий вплив на температурний стан та ступінь організації потоку рідкого 

металу, що випускається у ківш, складу та характеристик вогнетривів 

сталевипускного каналу.  

Як і очікували за результатами теоретичного обґрунтування і 

низькотемпературних досліджень, інтенсивне перемішування аргону з 

потоком розплаву відбувається у межах робочого простору сталевипускного 

каналу, при цьому найбільш інтенсивно – у зоні розміщення газових сопел. 

Реальну картину протікання вказаного вище процесу при 

високотемпературному моделюванні зафіксувати не вдалося внаслідок 

непрозорості продувного вузла. Проте, як показали дані швидкісної 

відеозйомки, на відкритій ділянці руху аргоно-металевого потоку, тобто зовні 

випускного каналу, краплі металу різних фракцій рухаються у потоці в 

одному напрямку з аргоном, але з різними швидкостями. У свою чергу, 

краплі розміром до 3…5 мм по ходу руху епізодично коалесцюють і 

подрібнюються. Процеси коалесценції і дроблення крапель металу тривають 

на всьому шляху відкритої частини аргоно-металевого потоку. Наочно цей 

процес у вигляді серії швидкісних знімків показаний на рисунку 4.6. 

Відеоряд, який відображає поведінку в часі двох спостережуваних крапель 

розплаву, близьких за формою до кулі, виділено на фрагментах аргоно-

металевого потоку прямокутними зонами (рис. 4.6). Початок злиття крапель 

спостерігається на 7-8 фрагментах, закінчення – на 12-13 відповідно.  
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Рис. 4.6 – Серія високошвидкісних знімків, які характеризують процеси коалесценції і дроблення крапель 

металу на відкритій частині аргоно-металевого потоку 
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За допомогою аналізу наведених фрагментів (рис. 4.6) можна 

визначити динаміку зміни форми і розташування у потоці інших, більших 

фрагментів рідкої фази. 

Встановлено також (рис. 4.6), що поверхня розподілу між розплавом і 

газом постійно змінюється і оновлюється, що, вочевидь, сприяє протіканню 

поверхневих процесів. До останніх відносяться процеси вуглецевого 

розкислення (реакції 4.1-4.2), дегазації (видалення з металу водню, азоту) та 

десульфурації залізовуглецевих розплавів.  

Динаміка зміни хімічного складу високовуглецевого розплаву після 

випуску у ківш із обробкою аргоном у сталевипускному каналі свідчить на 

користь відсутності кінетичних обмежень протікання хімічних реакцій у 

розплаві (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Характеристика високовуглецевого розплаву при різних режимах до 

обробки (1-1, 2-1, 3-1, 4-1) і після обробки (2-2, 3-2, 4-2) потоку аргоном 

Хімічний склад, % 

№ проби 
C Mn Si S P 

Кут розкриття 

потоку α, 

град. 

Питома витрата 

аргону на 1 одне 

сопло, м3
/хв. 

1-1 4,06 0,175 0,570 0,036 0,044 

1-2 3,92 0,136 0,491 0,035 0,041 
0 0 

2-1 4,48 <0,1 0,650 0,030 0,044 

2-2 3,95 <0,1 0,637 0,030 0,044 
5-7 0,1 

3-1 3,86 <0,1 0,560 0,030 0,043 

3-2 3,82 0,02 0,549 0,034 0,048 
1-3 0,05 

4-1 3,48 <0,1 0,208 0,037 0,043 

4-2 2,49 <0,1 0,183 0,026 0,037 
10-15 0,05 

 

Особливо це відображено динамікою зменшення вмісту вуглецю в 

експериментах 2 і 4, де вміст останнього змінювався з 4,48% до 3,95% і з 
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3,48% до 2,49% відповідно. В експерименті №1 розплав не обробляли газом. 

Струмінь компактний, добре організований.   

За результатами високотемпературного моделювання підтверджено, що 

при випуску відбувається активна взаємодія поверхні розплаву з 

атмосферним повітрям відповідно ( реакції 4.4-4.6). Встановлено, що при 

обробці розплаву аргоном суттєвий вплив на процеси, що відбуваються в 

газорідинному потоці, має ступінь його організації. Обробка розплаву 

аргоном в умовах, наближених до випуску з однокамерного сталевипускного 

каналу з Qg.1 = 0,05 м3
/хв. не дала позитивних результатів внаслідок значного 

кута розкриття потоку α = 10-15°, що супроводжується значним чадом 

вуглецю (∆С = 0,99%) через зниження захисної дії аргону. Найбільш 

раціональний режим обробки розплаву з кутом розкриття α = 1-3° отриманий 

при питомій витраті аргону на одне сопло Qg.1 = 0,05 м3
/хв. з використанням 

двокамерного сталевипускного каналу через малий показник чаду вуглецю 

(∆С = 0,04%). При випуску розплаву без обробки аргоном чад вуглецю склав 

∆С = 0,14%, що підтверджує наявність негативного впливу навколишньої 

атмосфери навіть на металевий потік з високим ступенем організації. 

 Для дослідження розкислювальної здатності вуглецю і оцінки зміни 

витрати розкислювачів було проведено наступну серію досліджень з 

обробкою аргоном нерозкисленого низьковуглецевого розплаву з вмістом 

Mn<0,05% та слідами Si. Методика проведення представлена в розділі 2. 

 З урахуванням тенденції підвищення ступеня організації при зниженні 

питомої витрати аргону на одне сопло було розраховано за формулою (3.10) 

оптимальну кількість продувних вузлів. 

Зміни хімічного складу низьковуглецевого розплаву наведені у 

таблиці 4.2. 

Методика проведення експерименту і відбору проб розплаву 

представлена в розділі 2.2. Відповідно до даних таблиці 4.2 в процесі 

обробки розплаву аргоном спостерігається зниження концентрації вуглецю 

на 0,014 – 0,023%, ймовірніше за все, за рахунок процесу вуглецевого 
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розкислення. Вміст алюмінію після розкислення в пробах з обробкою 

розплаву аргоном у всіх експериментах у середньому вищий на 0,02%, що 

свідчить про зниження чаду алюмінію і підтверджує ймовірність протікання 

реакції (4.1), (4.2) за рахунок взаємодії розчинених у металі вуглецю й кисню.  

 

Таблиця 4.2 

Усереднений хімічний склад проб низьковуглецевого розплаву до 

обробки (5-1, 6-1, 7-1, 8-1) і після обробки (5-2, 6-2, 7-2, 8-2) потоку аргоном 

(1 м3
/т розплаву) 

№ проби Хімічний склад, % 

 C S P Al 

5-1 0,046 0,018 0,040 0,050 

5-2 0,027 0,017 0,040 0,080 

6-1 0,037 0,016 0,030 0,050 

6-2 0,025 0,016 0,030 0,070 

7-1 0,050 0,019 0,030 0,080 

7-2 0,036 0,019 0,030 0,100 

8-1 0,040 0,019 0,030 0,055 

8-2 0,031 0,019 0,030 0,070 

 

Наведені вище факти (табл. 4.1, 4.2) дозволяють зробити висновок про 

формування навколо газометалевого потоку захисної газової оболонки, 

наявність якої було побічно на етапі низькотемпературного моделювання 

процесу випуску плавки з конвертера (розділ 3.5). 

Після проведення відповідних розрахунків була отримана залежність 

між початковим вмістом вуглецю і кількістю видаленого кисню (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7 – Залежність кількості видаленого кисню від початкового 

вмісту вуглецю 

В межах досліджуваного діапазону концентрацій вуглецю 

підтверджена можливість реалізації вуглецевого розкислення розплаву при 

обробці останнього аргоном у сталевипускному каналі. Встановлено, що при 

збільшенні початкового вмісту у розплаві вуглецю його розкислювальна 

здатність зростає. 

Відповідно до даних, представлених на рис. 4.7 встановлений 

переважний характер протікання реакції (4.1) для розглянутого діапазону 

температур (1600-1700°С). Тому для подальших розрахунків прийнято 

допущення, що в процесі обробки аргоном не розкисленої конвертерної сталі 

протікає переважно реакція утворення монооксиду вуглецю (4.1). 

