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ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗЛИВАННЯ 

СТАЛІ НА СОРТОВИХ МБЛЗ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ СЕРІЙНОСТІ 

 

У статті розглянуті особливості роботи проміжних ковшів на багаторівчавкових сортових МБРЗ при розливанні 

сталі наддовгими серіями. Показано роль конструкції металоприймача в частині забезпечення раціонального руху 

циркуляційних потоків в рідкій ванні проміжного ковша. Розроблено фізичну модель і виконано вибір робочих 

середовищ, які забезпечують поєднану оцінку динаміки розвитку конвективних потоків за умови розмивання 

окремих елементів металоприймача. Показано, що розроблена фізична модель дозволяє виконувати порівняльні 

якісні оцінки динаміки розмивання металоприймача різних конструкцій і ступеня трансформації циркуляційних 

потоків в рідкій ванні проміжного ковша 
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Важливим напрямком діяльності 

металургійних підприємств є тотальна 

мінімізація витрат на всіх технологічних 

етапах з метою забезпечення конкурентоспро-

можності своєї продукції. При безперервного 

розливання сталі на сортову заготовку 

особлива увага приділяється досягненню 

максимальної продуктивності машин 

безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) і 

збільшення серійності розливання з одного 

промковша. Досягнуті в даний час показники 

серійності, складові 70-100 плавок і більш, 

забезпечуються за допомогою раціональної 

організації руху конвективних потоків в рідкій 

ванні проміжного ковша, в тому числі за ра-

хунок установки металлопріемніка спеціальної 

конструкції і різного роду перегородок. Тим 

часом вибір металлопріемніка певної 

конфігурації або місця розташування 

перегородок в разі розливання наддовгими 

серіями вимагає комбінованого підходу, який 

повинен враховувати зміну гідродинаміки 

руху конвективних потоків в часі в міру зносу 

окремих елементів металлопріемніка. Таке 

завдання видається тим більш актуальною, 

оскільки на практиці досить важко виконувати 

кількісні оцінки поточного зносу елементів 

футеровки промковша і металлопріемніка без 

зупинки МНЛЗ 

Постановка проблеми і цілі досліджень 

Метою роботи є поліпшення якості 

сортової заготовки для підвищення 

конкурентної спроможності готової 

металопродукції, підвищення продуктивності 

сортових МНЛЗ і збільшення виходу 

придатного металу. Для досягнення цієї мети 

потрібно було вирішити такі основні завдання: 

- вивчити вплив способу заливки металу в 

кристалізатор на якість сортової 

безперервнолитої заготовки; 

- випробувати різні режими 

електромагнітного перемішування металу в 

кристалізаторі для поліпшення якості 

відливається заготовки; 

- розробити технологію розливання сталі на 

сортовий МБЛЗ, що дозволяє скоротити 

простої машини; 

- випробувати різні способи поділу металу 

різного хімічного складу в серії; 

- вивчити процес формування перехідного 

ділянки сортовий безперервнолитої заготовки 

змішаного складу; 

- оцінити економічну ефективність 

впровадження удосконаленої технології 
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виробництва сортового безперервнолитої 

заготовки. 

Успішне використання методу 

безперервного розливання сталі в 

металургійній промисловості стало можливим 

тільки після розробки стійкого процесу 

розливання, що забезпечує стабільне 

металургійне виробництво та отримання 

високоякісної продукції з литих заготовок. 

На підставі багаторічного досвіду визначені 

головні умови для отримання стійкого 

технологічного процесу безперервного 

розливання сталі: 

1. рівномірний розподіл металу при підводі 

в кристалізатор; 

2. розливання в оптимальних 

температурних інтервалах; 

3. забезпечення симетричності кристалізації 

і формування структури заготовки, а також 

необхідної товщини скоринки; 

4. витягування із заданою постійною 

швидкістю; 

5. повне затвердіння в зоні вторинного 

охолодження; 

6. широка механізація і автоматизація 

роботи МБЛЗ і ін. 

При проектуванні нових промислових 

установок основна увага 

приділяється подальшому підвищенню 

експлуатаційних якостей і надійності роботи 

всіх вузлів технологічного і теплотехнічного 

обладнання, скорочення часу на підготовку, 

перебудову машини для відливання іншого 

профілю. 

