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ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ ВИЛИВОК 

МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО КОКІЛЬНОГО ПЕРЕПЛАВУ 

МЕТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ 

 
Анотація: у статті розглянуто сучасні тенденції у розвитку металургії, а саме отримання якісних виливок 

методом електрошлакового кокільного переплаву.  Наведені результати дослідження  особливостей вихідного 

матеріалу - стружки для переплавки, а також вивчення впливу форми і забрудненості стружки на пористість 

металу, форму пор і їх розподіл за обсягом виливки, особливостей зародження і розвитку тріщин у виливках, 

отриманих переплавом стружки. 
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Технічна і технологічна модернізація 

промисловості тісно пов'язані з розвитком 

нових і вдосконаленням відомих технологій, 

зниження енергетичних витрат на вироб-

ництво продукції, підвищенням ефективності 

виробництва. Світова індустрія, яка сконцен-

трувала величезну кількість підприємств з ви-

добування руди, виплавки та переробки чор-

них і кольорових металів, хімічного і машино-

будівельного комплексів, заводів точної меха-

ніки, приладобудування і радіоелектроніки, 

повинна отримати подальший розвиток. 

Найважливішим напрямком удосконалення 

та розвитку вітчизняного ливарного виробниц-

тва в умовах ринкових відносин є максима-

льне зниження собівартості вироблених литих 

заготовок при забезпеченні заданої якості. За 

довгостроковими прогнозами вартість металу 

безперервно зростає. 

За чинною в промисловості технологією за-

готовки багатьох деталей отримують куван-

ням, штампуванням, прошивкою і т.д. Велике 

число проміжних операцій, що супровод-

жуються нагріванням металу до високих тем-

ператур, призводить до помітних його втрат і 

зумовлює високу трудомісткість отримання 

заготовок, а коефіцієнт використання металу 

не перевищує 0,1 - 0,3 . 

Перспективним напрямом вирішення 

проблеми економії металу є заміна кованих 

заготовок виливками, що мають мінімальні 

припуски на механічну обробку . 

Останнім часом з'являється все більше ін-

формації про переплав відходів різних вироб-

ництв з метою отримати високоякісних вили-

вок або напівфабрикатів для подальшого оста-

точного переділу. Переплав стружки дозволяє 

економити значну кількість первинних шихто-

вих матеріалів. 

На початку 1990 - х років у країнах СНД 

переробляли металургійними методами лише 

41,3 % обсягу загальних ресурсів (приблизно 6 

млн т) при цьому 35 % стружки застосовували 

в неущільненому вигляді; угар досягав 30 %. 

Металургами розроблені процеси Redsmelt, 

Hismelt, Primus, та ін [1]. Більшість цих про-

цесів передбачають тривалий цикл підготовки 

відходів до переробки: сушіння сировини, 

брикетування, нагрівання та видалення 

забруднень, попереднє відновлення у твердій 

фазі, плавлення і рафінування, і т.д. Це 

призводить до великої тривалості і високих 

енерговитрат, великих масштабів і капіта-

ловкладень. Найбільш прогресивним і прий-

нятним способом виробництва сталі високої 

якості є ЕШП. Електрошлакова технологія ха-

рактеризується високою універсальністю, еко-

номічністю і широким діапазоном технічних 

можливостей, забезпечує високу якість мета-

лу, одержуваного переробкою металовідходів, 

дозволяє домогтися скорочення витрат на всіх 
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стадіях переробки металів і виключення 

деяких стадій. 

У даній роботі вивчили особливості 

структури і механічних властивостей виливки, 

отриманої методом електрошлакової 

переплавки з розливанням у кокіль (ЕШКП) 

прямих відходів механообробки, і можливість 

застосування досліджуваного металу і 

технології для виготовлення виробів.  

Постановка Завдання І Цілі Досліджень 

Як випливає з аналітичного огляду 

літератури, методом електрошлакового лиття 

можна отримати високоякісні виливки з різних 

марок сталей, різного призначення. 

Позитивним фактором даної технології є 

висока економічність без втрат якості металу. 

Виходячи з літературних даних, метод елек-

трошлакового лиття має високі рафінуючі 

властивості, виключає наявність дефектів ли-

варного і усадочного походження, спосте-

рігається високий вихід придатного металу з 

підвищеними механічними властивостями, що 

вказує на можливість застосування даного ме-

талу при виготовленні відповідальних виробів. 

Враховуючи ці дані можна отримати ще більш 

високий економічний ефект при виробництві 

металу і готової продукції. Використовуючи 

дану технологію виплавки сталі, як вихідного 

шихтового матеріалу можна застосовувати 

відходи металургійного і машинобудівного ви-

робництва, наприклад шлам, стружку, січку, 

дріб, і так далі. Однак у літературних джерелах 

практично відсутні відомості про вплив елек-

трошлакового лиття на особливості структури 

і властивостей виливків, отриманих пере-

плавом відходів. Так само відсутні дані про 

поведінку під час процесу переплавки різних 

мастильно-охолоджуючих рідин, емульсій, 

масел, які присутні на стружці, про вплив 

забруднень на утворення різних дефектів 

виливки (наприклад пористості) і про вплив 

цих дефектів на механічні та експлуатаційні 

властивості готового виробу. Так само відсутні 

дані про вплив застосування графітового 

електрода на хімічний склад готового металу. 