Розкислення сталі алюмінієм відбувається відповідно до рівняння 

хімічної реакції [46]: 

    2[Al] + 3[O] = (Al2O3).                                          (4.8) 

При цьому результати розрахунку (з використанням рівнянь реакцій 

(4.1) і (4.8)) максимальної кількості кисню, який може бути вилучений з 

металу за рахунок взаємодії з вуглецем і алюмінієм, представлені в таблиці 

4.3. 
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Таблиця 4.3 

Розрахунки максимальної кількості вилученого з металу кисню 

Кількість кисню, % 

Експеримент №1 Експеримент №2 Експеримент №3 

Процес 

розкислення 

без 

обробки 

з 

обробкою 

без 

обробки 

з 

обробкою 

без 

обробки 

з 

обробкою 

Розкислення 

вуглецем 
- 0,025 - 0,016 - 0,019 

Розкислення 

алюмінієм 
0,129 0,103 0,129 0,111 0,103 0,086 

Загальна 

кількість 

кисню 

0,129 0,128 0,129 0,127 0,103 0,105 

 

За даними табл. 4.2 і 4.3 підтверджена можливість реалізації 

попереднього вуглецевого розкислення за рахунок обробки розплаву аргоном 

у сталевипускному каналі. Виявлено, що при збільшенні початкового вмісту 

вуглецю частка видаленого кисню збільшується. Встановлено, що при 

обробці розплаву з початковим вмістом вуглецю [С] = 0,033-0,050% частка 

видаленого кисню становить 12-19% (відн.), а зниження чаду алюмінію 

становить 14-20%. 

 

4.3 Фізико-хімічна схема вуглецевого розкислення металевого розплаву 

при обробці аргоном на випуску з конвертера  

 

З врахуванням результатів високотемпературного моделювання (п. 4.2) 

фізико-хімічну схему розкислення металевого розплаву залишковим 

вуглецем можна представити у наступному вигляді. 

Для умов барботажу інертним газом у об’ємі рідкого металу деякий час 

знаходяться пузирі газу, які можна розглядати як внутрішню замкнуту 
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атмосферу, куди прагнуть дифундувати розчинені в розплаві гази (N, H, 

CO) [61]. Таким чином, для успішної дегазації розплаву при продуванні 

інертним газом необхідно збільшити час перебування пузиря в розплаві 

(досягається зменшенням розміру пузиря) і збільшити реакційну зону, що 

можливо за рахунок диспергування розплаву.  

Механізм обробки розплаву для запропонованого у даному 

дослідженні способу розкислення заснований на створенні розвинутої 

реакційної поверхні газ-метал за рахунок дроблення потоку на краплі і 

створенні умов для протікання рафінувальних процесів на їх поверхні на 

шляху до сталерозливального ковшу. 

Для визначення напрямків підвищення ефективності вуглецевого 

розкислення залізовуглецевого розплаву розглянемо механізм взаємодії 

металевого потоку з аргоном на прикладі краплі рідкого металу, що 

знаходиться в середовищі інертного газу (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8 – Схема взаємодії краплі металу з газом в газометалевому 

потоці 

 

Прийнято, що взаємодія краплі металу з газом відбувається на межі 

розділу "метал-газ". Для спрощення розрахунків в першому наближенні 

форму краплі металу  прийняли сферичною. Краплю металу радіусом R1 

представили у якості системи з пересиченим розчином, з якої розчинені в 

металі гази прагнуть дифундувати в газову оболонку, у середовище, де їх 

парціальний тиск у початковий момент часу дорівнює нулю. Необхідно 
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врахувати, що крапля знаходиться в зваженому стані дуже обмежений час 

(0,5-2 сек.). Приймемо (без урахування градієнта концентрацій газів в 

краплі), що за час від формування краплі металу до потрапляння її у 

сталерозливний ківш визначена кількість розчинених у краплі газів з шару ∆1 

встигає дифундувати в газову оболонку товщиною ∆2, а концентрація газів у 

∆1 стане рівноважною з їх парціальним тиском у газовій оболонці. 

Об’єм однієї краплі становить: 

 

 3
1k

3

4
Rπv =                                                 (4.9) 

Приймемо у першому наближенні, що в краплі є присутній не 

дегазований шар металу радіусом R2, який характеризує повноту процесу 

дегазації і залежить від форми та розміру краплі та товщини газової оболонки 

(кількості газу). 

Об’єм дегазованого шару краплі буде дорівнювати: 

 

 ( ) 3
1

3

21deg.me. ∆
3

4

3

4
πRRπv =−=                             (4.10) 

Оскільки визначити товщину дегазованого шару ∆1 можливо з 

достатнім ступенем наближення, то ступінь дегазації можна 

охарактеризувати через відношення дегазованого об’єму краплі до її повного 

об’єму, виразивши це відношення через коефіцієнт Кр (0 < Кр ≤ 1): 

 

 
k

deg.me.
p

v

v
K =                                                 (4.11) 

Таким чином: 

 

 
p

deg.me.
k

K

v
v =                                                  (4.12) 

Якщо значення Кр прагне до нуля, то дегазація металу не відбувається. 

При значенні Кр, що дорівнює одиниці, виконується умова повної дегазації 
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металу і не дегазований шар відсутній. 

Приймаємо, що за одиницю часу впливу потоку інертного газу 

піддається визначений об’єм металу Vme, який, в свою чергу, дробиться на 

краплі однакового розміру з рівномірним розподілом їх за перетином 

газометалевого потоку. Також припустимо, що кожна крапля металу має 

газову оболонку об’ємом vg без перетину газових шарів один з одним.  

Повний об’єм системи vп, що складається з краплі металу і газової 

оболонко навколо неї можливо визначити з рівняння: 

 

 gkп vvv +=                                                  (4.13) 

Згідно рис. 4.8 повний об’єм краплі у газовій оболонці дорівнює: 

 

 ( )3

21п ∆
3

4 += Rπv                                         (4.14) 

Як показано раніше (розділ 1) [4, 15, 22], для проведення дегазації, 

зокрема вуглецевого розкислення, потрібна питома витрата інертного газу 

Qg = 1 м3
/т розплаву. У такому випадку, для визначення кількості інертного 

газу, який є необхідним для дегазації краплі розплаву, використаємо 

коефіцієнт Кg:  

 

 
3
1

3
2

k

g

megg

∆

Rv

v
ρQK ==⋅= ,                                    (4.15) 

Після відповідних перетворень рівнянь (4.13)-(4.15) отримаємо в 

кінцевій формі вираз для визначення дегазованого об’єму краплі: 

 

 
( )

( )1K3

∆4

g

3
21p

deg.me. +
+

=
RK

v
π

                                  (4.16) 

При дробленні потоку розплаву, та витратах газу об’ємом Vg, кількість 

крапель N радіусом R1 визначаємо за виразом: 
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Rπ
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v

V
N ==                                         (4.17) 

Рівняння для визначення об’єму дегазованого металу в такому випадку 

буде мати вигляд: 
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(4.18) 

Після математичних перетворень вираз (4.18), що визначає залежність 

об’єму дегазованого розплаву від витрати інертного газу, приймає вигляд: 

 

 

( ) 












+++

+⋅
⋅

= 1
∆∆3∆3

1 3
1

3
2

2
1

2
2

1

2

meg

mep

deg.me
RRRQ

VK
V . ρ

                        (4.19) 

Таким чином можна зробити висновки, що пояснюють закономірності 

обробки металевого потоку інертним газом для зменшення вмісту 

розчинених в розплаві газів: 

1) об’єм дегазованого металу прямо пропорційно залежить від об’єму 

розплаву, який піддається впливу аргону; 

2) об’єм дегазованого металу зворотно пропорційний радіусу краплі 

розплаву; 

3) об’єм дегазованого металу прямо пропорційний товщині газової 

оболонки навколо краплі, проте має зворотно пропорційну залежність від 

питомої витрати газу. При збільшенні питомої витрати газу збільшується 

товщина газової оболонки, і рівноважний стан у ній досягається при нижчих 

концентраціях розчинених в розплаві газів. 