Встановлено головні технологічні чинники, 

що забезпечують отримання злитків високої 

якості: температура рідкої сталі, швидкість 

розливання і режим вторинного охолодження. 

Температура рідкої сталі - важливий 

технологічний фактор, що впливає на процес і 

якість безперервного злитка. При 

недостатньому перегрів знижується 

вологотекучість стали і не можуть умови 

розливання, а значний перегрів веде до 

утворення внутрішніх тріщин і збільшує 

осьову усадкову пористість злитка. Тому одна 

з технологічних завдань - підтримання 

суворого температурного режиму процесу 

безперервного розливання сталі. 

Основними регульованими параметрами 

технологічного процесу безперервного 

розливання є швидкість розливання і 

інтенсивність охолодження злитка. 

Головними завданнями подальшого 

поліпшення технології безперервного 

розливання сталі є прискорення процесу 

затвердіння, а також отримання якісних 

злитків. 

Впровадження автоматичного управління 

процесом розливання дозволяє регулювати 

витрату металу за рівнем в кристалізаторі в 

залежності від швидкості розливання, що 

також сприяє підвищенню якості розливається 

металу. Підвищення економічної ефективності 

безперервного розливання може бути 

досягнуто за рахунок збільшення потужності 

установок і розширення сортаменту 

розливають злитків. 

Останнім часом за кордоном почався новий 

етап розвитку процесу безперервного 

розливання сталі, головним напрямком якого є 

зменшення розмірів поперечного перерізу 

заготовок з метою наближення їх до розмірів 

перетину готового продукту. Вихідною 

передумовою є збереження досягнутої до 

теперішнього часу продуктивності МБЛЗ за 

рахунок збільшення швидкості розливання 

пропорційно зменшенню товщини заготовки. 

Наприклад, при безперервної відливання сляба 

перетином 25X1500 мм швидкість розливання 

повинна становити 15 м / хв, а зменшення 

товщини того ж сляба до 2,5 мм має 

супроводжуватися підвищенням швидкості 

розливання до 150 м / хв і т.д. Аналогічні 

результати розраховують отримати і при 

безперервного розливання в сортові заготовки. 

При подальшому вдосконаленні технології 

безперервного розливання повинні спільно 

вирішуватися дві основні проблеми - 

підвищення продуктивності і поліпшення 

якості відливаються злитків. 
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Підвищення швидкості витягування 

безперервного злитка і збільшення 

інтенсивності тепловідведення дозволяють 

збільшити продуктивність, але з іншого боку 

це призводить до погіршення якості злитка, 

появи тріщин і інших дефектів. 

На основі досвіду встановлені основні 

фактори, що впливають на розвиток дефектів: 

геометричні розміри злитка, конструкція 

кристалізатора і стан його робочої поверхні; 

технологічні умови виплавки і хімічний склад 

металу; умови розливання металу; теплові 

режими вторинного охолодження. 

Для отримання заготовки хорошої якості 

потрібно комплекс найбільш вдало 

поєднуються заходів, кожне з яких попереджає 

виникнення того чи іншого дефекту. 

Однією з основних проблем підвищення 

якості безперервних злитків є питання про 

усунення або зменшення різного роду тріщин. 

Як показують результати численних 

досліджень, причиною появи і розвитку всіх 

тріщин є напруги в формується безперервному 

зливку, що перевищують межу міцності 

металу. Ці напруги можуть бути механічного 

походження, коли вони викликаються тертям в 

кристалізаторі, тиском опорних роликів, 

ферростатіческім тиском, вигином і 

випрямленням злитка, зусиллями витягування 

злитка, порушеннями механічної настройки 

обладнання МНЛЗ і ін. 

З іншого боку, їх причиною може бути 

змінюється в часі температурне поле оболонки 

злитка, що викликає значні температурні 

напруги. 

Багато дослідників прямо або побічно 

пов'язують появу і розвиток тріщин в 

безперервному зливку з умовами його 

охолодження і навіть вважають їх 

визначальними. 

