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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ ХИТАННЯ КРИСТАЛІЗАТОРА 

СЛЯБОВОЇ МБЛЗ НА ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ ХВИЛЬОВИХ 

КОЛИВАНЬ ПОВЕРХНІ РІДКОЇ СТАЛІ В НЬОМУ 

 
Дана  робота була присвячена розгляданню актуального у цей час питання, підвищення якості безперервнолитої 

заготівки, за рахунок зниження хвилеутворювання на поверхні рідкого металу. Вивчені основні види коливання рівня 

металу таких як, періодично та несподівано виникаючі обурення. Проаналізовані основні причини виникнення 

стоячих хвиль на меніску рідкої сталі серед них: потоки металу; хитання кристалізатора; механічний гістерезис; 

зміна ширини заготівки в процесі розливання; витріщання заготівки. 
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В наш час основна частина виробляємої 

сталі розливається на машинах безперервного 

лиття заготівки (МБЛЗ). Одним із видів 

продукції МБЛЗ є заготівка прямокутного 

перетину із довжиною понад 1 м та шириною 

200 – 400 мм.  

Найважливішими проблемами розвитку 

виробництва безперервнолитої заготівки і 

устаткування для його реалізації в сучасних 

умовах, є підвищення якості, збільшення 

продуктивності, зниження енергоємності 

здобуття і собівартості готової продукції. 

Проблема підтримки стабільного рівня металу 

в кристалізаторі є актуальною, оскільки при 

утворенні як раптово виникаючих, так і 

періодичних коливань рівня металу в 

кристалізаторі не лише погіршується якість 

поверхні безперервно литої заготівки, але і 

виникає вірогідність зупинки струмка, що веде 

за собою до зниження продуктивності. 

Одним з найбільш важливих вузлів, що 

визначають раціональну роботу МБЛЗ і 

оптимальну якість безперервно литої 

заготівки, є кристалізатор. Саме у ньому 

відбувається частковий перехід рідкої сталі в 

твердий стан – процес коркоутворення. 

Кристалізатор повинен забезпечити швидке 

формування достатньо товстої і міцної кірки 

без дефектів. 

При безперервному розливанні на слябових 

МБЛЗ дуже часто виникають коливання рідкої 

сталі в кристалізаторі. Коливання рівня металу 

призводять до помітного зниження якості 

заготівки. При падінні рівня всього на декілька 

міліметрів відбувається окислення 

внутрішньої поверхні твердої скоринки, що 

призводить до підповерхневих дефектів. При 

підвищенні рівня металу на декілька 

міліметрів відбувається його залив за тверду 

скоринку. Стабілізація рівня металу в 

кристалізаторі є найважливішим і найбільш 

складним завданням автоматизації МБЛЗ. У 

зв'язку з цим на МБЛЗ існують системи 

автоматичної підтримки рівня металу в 

кристалізаторі, які забезпечують підтримку 

рівня металу з точністю ±1,0-2,0 мм. Ці 

системи функціонують при розливанні 

відкритим і закритим струменем. 

Вивчені основні види коливання рівня 

металу таких як, періодично та несподівано 

виникаючі обурення. 

З моделюванні явища утворення хвиль на 

поверхні рідини. 

Розглянули аварійні зупинки МБЛЗ. 

Встановили частоту хитання платформи. 

Розрахували де необхідно встановлювати 

датчик рівня металу. 

Прораховано декілька графіків коливання 

рівня металу автоматизованої системи 

MOLDEXPERT. 

Дана  робота була присвячена розгляданню 

актуального у цей час питання, підвищення 
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якості безперервнолитої заготівки, за рахунок 

зниження хвилеутворювання на поверхні 

рідкого металу. Вивчені основні види 

коливання рівня металу таких як, періодично 

та несподівано виникаючі обурення. 

Проаналізовані основні причини виникнення 

стоячих хвиль на меніску рідкої сталі серед 

них: потоки металу; хитання кристалізатора; 

механічний гістерезис; зміна ширини заготівки 

в процесі розливання; витріщання заготівки 

В результаті фізичного моделювання явища 

утворення хвиль на поверхні рідини, що імітує 

рідку сталь в кристалізаторі, під впливом 

осциляції, визначені значення частот хитання 

платформи, при яких на поверхні води 

відбувалося утворення хвиль та різке 

збільшення їх амплітуди. Для 

несинусоїдальних режимів осциляції 

мінімальна частота утворення хвиль склали 

2,63 Гц. Для синусоїдального режиму – 3,6 Гц. 