Для збільшення об’єму дегазованого розплаву в струмені необхідно 

дотримуватись умов отримання газометалевого потоку з дрібнодисперсною 

структурою металевої фази [67, 70], що сприятиме збільшенню поверхні 

розподілу між металом і газом. 

З врахуванням результатів наведеного вище термодинамічного аналізу 
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фізико-хімічна схема процесу обробки нерозкисленого залізовуглецевого 

розплаву інертним газом у робочому просторі сталевипускного каналу 

конвертера може бути представлена наступним чином (рис. 4.9). 

                    

 Рис. 4.9 – Фізико-хімічна схема процесу обробки нерозкисленого 

залізовуглецевого розплаву аргоном в робочому просторі сталевипускного 

каналу кисневого конвертера 

 

Відповідно до фізико-хімічної схеми, представленої на рис. 4.9, при 

обробці потоку розплаву в робочому просторі сталевипускного каналу 

протікають переважно реакції (4.1), (4.2), (4.5)-(4.7) з утворенням СО і СО2, 

які переходять в газову фазу навколо крапель розплаву.  

При виході газометалевого потоку за межі сталевипускного каналу 

відбувається поступове витіснення аргону на периферію, що сприяє 

1) [C]+[O]={CO}; lgK = 2,70 

2) [C]+2[O]={CO2}; lgK = 3,51 

Зона вдування аргону 

γ 

1) [C]+[O]={CO}; lgK = 2,70 

2) [C]+2[O]={CO2}; lgK = 3,51 

 

1) [C]+[O]={CO}; lgK = 2,70 

2) [C]+2[O]={CO2}; lgK = 3,51 

 

Відкрита частина ГМП 

3) {CO}+1/2{O2}={CO2}; lgK = 4,41 

3) {CO}+1/2{O2}={CO2}; lgK = 4,41 
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формуванню захисної газової оболонки по всій довжині потоку за умови 

високого ступеня організації останнього. При цьому не виключається 

ймовірність часткового допалювання СО до СО2 на кордоні захисної газової 

оболонки з навколишньою атмосферою. На поверхні крапель розплаву в 

атмосфері аргону продовжують протікати реакції (4.1), (4.2), (4.5)-(4.7). 

При потраплянні газометалевого розплаву в ківш до моменту 

спливання пузирів аргону на поверхню розплаву також мають місце реакції 

(4.1), (4.2), (4.5)-(4.7). 

Таким чином, у відповідності до представленої на рис 4.9. фізико-

хімічної схеми, процеси вуглецевого розкислення відбуваються не тільки в 

робочому просторі сталевипускного каналу, а також у відкритій частині 

газометалевого потоку і в ковші. Використання приведеного потенціалу дає 

можливість підвищити ефективність вуглецевого розкислення. 

При відхиленні системи (рис. 4.8) від рівноваги виникає потік речовин 

з об’єму краплі розплаву до газової оболонки, який пропорційний 

коефіцієнту масопереносу (βО) і різниці концентрацій фактичної ([О]) та 

рівноважної ([О]р) [67, 68]. Потік кисню і вуглецю, необхідний для утворення 

СО і переходу у газову оболонку, може бути представлений наступним 

рівнянням:  

 

[ ] [ ]( )pβ,j OO751 OCO −=                                       (4.20) 

Концентрація кисню, рівноважна з парціальним тиском СО в оболонці 

складе: 

 [ ] [ ]C
O

C

CO
p

K

P= ,                                          (4.21) 

де PCO – парціальний тиск СО у газовій фазі;  

КC – константа рівноваги реакції окислення вуглецю. 

Маса СО, яка дифундує у газову оболонку: 

[ ] [ ]( ) τdSβ,m
τ

k

0

pOCO OO751 ∫ ⋅−= ,                            (4.22) 
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де Sk – поверхня краплі, м2
;  

τ – тривалість обробки краплі аргоном, сек.  

 

Загальну масу газу, що видаляється в газову фазу, в цьому випадку, 

визначаємо за виразом: 

  

[ ] [ ]( ) τβ
τ

d
R

V,
NmM  OO  

255

0
p O

1

Мe
COCO ∫ −==                            (4.23) 

Для запропонованого способу обробки розплаву інертним газом на 

випуску з промислового конвертера необхідно враховувати, що 

газометалевий потік має виражений турбулентний характер (Re > 10
5
) і тому 

фактичне значення масопереносу кисню βО може бути збільшене на декілька 

порядків. Це дозволить виконувати дегазацію газометалевого потоку, що має 

більші за розміром краплі розплаву (згідно зі схемою рис. 4.8), впродовж 

усього випуску плавки у сталерозливний ківш. 

 

Висновки  

1. Із використанням методів термодинамічного аналізу встановлено, що 

в процесі виробництва залізовуглецевого напівпродукту в кисневих 

конвертерах залишковий вміст кисню в розплаві значно перевищує його 

рівноважні концентрації. Термодинамічні розрахунки й результати 

лабораторних експериментів підтвердили ефективність запропонованої 

технології по розкисленню залізовуглецевого напівпродукту залишковим 

вуглецем при випуску з конвертера за рахунок обробки аргоном у 

сталевипускному каналі. 

2. За результатами високотемпературного моделювання підтверджено, 

що при випуску відбувається взаємодія поверхні розплаву з атмосферним 

повітрям. Встановлено, що при обробці розплаву аргоном суттєвий вплив на 

процеси, що відбуваються в газорідинному потоці, має ступінь його 

організації. Обробка розплаву аргоном в умовах, наближених до випуску з 
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однокамерного сталевипускного каналу з Qg.1 = 0,05 м3
/хв. не дала 

позитивних результатів через значний кут розкриття потоку α = 10-15°, що 

супроводжувалося значним чадом вуглецю (∆С = 0,99%) через зниження 

захисної дії аргону. Найбільш раціональний режим обробки розплаву з кутом 

розкриття α = 1-3° отриманий при питомій витраті аргону на одне сопло Qg.1 

= 0,05 м3
/хв. з використанням двокамерного сталевипускного каналу через 

низький показник чаду вуглецю (∆С = 0,04%). При випуску розплаву без 

обробки аргоном чад вуглецю склав ∆С = 0,14%. 

3. Експериментально підтверджена можливість реалізації попереднього 

вуглецевого розкислення за рахунок обробки нерозкисленого 

низьковуглецевого розплаву у сталевипускному каналі. Виявлено, що при 

збільшенні початкового вмісту частка видаленого кисню збільшується. 

Встановлено, що при обробці розплаву з початковим вмістом вуглецю [С] = 

0,033-0,050% частки видаленого кисню становить 12-19% (відн.), а зниження 

чаду алюмінію становить 14-20%. 

4. За результатами високотемпературного моделювання і 

термодинамічного аналізу процесу випуску розплаву з обробкою аргоном в 

робочому просторі сталевипускного каналу запропонована фізико-хімічна 

схема розкислення металевого розплаву залишковим вуглецем. Встановлено, 

що у відповідності до представленої фізико-хімічної схеми, процеси 

вуглецевого розкислення відбуваються не тільки в робочому просторі 

сталевипускного каналу, а також у відкритій частині газометалевого потоку і 

в ковші. Використання приведеного потенціалу дає можливість підвищити 

ефективність вуглецевого розкислення. 

 Матеріали даного розділу опубліковані в статтях [64, 65, 84]. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМИСЛОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ 

ТА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

РОЗПЛАВУ 

 

5.1 Характеристика штатного обладнання та технології випуску 

розплаву з конвертера у сталерозливний ківш 

 

Відповідно до технологічної інструкції [ТІ 230-С320-02] випуск 

розплаву у стальківш після завершення продувки складається з наступних 

етапів: 

- поворот конвертера в положення випуску розплаву і відсікання 

первинних порцій конвертерного шлаку шляхом використання вогнетривких 

пробок Cone-Plast або власного виробництва; 

- випуск розплаву і відсікання кінцевого шлаку із застосуванням 

газодинамічного стопорного пристрою; 

- перемішування розплаву у сталерозливальному ковші шляхом 

вдування аргону через донні вставки із витратою 10 м3
/хв. 

Схему організації випуску розплаву у сталерозливний ківш крізь 

штатний сталевипускний канал наведено на рис. 5.1. 