Таким чином, метою даної роботи є вив-

чення структури і властивостей виливки, отри-

маної методом прямого переплавлення відхо-

дів механообробки, а також вивчення впливу 

особливостей неочищеної шихти в литому, 

термічно обробленому і гарячедеформованому 

станах. 

Для досягнення поставлених цілей потрібно 

вирішення наступних завдань: 

1. Дослідження особливостей вихідного 

матеріалу - стружки для переплавки; 

2. Вивчення впливу форми і забрудненості 

стружки на пористість металу, форму пор і їх 

розподіл за обсягом виливки; 

3. Вивчення структури і властивостей 

виливки в литому, термічно обробленому, і 

гарячедеформованому станах; 

4. Вивчення особливостей зародження і 

розвитку тріщин у виливках, отриманих 

переплавом стружки. 

Виплавка виливки 

Для отримання виливки з прямих відходів 

методом ЕШКП на дослідній ділянці ДП 

НДІКА була відібрана стружка, отримана 

після механічної обробки деяких сталей, 

переважно сталі 40Х і сталі 45. Маса крученої 

стружки склала 8 кг, маса дрібної фракції 

склала 17 кг. Загальна маса вихідного 

матеріалу для переплавки склала 25 кг. 

Перед процесом плавки прямі відходи не 

піддавалися очищенню від МОР, виробничих 

масел, емульсій, окалини і т. п. Сушка прямих 

відходів та їх брикетування перед виплавкою 

також не проводилися . 

Плавку матеріалу проводили в умовах 

ДонНТУ в печі для електрошлакового переп-

лаву, футерованій магнезитовою цеглою мар-

ки П-89, методом електрошлакового кокільно-

го лиття невитратним графітовим електродом. 

Розливку сталі проводили під флюсом в кокіль 

з розмірами 100×70×400мм. Був використаний 

флюс основний марки АН-295, розкислювач 

ФС- 75 + Аl ( 999 ), додатково був доданий 

флюс АН-348А . Час процесу склав 15 хв. 
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Після отримання виливки, від неї відрізали 

зразки для визначення хімічного складу і про-

ведення досліджень отриманого металу в ли-

тому стані. Місця вирізки зразків для хімічно-

го аналізу показані на рисунку 3.1 (позиція 1 – 

зразок для хімічного аналізу верхньої частини 

виливки, позиція 2 - зразок для хімічного 

аналізу центральної частини виливки ). 

Хімічний аналіз проводили на ПрАТ 

«ДМЗ» в хімічній лабораторії ЦКЛ на приладі 

спектрометр SPECTROLAB -M. 

Частина виливки, яка залишилась була 

відправлена на повний відпал. Відпал виливки 

проводили за наступним режимом. Нагрівання 

і витримку проводили в печі марки СНОЛ 

1,6.2,5.1/9-М2 при температурі 880оС. Зага-

льний час нагрівання і витримки виливки 

склав 2 год. Охолодження виливки проводили 

разом з піччю. Після відпалу виливка бу-ла 

порізана на фрезерному верстаті 67К25ПФ2 -0. 

Механічні випробування 

Для вивчення механічних властивостей з 

нижньої частини виливки були зроблені зразки 

для випробування на ударну в'язкість з U-

подібним надрізом відповідно до ГОСТ 9454-

78, а також зразки для випробування на розтяг 

відповідно до ГОСТ 1497-84. Для кожного 

режиму обробки були підготовлені зразки - 

свідки для контролю твердості і дослідження 

мікроструктури. 

Твердість загартованих і відпущених 

зразків-свідків вимірювали на твердомірі ТК- 

2М за методом Роквелла за шкалою C. 

Вимірювання мікротвердості структурних 

складових зразків після гартування проводили 

за методом вдавлення на приладі 

мікротвердості ПМТ- 3, навантаження склало 

0,5 Н. Вимірювання проводили в місцях зі 

структурою мартенситу і біля краю утворення 

тріщин. Для кожного поля зору проводили по 

20 вимірів мікротвердості . 

Термічно оброблені зразки піддавали 

випробуванням на ударну в'язкість на 

маятниковому копрі КМ -30. Температура 

випробування в приміщенні склала 18 оС.  

Термічна обробка 

Виливки і відпалені зразки піддавали 

термічній обробці – поліпшенню. Нагрів під 

гартування проводили до температур 800, 850 і 

900 ºС. Нагрів проводили в печі СНОЛ 

1,6.2,5.1 / 9М2 . Перед нагріванням в печі 

надрізи на ударних зразках були захищені 

азбестовим обмазуванням з метою запобігання 

їх від окислення. Час нагріву під загартування 

склав 10 хв. Час витримки склав 3,5 хв. 