Утворення стоячих хвиль на меніску рідкої 

сталі в кристалізаторі чревате виникненням 

аварійної ситуації пов'язаною із зміною рівня 

металу в кристалізаторі. Різке зниження 

швидкості розливання, приводить до того, що 

заготівка, розлита за таких умов, найчастіше 

вибраковується. Зміна положення стопора, 

може привести до різкого збільшення висоти 

стоячих хвиль на короткий термін, а потім до 

їх гасіння. Під час різкого збільшення висоти 

стоячих хвиль збільшується вірогідність 

затягування частини шлакоутворюючої суміші 

всередину заготівки, а також збільшується 

вірогідність прориву металу під 

кристалізатором. Це призводить до зупинки 

МБЛЗ. 

Всі частоти хитання платформи, на яких 

відбувалося або утворення хвиль на поверхні 

рідини, або різке збільшення амплітуди хвиль, 

відповідають частотам власних коливань 

рідини для певної ширини меніска. 

Встановлено, що частоти хитання платформи, 

отримані при фізичному моделюванні явища 

утворення хвиль на поверхні близькі за 

значенням резонансним частотам стоячих 

хвиль. Отримавши результати частоти 

коливань рівня металу в кристалізаторі, 

викликане витріщанням заготовки можна 

зробити висновок, що явище витріщання не 

робить істотного впливу на процес утворення 

стоячих хвиль на меніску рідкої сталі в 

кристалізаторі. Це пояснюється тим що 

частота обурюючої дії викликаної 

витріщанням дорівнює 0,09-0,12 Гц, а власна 

частота поверхні рідини в кристалізаторі для 

різних перерізів 0,6-2 Гц. Тому ця дія не 

сприяє утворенню резонансу. 

Датчик рівня металу необхідно 

встановлювати на відстані 200-300 мм від 

вузької грані. Це необхідно для передачі 

реальних даних про поведінку рідкої сталі в 

кристалізаторі системі управління 

механізмами хитання, що дозволить своєчасно 

реагувати на зародження хвилевих коливань і 

усувати їх утворення. Датчики рівня металу, 

розташовані в центрі широкої грані не 

дозволяють отримати повну картину, оскільки 

погружний стакан, через який метал поступає 

в кристалізатор, виступає як хвилеріз. Отже, 

висота хвиль, що утворилися, в центрі буде 

значно менша, ніж біля країв. 

Прораховано декілька графіків коливання 

рівня металу автоматизованої системи 

MOLDEXPERT. Та підсумовано, що в 

середньому кількість відбракованої заготівки 

склала 34,4 т./міс.. Завдяки запропонованому 

розташуванню датчика рівня металу ближче 

до вузької грані, на підставі фізичного та 

математичного моделюванню, ми 

розраховуємо отримати зниження кількості 

браку на 12%. 

Запропонований варіант розташування 

датчика не погіршив екологічну ситуацію та 

не погіршив умов праці на дільниці розливки. 
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Шейко А.И.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ КАЧАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАТОРА СЛЯБОВОЙ МНЛЗ НА 

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛНОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОЙ СТАЛИ В НЕМ. 

Данная работа была посвящена рассмотрению актуального в настоящее время вопрос, повышение качества 

непрерывнолитой заготовки, за счет снижения волнообразования на поверхности жидкого металла. Изучены 

основные виды колебания уровня металла как, периодически и неожиданно возникающие возмущения. 

Проанализированы основные причины возникновения стоячих волн на мениске жидкой стали среди них: потоки 

металла; качания кристаллизатора; механический гистерезис; изменение ширины заготовки в процессе разливки; 

выпучивания заготовки. 

Ключевые слова:  МНЛЗ, заготовка, металл, сляб, кристаллизатор, стопор, датчик. 

 

Sheiko O.  

INFLUENCE OF THE BILLET CONTINUOUS CASTING MOLD OSCILLATION MODE ON THE LIQUID STEEL 

SURFACE WAVE MOTION EXCITATION 

This work was devoted to the current issue, improving the quality of the continuous casting, by reducing the wave formation 

on the surface of liquid metal. The main types of fluctuations in the level of the metal are studied, as are periodic and 

unexpectedly occurring perturbations. The main causes of standing waves on the meniscus of liquid steel among them are 

analyzed: metal flows; Rocking the mold; Mechanical hysteresis; Changing the width of the workpiece during casting; 

Buckling of the workpiece. 

Keywords: MNLZ, zagotovka, metall, slyab, kristallizator, stopor, datchik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