Випуск розплаву виконують крізь сталевипускний канал організованим 

потоком протягом 4-12 хв. 

Не дозволяється переривання струменю металу по ходу випуску за 

виключенням спеціальних прийомів обробки розплаву у ковші розкисленим 

шлаком. 

З метою коригування вмісту вуглецю у ківш присаджують під струмінь 

розплаву сухий антрацитовий штиб або коксову дрібницю фракції не більш 

ніж 6 мм на початку випуску плавки та завершують при наповненні не більш 

1/2 висоти ковшу.  

Для розкислення та легування сталі на випуску плавки з конвертера 
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використовують матеріали із розрахунку, наведеному у таблицях 5.1, 5.2, з 

врахуванням чаду останніх.  

Таблиця 5.1 

Орієнтовний чад елементів при розкисленні, % 

Вміст елементів у металі перед випуском, % Елемент,  

група марок 0.03-0.04 0.05-0.06 0.07-0.08 0.09-0.10 0.11-0.35 0.50–0.70 

Вуглець 44-33 25-18 

Кремній,    пс       

                   сп 

65-50 

30-28 

45-35 

26-24 

29-28 

22-20 

27-24 

16-14 

Марганець, кп, пс  

                    сп 

43-40 

24-22 

48-35 

22-20 

33-28 

20-18 

27-26 

18-16 

24-20 

16-15 

18-16 

15-14 

Алюміній 90-88 87-86 84-82 80-75 70-65 46-35 

Хром 30-25 25-20 20-15 

Ванадій, ніобій 20 15 

Бор 40-30 30-25 25-20 

 

Таблиця 5.2 

Питомі витрати розкислювачів для розкислення сталі, кг/плавку 

Вміст вуглецю перед випуском, % Спосіб  

розкислення 

Група  

марок 0.03-

0.04 

0.05-

0.06 

0.07-

0.08 

0.09-

0.14 

0.15-

0.30 

0.31-

0.70 

FeSiMn 550-450 270-200 150-70 – – – 

FeSi65% 

чушк.АВ-87  

150-120 

30 

70-60 

15 

40-20 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

кп 

120-95 60-45 30-15 – –  
чушк.АВ-87  

450-405 360-330 300-270 240-210 180-150 90-75 

АВ-87(при зливанні) 

Al блок (УКДС) 

155 

135-80 

135 

135-80 

- - - 

FeAl-30(при 

зливанні) 

Al блок 

 

 

сп,н/л 

175-160 

180-165 

150-130 

150-130 

110-75 

115-100 

- - - 
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Рис. 5.1 – Схема випуску залізовуглецевого розплаву у 

сталерозливальний ківш крізь штатний сталевипускний канал: 1 – конвертер; 

2 – шар шлаку; 3 – металевий розплав; 4 – сталевипускний канал; 5 – 

металевий потік; 6 – сталерозливний ківш 
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Присадку феросплавів у ківш починають при наповненні ковшу на 1/5 і 

завершують при наповненні не більш 2/3 висоти. При випуску звертають 

увагу на рівномірність надходження в ківш феросплавів, не допускаючи їх 

застигання і потрапляння в шлак. 

Згідно з прийнятою технологією розкислювачі та легуючі добавки під 

час випуску розплаву з конвертера подають в період наповнення сталь ковшу 

на 1/4 його висоти. У цей період випуску відбувається активне 

перемішування металу струменем і подача в цей час будь-яких матеріалів 

супроводжується інтенсивним заметаленням, повільним оплавленням, потім 

плавленням при наявності високої окисленості металу, ускладнене 

додатковим окисленням металу в струмені із залученням конвективними 

потоками в глиб металу компонентів атмосфери та оксидів заліза, що 

утворюються на поверхні металевої ванни.  

Масу присаджених розкислювачів розраховують за виразом: 

,
У)(А

)С(СТ
Ф 100

100
21 ⋅

−⋅
−⋅

=                                        (5.1) 

де – Ф – кількість розкислювачів, т; 

Т – маса рідкої сталі, т; 

С1 – масова частка елементу в готовій сталі, %; 

С2 – масова частка елементу в сталі перед розкисленням, %; 

У – чад елементу при розкисленні, %; 

А – масова частка елементу у феросплаві (матеріалі), %. 

 

Таким чином, при застосуванні штатної технології чад елементів-

розкислювачів, наприклад Al, Mn, Si, коливається від 35 до 90%, від 14 до 

48% і від 14 до 65% відповідно. Чад і, відповідно, витрата розкислювачів 

збільшується при зменшенні концентрації вуглецю перед випуском плавки. 
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5.2 Розробка конструкції сталевипускного каналу для реалізації 

розкислення сталі на випуску залишковим вуглецем 

 

5.2.1 Інженерний розрахунок зміни геометричних параметрів робочого 

простору кисневого конвертера у період випуску залізовуглецевого розплаву 

в стальківш 

 

На процес випуску сталі з конвертера впливають такі фактори, як 

геометричні параметри робочого простору й сталевипускного каналу, а також 

зміна гідравлічного напору шлаку і металу внаслідок зменшення об’єму 

металу в конвертері. У розрахунках робочого простору конвертера часто 

вдаються до апроксимації геометричних параметрів [27, 72], відповідно до 

яких роль верхньої й нижньої конічних частин конвертера не враховується, 

або враховується в деякому наближенні до циліндричної форми. 

При розв’язанні завдання урахування впливу профілю робочого 

простору конвертера на зміни гідравлічного напору розплаву прийняли ряд 

допущень: конвертер у процесі випуску плавки перебуває в горизонтальному 

положенні [27]; кількість кінцевого шлаку на поверхні розплаву в процесі 

випуску прийнята сталою; профіль днища прийнятий пласким; зношування 

футерівки не враховується. 

На рис. 5.2 представлене схематичне зображення робочого простору 

конвертера в положенні випуску плавки.  

Для розрахунків геометрії робочого простору 250-т конвертера ПАТ 

«Дніпровський меткомбінат» використовували програмний продукт 

«АДАМ», розроблений співробітниками кафедри МЧМ ДДТУ (Кулик А.Д. і 

Малашонок А.М.)  
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Рис. 5.2 – Схема профілю робочого простору і ванни конвертера в 

положенні випуску розплаву. Позначення у табл. 5.3 

 

Таблиця 5.3 

Основні позначення схеми профілю робочого простору конвертера 

Параметри Позначення й формули 

1 2 

Діаметр (радіус), м:  

- горловини (ділянка 1) D1 (R1) 

- циліндричної частини (ділянка 2) D2 (R2) 

- нижньої конічної частини (ділянка 3) D3 (R3) 

Довжина, м:  

- горловини (ділянка 1) L1 

- циліндричної частини (ділянка 2) L2 

- нижньої конічної частини (ділянка 3) L3 

Кут нахилу, рад.:  

- горловини (ділянка 1) ( )111 atg lh .кр=γ  

Закінчення табл. 5.3 
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- циліндричної частини (ділянка 2) 2γ = 0 

- нижньої конічної частини (ділянка 3) ( )322 atg lh .кр=γ  

- критичний рівень ванни ( ) 2121 DDh .кр −=  

- критичний рівень на ділянці 3 ( ) 2322 DDh .кр −=  

- довжина заповненої розплавом ділянки, 

м: 
 

- горловини (ділянка 1) 
1

*
1 tanγihl =  

- циліндричної частини (ділянка 2) 22 Ll =  

- нижньої конічної частини (ділянка 3) 

а) 
33 Ll =  при 2.крi hh >     

б) 
33 tanγihl =  при 

2.крi hh ≤    

Початкові характеристики ванни:  

Маса плавки, т 
МеМ  

Маса шлаку, т 
Меш М),...,(М ⋅= 150050  

Густина металу, кг/м3
 Меρ  

Густина шлаку, кг/м3
 шρ  

Об’єм металу, м3
 МеМеМе МV ρ=  

Об’єм шлаку, м3
 шшш МV ρ=  

Об’єм ванни, м3
 шМеВ VVV +=  

Параметри рідкої ванни, м:  

- рівень рідкої ванни hВ 

- рівень шлаку hш 

- рівень металу hМе 

- гідравлічний напір ванни [3, с.66] шMeшMeг hhh ⋅+= )( ρρ  

*)
 ih - розрахунковий рівень розплаву в процесі випуску плавки, м. Для попередніх розрахунків у 

початковий момент випуску плавки приймаємо 1.крi hh = . 