Гартування проводили у воді. Відпуск 

виконували в печі СНОЛ 1,6.2,5.1/11И2 при 

температурі 600 оС. Тривалість відпуску 

склала 30 хв. Охолодження після відпуску 

проводили на повітрі. 

Випробування на знос 

Для оцінки зносостійкості отриманого 

металу і способів його обробки було 

проведено випробування на його зношування. 

Для проведення випробування на плоску 

поверхню закріплювався абразивний папір 

зернистістю 240. На зразок закріплювали 

вантаж з масою 100 г. Загальна довжина 

шляху зносу для кожного зразка склала 1000 

м. Після кожних 100 м проводили 

вимірювання втрати маси за допомогою ваг 

типу ВЛА-200г-М. 

Висновок 

Як видно з результатів досліджень, 

головною особливістю виливок, отриманих 

методом переплавки прямих відходів 

механообробки, є підвищена пористість, яка 

впливає на властивості матеріалу наступним 

чином. Ударна в'язкість та властивості 

міцності нестабільні. Гаряча пластична 

деформація знижує пористість матеріалу, 

підвищує ударну в'язкість, але не впливає на 

стабільність властивостей. 

Даний матеріал можна рекомендувати для 

виробів, які не працюють на вигин, 

розтягнення, а працюють на стиск і знос. До 

таких виробів можна віднести відповідальну 

контрольну шпонку. 

Так як шпонка - виріб масового вироб-

ництва, то використання переплавки відходів є 

економічно вигідним. Нестабільними власти-

востями матеріалу є ударна в'язкість і міцності 
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властивості, а шпонка працює на зріз, отже 

можна припустити, що пористість досліджу-

ваного металу не зробить ніякого впливу на 

працездатність готової шпонки в період 

експлуатації. 

Виходячи з літературних даних, метод 

електрошлакового лиття має високі рафінуючі 

властивості, виключає наявність дефектів 

ливарного і усадочного походження, спосте-

рігається високий вихід придатного металу з 

підвищеними механічними властивостями, що 

вказує на можливість застосування даного 

металу при виготовленні відповідальних 

виробів. Враховуючи ці дані можна отримати 

ще більш високий економічний ефект при 

виробництві металу і готової продукції. 

Використовуючи дану технологію виплавки 

сталі, як вихідного шихтового матеріалу 

можна застосовувати відходи металургійного і 

машинобудівного виробництва, наприклад 

шлам, стружку, січку, дріб, і так далі. Однак у 

літературних джерелах практично відсутні 

відомості про вплив електрошлакового лиття 

на особливості структури і властивостей 

виливків, отриманих переплавом відходів. Так 

само відсутні дані про поведінку під час 

процесу переплавки різних мастильно-

охолоджуючих рідин, емульсій, масел, які 

присутні на стружці, про вплив забруднень на 

утворення різних дефектів виливки (наприклад 

пористості) і про вплив цих дефектів на 

механічні та експлуатаційні властивості 

готового виробу. Так само відсутні дані про 

вплив застосування графітового електрода на 

хімічний склад готового металу. 

Як видно з результатів досліджень, 

головною особливістю виливок, отриманих 

методом переплавки прямих відходів 

механообробки, є підвищена пористість, яка 

впливає на властивості матеріалу наступним 

чином. Ударна в'язкість та властивості 

міцності нестабільні. Гаряча пластична 

деформація знижує пористість матеріалу, 

підвищує ударну в'язкість, але не впливає на 

стабільність властивостей. 

Даний матеріал можна рекомендувати для 

виробів, які не працюють на вигин, 

розтягнення, а працюють на стиск і знос. До 

таких виробів можна віднести відповідальну 

контрольну шпонку. 

Так як шпонка - виріб масового 

виробництва, то використання переплавки 

відходів є економічно вигідним. 

Нестабільними властивостями матеріалу є 

ударна в'язкість і міцності властивості, а 

шпонка працює на зріз, отже можна 

припустити, що пористість досліджуваного 

металу не зробить ніякого впливу на 

працездатність готової шпонки в період 

експлуатації. 
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Kushnir I. 

STUDYING THE POSSIBILITY OF OBTAINING HIGH-QUALITY CASTING BY THE METHOD OF 

ELECTROSLAG CHILL REMELTING OF METAL CHIPS 

In the article examines the current trends in the industry, namely to obtain quality castings by melting electro chill.  The 

results of the study the characteristics of the source material - chips for melting and study the influence of the shape and 

porosity contamination chips in metal form pores and their distribution in terms of casting, features initiation and 

development of cracks in castings obtained by remelting chips. 

Keywords: remelting, smelting, chill, metallurgical processes. 

 