 

У горизонтальному положенні конвертера метал і шлак частково 



 

 

142 

заповнюють усі три ділянки, тому при виконанні розрахунків об’єму й площі 

поверхні розплаву необхідно враховувати геометричні особливості кожної з 

3-х ділянок. Необхідно відзначити, що при визначенні закономірностей зміні 

напору шару рідкої ванни є доцільним вирішувати зворотне завдання з 

визначенням об’єму й площі поверхні розплаву при деякому початковому 

напорі. 

Об’єм розплаву і площа його поверхні в нашому випадку можна знайти 

за допомогою виразів: 

 

321 VVVVобщ ++= ,                                                 (5.2) 

321 SSSSобщ ++= ,                                                 (5.3) 

де індекси 1, 2 і 3 позначають номер ділянки конвертера (рис. 5.2). 

Поперечний переріз будь-якої ділянки робочого простору конвертера 

являє собою окружність, а заповнена рідким розплавом частина ванни – 

сегмент цієї окружності (рис. 5.3), площа якого становить: 

 

2
2

)sin(RS iiсег αα −⋅= ,                                   (5.4) 

де ( )iRmcosa⋅= 2α ;  

ii hRm −= ; iR  і ih  – радіус поперечного перерізу робочого простору 

конвертера й рівень розплаву в цьому перетині відповідно, м;  

i – номер ділянки конвертерної ванни. 

У такому випадку, площа сегмента окружності на будь-якій ділянці 

конвертерної ванни матиме вигляд: 

 

( )( ) ( )( )( )( )( )iiiiiiiiсег RhRcosasinRhRcosaRS −⋅−−⋅⋅= 22
2

1 2
  (5.5) 
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Рис. 5.3 – Поперечний переріз робочого простору конвертера в 

горизонтальному положенні 

 

У процесі випуску плавки iR  й ih  змінюють свої значення відповідно 

до кутів і можуть бути визначені з виразів:  

 

iii lRR γtg2 ⋅−= ,                                            (5.6) 

iii lhh γtg2 ⋅−= ,                                             (5.7) 

де il  й iγ  – довжина й кут нахилу і-ї ділянки, заповненої розплавом, м. 

Об’єм розплаву на i-й ділянці конвертерної ванни визначаємо так: 

( ) dx
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(5.8) 

Загальний об’єм розплаву визначаємо по рівнянню (5.2) з урахуванням 

(5.8) і відповідних перетворень: 
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   (5.9) 

Для визначення площі поверхні розплаву, відповідно до рис. 5.3, 

скористаємося теоремою Піфагора:  
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( )2222
iiii hRRmRn −−=−= ,                                  (5.10) 

Площа поверхні розплаву на i-й ділянці конвертерної ванни складе: 

 

( ) ( ) dxhRxRS
il

ii ∫ −−⋅−⋅=
0

2
22

2
2 tg2 γ                      (5.11) 

У такому випадку, загальна площа поверхні розплаву визначається за 

виразом: 

 

( ) ( )∑ ∫
=

−−⋅−⋅=
3

1 0

2
22

2
2 tg2

i

l

iзаг

i

dxhRxRS γ .               (5.12) 

Результати розрахунків зміни об’єму розплаву й площі його поверхні 

при зменшенні рівня ванни представлені на рис. 5.4  

 

Рис. 5.4 – Залежності об’єму й площі рідкої ванни від її рівня 

 

Відповідно до рис. 5.4 досліджувану залежність можна описати 

степеневою функцією типу: 

                                      caxхy b +=)( ,                                                  (5.13) 

де а, b, c – розрахункові коефіцієнти, що залежать від геометричних 
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параметрів конвертера.  

Визначення перелічених вище коефіцієнтів виконували за допомогою 

математичного редактора Mathcad оператором pwrfit.  

З урахуванням отриманих значень коефіцієнтів а, b i с площа поверхні і 

об’єм розплаву в положенні випуску (для умов 250-т конвертера) можуть 

бути визначені за наступними рівняннями: 

 

5706732 640 ,h,S ,
Мезаг +⋅=                                     (5.14) 

0404620 631 ,h,V ,
Мезаг +⋅=                                      (5.15) 

Отримані вирази для визначення взаємозалежності об’єму, площі 

поверхні й рівня розплаву дозволяють виконати розрахунки зміни 

співвідношення рівня металу й шлаку, а також описати зміну гідравлічного 

напору в процесі випуску плавки. 

Результати розрахунків для 250-т конвертера ПАТ «Дніпровський 

меткомбінат» наведені на рис. 5.5, б. У початковий момент випуску розплаву 

(рис. 5.5, а) вплив шлакової фази на гідравлічний напір незначний. При 

подальшому зменшенні об’єму і, відповідно, рівня розплаву в конвертері 

товщина шару шлаку і його вплив на гідравлічний напір конвертерної ванни 

суттєво збільшується.  

Відповідно до рис. 5.5, б спостерігається плавна динаміка зменшення 

площі поверхні розділу між металом і шлаком, а при витіканні останніх 10-

20% об’єму металевого розплаву спостерігається різке зменшення площі його 

поверхні. На цей процес слід звернути увагу при вивченні воронкоутворення 

і затягування шлаку у сталевипускний канал на завершальних етапах випуску 

розплаву з конвертера. 
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Рис. 5.5 – Зміна рівня (а) і площі поверхні розплаву (б) у процесі 

випуску в сталерозливний ківш 

 

Таким чином, розроблена методика дозволяє враховувати вплив 

геометричних параметрів конвертера на зміну гідравлічного напору у процесі 

випуску плавки. Система отриманих виразів (5.9-5.15) надає можливості 

розраховувати об’єм, площу поверхні, рівень металу й шлаку, а також зміни 
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їх впливу в процесі випуску розплаву на гідравлічний напір розплаву, і може 

бути використана при розв’язанні завдань у даній галузі знань. 

 

5.2.2 Конструкція модернізованого сталевипускного каналу 

 

Схема реалізації запропонованого у даному дослідженні способу 

вуглецевого розкислення залізовуглецевого розплаву на випуску з кисневого 

конвертера у сталерозливний ківш шляхом вдування у льотку струменів 

аргону наведена на рис. 5.6. 

Для визначення раціональних режимів вдування газових струменів у 

потік залізовуглецевого розплаву у сталевипускному каналі на випуску з 

кисневого конвертера та місць розташування газових сопел у стінках каналу 

(рис. 5.7) використали результати високотемпературних експериментів 

(розділ 4) [64, 65]. 

Відповідно до результатів експериментів при продуванні газами потоку 

розплаву в порожнині льотки (розділ 4). На ступінь організації потоку 

впливає наявність другої розширеної камери оптимального профілю (у 

нашому випадку він циліндричний) з визначеними геометричними 

параметрами.  

З врахуванням даних моделювання [44, 64] розміри льотки для 250-

тонного конвертера повинні мати наступні значення, мм (рис. 5.8): 

а) перша камера: діаметр d1 = 150, довжина l1 = 400; 

б) друга камера: діаметр d2 = 180…200, довжина l2 = 1500. 

По ходу компанії конвертера по футерівці параметри геометричного 

простору змінюються, що впливає на тривалість випуску розплаву у 

стальківш.  

Конструкція блоку (24 сопла) для льотки на рис. 5.8 б призначена для 

першого періоду кампанії футерівки конвертера при наявності потужного 

гідравлічного напору. 
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Рис. 5.6 – Принципова схема випуску металевого розплаву з конвертера 

з продувкою аргоном у робочому просторі сталевипускного каналу: 1 – 

кільцеві блоки першої камери сталевипускного канали; 2 – кільцеві блоки 

другої камери сталевипускного каналу; 3 – кільцевий блок з продувними 

вузлами; 4 – перша камера; 5 – друга камера (розширена); 6 – продувні вузли 

(сопла); 7 – газопідвідний рукав; 8 – насадка з газопідвідною лінією; 9 – 

газометалевий потік; 10 – конвертер; 11 – шар шлаку; 12 – металевий 

розплав; 13 – сталерозливний ківш; 14 – газопідвідний канал; 15 – клапан 

регулювальний; 16 – клапан електромагнітний (тут і на рис. 5.7) 
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 Рис. 5.7 – Схема двокамерного сталевипускного каналу, оснащеного 

продувним блоком 
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Витрата газу на одне сопло повинна складати 0,5 м3
/т, що забезпечить 

високий ступінь організації (кут розкриття α = 1…3°). 

Для використання у другій половині кампанії конвертера при 

зменшенні довжини каналу з 2000 мм до 1200 мм розроблена конструкція 

блоку (8 сопел) представлена на рис. 5.8 а. Використання 8-ми соплового 

продувного блоку обумовлене зменшенням гідравлічного напору розплаву на 

ділянці «ванна конвертера – сталевипускний канал». Це дозволить формувати 

газометалевий потік з високим ступенем організації з витратою газу в 

рекомендованих границях. 

 

Рис. 5.8 – Варіанти виконання кільцевих блоків сталевипускного 

каналу для обробки розплаву газом: 1 – зовнішня частина кільцевого блоку; 2 

– внутрішня частина кільцевого блоку (продувний блок) на 8 (а) і 24 (б) 

сопла; 3 – циліндрові сопла діаметром 10 мм (а) і 5 мм (б); 4 – робочий 

простір кільцевого блоку сталевипускного каналу 
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5.3 Запропонована технологія розкислення залізовуглецевого розплаву 

на випуску з кисневого конвертера  

 

З метою часткового усунення наведених вище недоліків (п.5.1) штатної 

технології випуску розплаву на першому етапі розробки технології 

передбачають порожнину стальковша на 0,80 – 0,95 його об’єму за 1-5 хв. до 

початку випуску заповнювати інертним газом [34]. Останній має густину в 

1,3–2,0 рази більшу ніж густина атмосферного повітря внаслідок чого може 

створювати газовий захисний прошарок над поверхнею ванни із 

попередженням контакту її поверхні із киснем атмосфери. Витрата газу 

визначається робочим об’ємом та температурою стальковша перед випуском: 

 

кTRг

гMатмPкV
K

г
V

⋅⋅
⋅⋅

⋅=
ρ

,                                    (5.14) 

де витрата інертного газу на наповнення стальковша, м3
;  

кV  – об’єм порожнини ковша, м3
;  

атмP  – атмосферний тиск, Па;  

гM  – молярна маса інертного газу, кг/моль; 

гρ  – густина інертного газу при н.у., кг/м3
;  

кT – температура ковшу перед випуском, К;  

R – універсальна газова стала, 
Кмоль

мПа

⋅
⋅ 3

;  

K – коефіцієнт наповнення ковша інертним газом.  

Експериментальні дослідження показують, що при використанні газу з 

густиною 1,78 г/м3
 (аргон, ρAr/ρповітря=1,78/1,29=1,39) в порожнині ковшу 

створюється стабільний газовий прошарок, який самотужки не витікає з 

ковша. Такою ж ознакою характеризується газ двоокис вуглецю (СО2, 

ρСО2/ρповітря=1,96/1,29=1,52), який в умовах сталеплавильного процесу є 

достатньо інертним.  

Ефективність заходу може бути підвищена при використанні 
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футерованої кришки з отвором для прийому металу і подачі сипучих 

матеріалів [34], яку встановлюють на горловину стальковша перед випуском 

розплаву з конвертера. За таких умов залізовуглецевий розплав, який 

потрапляє у стальківш, додатково захищається від впливу атмосферного 

повітря, внаслідок чого зменшується угар легуючих та феросплавів, 

підвищується ступінь десульфурації і покращується якість сталі. 

Розрахункові показники ступеня десульфурації розплаву при 

використанні запропонованого способу наведені у таблиці 5.4. 

 

Таблиця 5.4  

Розрахункові показники ступеня десульфурації розплаву 

Приклади 
Параметри 

1 2 3 4 5 6 

Місткість стальковша, т 250 250 160 160 250 250 

Об’єм порожнини стальковша, м3
 38 38 28 28 38 38 

Температура робочого простору 

стальковша, К 
600 800 1100 700 900 - 

Коеф. наповнення стальковша 

газом 
0,95 0,70 0,95 0,85 0,95 - 

Наявність кришки + - + - - - 

Витрата інертного газу на 

наповнення порожнини ковша, м3
 

16 9 7 9 11 - 

Вміст сірки в сталі до обробки, % 0,025 0,019 0,022 0,020 0,027 0,017 

Вміст сірки в сталі після обробки, 

% 
0,006 0,009 0,007 0,012 0,012 0,011 

Ступінь десульфурації, % 76 53 68 40 56 35 

 

З врахуванням результатів комплексу експериментів виконаних у 

даному дисертаційному дослідженні з метою використання вуглецевого 

потенціалу залізовуглецевого розплаву для розкислення металу на 
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наступному етапі запропоновано [75] у період випуску металу аргон 

подавати з витратою 0,7 < qAr < 2,8 м3
/(т·год) через сопла, які розташовані на 

відстані 1/4-3/4 від її вхідної частини (рис. 5.8)  

У такому випадку обробку залізовуглецевого розплаву на випуску з 

конвертера проводять за наступною схемою: 

1. До початку випуску розплаву в порожнину сталевипускного каналу, 

обладнаного продувним блоком подають аргон або азот із витратою (0,05-

0,10 м3
/хв.), що запобігає закупорюванню каналу викидами і шлаком. 

2. В положенні випуску витрату аргону збільшують до 15-25 м3
/хв. 

(0,8-1,0 м3
/т), що сприяє реалізації процесу розкислення розплаву 

залишковим вуглецем. 

3. Після закінчення випуску і повернення конвертера в робоче 

положення витрату аргону або азоту зменшують до 0,05-0,10 м3
/хв. 

4. В разі використання вогнетривких пробок, що запобігають 

потраплянню викидів і первинного шлаку у сталевипускний канал, витрату 

аргону або азоту в період між випусками розплаву зменшують до нуля. 

Враховано, що при вдуванні аргону в льотку через сопла, які 

розташовані на відстані менше 1/4 від її вхідної частини збільшується 

тривалість випуску розплаву (розділ 3), ступінь організації газометалевого 

потоку відрізняється малою поверхнею розділу газ-метал (газ утворює великі 

пузирі) із загальним зменшенням ефективності операції рафінування металу. 

Вдування газу в льотку на відстані більше 3/4 від її вхідної частини 

призводить до утворення розвиненої поверхні розділу газ-метал із значним 

розбризкуванням розплаву, створення умов для додаткового насичення ванни 

компонентами взаємодії атмосферного повітря із металом. 
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5.4 Результати експериментальних досліджень на промисловому 

конвертері 

 

Результати експериментальних досліджень (розділ 3, 4), теоретичних та 

інженерних розрахунків підтверджуються даними промислових досліджень 

на 250-т кисневих конвертерах ПАТ «Дніпровський меткомбінат». Для 

аналізу використані дані 360 плавок у період 2014-2016 років. Встановлена 

залежність окисленості сталі від вмісту в ній вуглецю наведена на рис. 5.9, 

що відповідає відомим даним [74]. Незалежно від способу ведення продувки 

конвертерної ванни фактичні концентрації кисню у розплаві перевищують 

рівноважні концентрації з вуглецем і коливаються в широкому діапазоні від 

500 до 1400 ppm.  

Результати аналізу даних промислових плавок, проведених в умовах 

конвертерного цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат» з визначенням 

розподілу по статтям надходження кисню у розплав наведені у таблиці 5.5. 

 

 

Рис. 5.9 – Залежність концентрації кисню від концентрації вуглецю 

перед випуском з кисневого конвертера: 1 – конвертер з верхньою 

продувкою; 2 – конвертер з комбінованою продувкою; 3 – рівноважна крива 

при PCO = 0,1 МПа 
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Таблиця 5.5 

Статті надходження кисню в сталерозливний ківш в процесі випуску 

розплаву з конвертера 

Статті надходження кисню 
Кількість кисню, 

ppm 

Частка чаду 

розкислювачів, % 

Окисленість металу  800-1200 30-35 

Високоокислений шлак 1600-2000 55-60 

Ежекція повітря металевим 

потоком [67] 
240-320 8-10  

 

 

Рис. 5.10 – Випуск розплаву з 250-т кисневого конвертеру із 

задовільною α = 1-5° (а, б, в) і незадовільною α = 8-15° (г, д, е) організацією 

потоку  

Для оцінки впливу розміру крапель розплаву на процес вуглецевого 

розкислення при випуску плавки з 250-т конвертера виконані розрахунки з 
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використанням методики представленої в розділі 4.5. 

Для 250-т конвертера інтенсивність випуску розплаву дорівнює 26 т/хв. 

при середній тривалості операції 10 хвилин. Фактична і рівноважна 

концентрація кисню в розплаві прийняли на рівні 1000 ppm (7 кг/м3
) і 

600 ppm (4,2 кг/м3
) відповідно. Коефіцієнт масопереносу кисню βО = (1-

4,7)*10
-4 м/с. Тривалість обробки краплі розплаву, тобто перебування в 

захисній атмосфері аргону, прийнято в межах 0,5-1,5 с у залежності від 

наповненості ковша. 

 

Рис. 5.11 – Вплив розміру краплі на можливість зменшення 

концентрації кисню в металі при різній тривалості обробки краплі 

 

На рис. 5.11 показано, що для максимального зниження концентрації 

кисню в металі необхідно отримувати газометалевий потік з розміром 

крапель не більше 5-7 мм. При цьому тривалість обробки крапель в потоці 

знижується з наповненням ковшу, тому якнайповніше дегазацію можна 

виконувати на початку випуску плавки. Помітного ефекту дегазації можна 

досягти при формуванні потоку з краплями не більше 3-4 мм упродовж 

усього випуску плавки. 

Необхідно відмітити, що на випуску з конвертера газометалевий потік 

має виражений турбулентний характер (Re>10
5
) і тому значення 

масопереносу кисню βО може підвищитись на декілька порядків. Це 
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дозволить виконувати дегазацію газометалевого потоку, який містить більші 

за розмірами краплі розплаву впродовж усього випуску плавки. 

З урахуванням діючої технології конвертування сталі в 250-т 

конвертерах ПАТ «ДМК» очікуване зниження окисленості розплаву з 

використанням попереднього вуглецевого розкислення складає 50-250 ppm 

(рис. 5.12).  
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Рис. 5.12 – Вплив вмісту вуглецю перед випуском на зміну окисленості 

розплаву при обробці останнього аргоном у сталевипускному каналі 

відповідно до розробленої технології 

 

При представленні цих даних через відносну величину [ ] [ ]пОО∆  

(рис. 5.13) спостерігається пряма залежність: при збільшенні початкової 

концентрації вуглецю частка видаленого кисню збільшується.  
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                 Рис. 5.13 – Вплив вмісту вуглецю перед випуском на відносну зміну 

окисленості розплаву 

При концентрації вуглецю більше 0,040% зменшення окисленості 

розплаву після обробки аргоном становить 10-30%. При концентрації 

вуглецю нижче 0,040%, як видно з графіка (рис. 5.12), погіршуються умови 

для зменшення окисленості, що становить 4-10%. Таким чином, для 

ефективної реалізації вуглецевого розкислення за запропонованою 

технологією початкова концентрація вуглецю повинна бути не нижче 

0,040%. 

 

5.5 Економічне обґрунтування розробок 

 

Оцінка очікуваного економічного ефекту від застосування 

сталевипускного каналу розробленої конструкції (рис. 5.7) та технології 

розкислення розплаву виконувалася з урахуванням умов виплавки сталі в 

250-т кисневих конвертерах ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат». 

Передбачається зміна конфігурації внутрішнього перерізу штатного 

сталевипускного каналу, який складається з десяти вогнетривких блоків з 

внутрішнім діаметром 150 мм (рис. 1.5). Сталевипускний канал розробленої 

конструкції має наступні параметри: штатні блоки сталевипускного каналу 
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№1-3 (відлік від внутрішньої порожнини конвертера) з внутрішнім діаметром 

150 мм; блок сталевипускного каналу №4 з внутрішнім діаметром 180 мм з 

продувним блоком на 8-24 (рис. 5.8) сопла; штатні блоки сталевипускного 

каналу 5-10 з внутрішнім діаметром 180 мм; зовнішня частина 

сталевипускного каналу обладнана насадкою для підведення аргону, що 

сполучена з газопідвідною системою днища конвертера і газопідвідним 

металорукавом від блоку №4. 

У відповідності до результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень при обробці нерозкисленого розплаву аргоном у 

сталевипускному каналі розрахункове зниження окисленості може скласти 

15-20% (відн.). У такому випадку зменшення витрати (чаду) групи 

розкислювачів (FeSi, FeMn, FeSiMn, Al-AB-87, коксовий дріб’язок) на 

випуску з конвертера становить 5,8-6,7%. Відповідно до розрахунків (додаток 

Б) на розкислення 1 т сталі витрачають розкислювачів на суму Е1 = 314,54 

грн., при обробці аргоном – Е2 = 307,28 грн. (у цінах 2017 року).  

Необхідно відмітити, що ускладнення конструкції сталевипускного 

каналу і використання блоків зі збільшеним внутрішнім діаметром (рис. 5.8) 

може призвести до зниження експлуатаційного ресурсу льотки в середньому 

з N1 = 100 до N2 = 90 плавок, що було враховано в подальших розрахунках 

економічного ефекту. 

У цінах 2017 року вартість штатного блоку сталевипускного каналу 

складала С1 = 915 грн. Орієнтовна вартість сталевипускного блоку 

запропонованої конструкції складе С2 = 1830 грн.  

Середня річна продуктивність 250-т конвертера у 2017 році становила 

Пк = 1 млн. т сталі.  

Розрахункові капітальні витрати на модернізацію конвертера з 

врахуванням розробок становлять Км = 3 млн. грн. 

Очікуваний річний економічний ефект від обробки розплаву аргоном у 

сталевипускному каналі на випуску з конвертера може бути розрахований за 

формулою: 
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де Еріч – очікуваний річний економічний ефект, грн.; 

Мпл – маса плавки, яка дорівнює 250 т. 

Таким чином, очікуваний річний економічний ефект, розрахований за 

формулою (5.2) складає 4311789 грн. 

 

Висновки 

1. Приведена характеристика штатного обладнання та технології 

випуску розплаву з конвертера у сталерозливальний ківш. Показано, що при 

застосуванні штатної технології чад елементів-розкислювачів, наприклад Al, 

Mn, Si, коливається від 35 до 90%, від 14 до 48% і від 14 до 65% відповідно. 

Чад і, відповідно, витрата розкислювачів збільшується при зменшенні 

концентрації вуглецю перед випуском плавки. 

2. Розроблена оригінальна методика визначення взаємозв’язків об’єму, 

площі поверхні й рівня розплаву, яка придатна для виконання розрахунків 

зміни гідравлічного напору в процесі випуску розплаву. Показано, що на 

відміну від плавної динаміки зменшення площі поверхні розділу між металом 

і шлаком при випуску останніх 10-20% об’єму металевого розплаву виникає 

різке зменшення площі його поверхні, що призводить до воронкоутворення і 

затягування шлаку у сталевипускний канал. 

3. Представлені результати досліджень і можливості промислового 

застосування розробленої технології попереднього розкислення розплаву 

залишковим вуглецем при випуску з 250-т конвертера. Виявлено, що для 

зниження концентрації кисню в розплаві необхідно формувати газометалевий 

потік з розміром крапель не більше 5-7 мм. Встановлено, що найкращого 

ефекту видалення кисню можна досягти при формуванні потоку з краплями 

не більше 3-4 мм упродовж усього випуску плавки. Показано, що з 

урахуванням діючої технології виробництва сталі в 250-т конвертерах ПАТ 

«ДМК» зниження окисленості розплаву від реалізації попереднього 
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вуглецевого розкислення може скласти 50-250 ppm.  

4. Встановлено, що при концентрації вуглецю перед випуском більше 

0,040% зниження окисленості розплаву після обробки аргоном становить 10-

30%. При концентрації вуглецю перед випуском нижче 0,040% погіршуються 

умови для зниження окисленості, що становить 4-10%. Тому для ефективної 

реалізації вуглецевого розкислення концентрація вуглецю повинна бути не 

нижче 0,040%. 

5. Запропонована конструкція двокамерного сталевипускного каналу 

кисневого конвертера для реалізації обробки розплаву аргоном на випуску. 

Найбільш оптимальним співвідношенням діаметрів камер каналу є 1,2-1,5, а 

відносна довжина реакційної зони (другої камери) – 0,25-0,75 від повної 

довжини каналу. Для 250-тонного конвертера рекомендовані значення 

діаметрів та довжин складають для першої камери 150 мм та 400 мм і другої 

камери 180-200 мм та 1500 мм відповідно. Аргон рекомендовано подавати з 

витратою 0,7-2,8 м3
/(т·год). 

6. Очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої 

технології розкислення залишковим вуглецем для 250-т конвертера при 

річний продуктивності 1 млн.т. сталі складає 4311789 грн. 

 Матеріали даного розділу опубліковані в роботах [34, 75, 81]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішене актуальне науково-практичне 

завдання щодо зменшення забрудненості сталі неметалевими включеннями 

ендогенного походження і витрат розкислювачів за рахунок реалізації 

розкислення потоку розплаву залишковим вуглецем при продуванні аргоном 

у робочому просторі сталевипускного каналу. На основі теоретичних 

досліджень та експериментальних даних про закономірності взаємодії потоку 

розплаву з аргоном отримали подальший розвиток наукові уявлення та 

фізико-хімічна схема вуглецевого розкислення сталі. Реалізація механізму 

вуглецевого розкислення ґрунтується на утворенні розвиненої міжфазної 

поверхні у газометалевому потоці, зменшенні парціального тиску окису 

вуглецю та забезпеченні термодинамічних умов самовільного протікання 

реакції зневуглецювання при вдуванні аргону в потік розплаву. 

Найбільш важливі висновки та рекомендації дисертаційної роботи: 

1. Уперше доведено, що при обробці рідини газом в робочому просторі 

сталевипускного каналу в дослідженому діапазоні існує поріг – критична 

витрата газу, перевищення якої призводить до зміни ступеня організації 

потоку і тривалості випуску. Встановлено, що при витраті газу нижче 

критичної для одно- і двокамерного сталевипускного каналу тривалість 

випуску рідини змінюється в 1,3-3,0 і 0,9-1,4 рази відповідно, а ступінь 

організації становить 0,94-0,99. При перевищенні критичної витрати газу 

вплив на тривалість випуску незначний, ступінь організації зменшується і 

становить 0,72-0,83 і 0,83-0,88 відповідно для одно- і двокамерного каналу.  

2. Уперше запропоновано класифікацію режимів продувки потоку 

рідини у сталевипускному каналі в залежності від кута нахилу газових 

струменів (γ): 

І – режим «розімкнення». При γ > 78°  газові струмені розімкнуті, 

формування газорідинного потоку не відбувається. Продувку в такому 

режимі проводити не рекомендується; 
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ІІ – режим «змикання». При 0 < γ < 78° газові потоки змикаються. 

Збільшення витрати газу призводить до зменшення кута нахилу газових 

струменів і інтенсивного перемішування газу з рідиною. Формується 

газорідинний потік з розвиненою міжфазною поверхнею і високим ступенем 

організації. Рекомендований режим продувки; 

ІІІ – режим «пробою». При γ = 0° подальше збільшення витрати газу 

призводить до центрального пробою останнього і руху газорідинного потоку 

у дисперсно-кільцевому режимі, який характеризується зменшенням ступеня 

організації газорідинного потоку. Продувку в такому режимі проводити не 

рекомендується.  

3. Доведено, що за межами сталевипускного каналу відбувається 

поступове витискання аргону з газометалевого потоку на периферію, що 

сприяє формуванню захисної газової оболонки по всій довжині потоку за 

умов високого ступеня організації останнього. Встановлено, що при 

збільшенні кута розкриття газорідинного потоку від 1° до 10° ефективність 

захисної дії продувного газу зменшується з 0,99 до 0,72. При відносній 

довжині реакційної зони, що дорівнює 0,75, коефіцієнт ефективності захисної 

дії газової оболонки аргону дорівнює 0,89-0,99. 

4. За результатами високотемпературного моделювання уперше 

встановлено, що при випуску розплаву з однокамерного каналу та питомою 

витратою аргону на обробку 0,05 м3
/хв. на одне сопло кут розкриття 

газорідинного потоку складає 10-15° і захисна дія аргону відсутня. До 

найбільш раціонального необхідно віднести режим обробки з кутом 

розкриття 1-3° при питомій витраті аргону 0,05 м3
/хв. на одне сопло з 

застосуванням двокамерної конструкції каналу. Встановлено, що при обробці 

аргоном розплаву з початковим вмістом вуглецю 0,033-0,050% частка 

видаленого кисню складає 12-19%, а зменшення чаду алюмінію на 

розкислення у стальковші – 14-20% відповідно. 

5. Отримала подальший розвиток фізико-хімічна схема вуглецевого 

розкислення, згідно з якою процеси розкислення протікають не тільки в 
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робочому просторі сталевипускного каналу, а й у відкритій частині 

газометалевого потоку і у стальковші. Реалізація запропонованого механізму 

розкислення сталі заснована на утворенні розвиненої міжфазної поверхні, 

забезпеченні зменшення парціального тиску окису вуглецю та 

термодинамічних умов самовільного протікання реакції розкислення при 

вдуванні аргону . 

6. Для дослідження залежності тривалості випуску, організації 

газорідинного потоку і захисного ефекту продувного газу розроблена 

авторська методика та установка низькотемпературного моделювання 

процесу випуску рідини з моделі конвертера з формуванням газорідинного 

потоку у робочому просторі сталевипускного каналу. 

7. Для визначення закономірностей формування газометалевого потоку 

і особливостей розкислення залишковим вуглецем розплаву при вдуванні 

аргону у робочий простір сталевипускного каналу розроблена авторська 

методика високотемпературного моделювання процесу випуску 

залізовуглецевого розплаву з конвертера.  

8. Розроблена математична модель з використанням методу «діаграм 

зв’язків» придатна для визначення технологічних режимів обробки розплаву 

аргоном і розрахунку конструктивних елементів сталевипускного каналу. За 

результатами чисельного моделювання встановлено, що коефіцієнт питомих 

витрат розплаву для запропонованої конструкції двокамерного 

сталевипускного каналу знаходиться в межах від 0,82-0,87 до 0,58-0,79, для 

однокамерного – від 0,7 до 0,38-0,45 і має тенденцію до зменшення при 

збільшенні витрати аргону.  

9. Розроблена оригінальна методика визначення взаємозв’язків об’єму, 

площі поверхні й рівня розплаву, яка придатна для виконання розрахунків 

зміни гідравлічного напору в процесі випуску розплаву. Показано, що на 

відміну від плавної динаміки зменшення площі поверхні розділу між металом 

і шлаком при випуску останніх 10-20% металевого розплаву виникає різке 

зменшення площі його поверхні, що призводить до воронкоутворення і 
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затягування шлаку у сталевипускний канал. 

10. Запропонована конструкція двокамерного сталевипускного каналу 

кисневого конвертера для реалізації обробки розплаву аргоном на випуску. 

Найбільш раціональним співвідношенням діаметрів камер каналу є 1,2-1,5, а 

відносна довжина реакційної зони (другої камери) – 0,25-0,75 від повної 

довжини каналу. Для 250-тонного конвертера рекомендовані значення 

діаметрів та довжин складають для першої камери 150 мм та 400 мм і другої 

камери 180-200 мм та 1500 мм відповідно. Аргон рекомендовано подавати з 

витратою 0,7-2,8 м3
/(т·год). 

11. Очікуваний економічний ефект від обробки розплаву аргоном у 

сталевипускному каналі на випуску з конвертера для умов конвертерного 

цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат» складає 4311789 грн. на рік. 
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