Найбільш повно механізм утворення 

тріщин відображає теорія, за якою поява 

тріщин в безперервному зливку зв'язується з 

напружено-деформованим станом в його 

затверділої частини, розподілом температур і 

механічними властивостями стали в широкому 

інтервалі температур. 

Дослідами встановлено, що практично 

неможливий режим охолодження, при якому 

були відсутні б напруги. На практиці може йти 

мова про мінімальні величинах напруг, які не 

перевищують допустимих меж. 

Швидкість розливання, що надає значний 

вплив на якість безперервної заготовки, є 

функцією здатності утворилася скоринки 

опиратися різним напруженням. А ця 

здатність, в свою чергу, пов'язана з умовами 

охолодження і температурою стали. 

При неправильній організації теплових 

режимів охолодження відбуваються 

стрибкоподібні зміни температури поверхні 

злитка по його висоті і периметру, що 

призводять до зростання напруги і порушення 

суцільності металу. 

Таким чином, впровадження і промислове 

освоєння досконалої технології і нових 

конструкцій МБЛЗ тісно пов'язане з 

організацією протікають в них теплових 

процесів. 

Тому дослідження теплових умов 

формування безперервного злитка при різних 

технологічних факторах розливання є 

актуальною практичною задачею. 

Для подальшого просування вперед в 

освоєнні безперервного розливання сталі і 

підвищенні якості безперервних виливків 

необхідно глибше вивчити механізм, що 

впливає на процес затвердіння, досліджуючи 

різні питання теплової роботи МНЛЗ. 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. При розливання сталі на сортовий MHJI3 

закритою струменем досягається більш висока 

якість металу безперервнолитої заготовки в 

порівнянні з розливанням відкритим 

струменем. Поліпшення якості металу 

проявляється в меншій мірі розвитку 

ліквационних смужок і тріщин кутових, 

крайової точкової забрудненості, газового 

поверхневого міхура і ромбічноста 

поперечного перерізу заготовки. 
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2. Удосконалено режим електромагнітного 

перемішування рідкого металу в нижній 

частині кристалізатора сортової МБЛЗ з 

раціональними параметрами частоти і сили 

струму, що дозволяє підвищити щільність 

осьової частини відливається заготовки і 

поліпшити якість гарячекатаного прокату. 

3. Розроблено технологію розливання сталі 

на сортовий МБЛЗ методом «плавка на 

плавку», що відрізняється тим, що заміна 

проміжного ковша проводиться без 

переривання серії. Це дозволило збільшити 

продуктивність сортової МБЛЗ на 3,0% (відн.) 

Внаслідок скорочення простоїв машини. 

4. Поділ в серії металу суміжних плавок з 

вмістом одного або декількох хімічних елеме-

нтів, що розрізняються більш ніж в три рази, 

доцільно здійснювати тільки при одночасній 

заміні сталеразлівоч-ного і проміжного ков-

шів. Протяжність перехідного ділянки сорто-

вої заготовки змішаного складу в цьому випад-

ку має мінімальну протяжністю - близько 0,5м, 

що дозволяє знизити втрати металу в резуль-

таті його відсортовування або відбракування і 

підвищити вихід придатного металу. 

5. При меншому відмінності змісту 

хімічних елементів в металі суміжних плавок, 

можливо, здійснення іншого способу поділу в 

серії - залишення в проміжному ковші металу 

попередньої плавки в кількості 12 т, що 

гарантує виключення освіти веерообразной 

струменя внаслідок низького ферроста-

тіческого тиску розплаву. Фактична маса 

металу перехідних ділянок сортових заготовок 

в 2,5 рази перевищує масу металу, залишеного 

в проміжному ковші. При впровадженні у 

виробництво цього способу поділу на 65% 

(відн.) Знизилася кількість відбракованого 

металу через невідповідність хімічного складу 

сортових заготовок вимогам стандарту. 

6. Розроблено математичний модель 

формирование перехідного ділянки змішаного 

хімічного складу сортовий безперервнолітої 

заготовки при поділі плавок в Серії 

залишенню раціональної масі рідкого металу в 

проміжному6. Розроблено математичну 

модель формування перехідного ділянки 

змішаного хімічного складу сортовий 

безперервнолитої заготовки при поділі плавок 

в серії залишенням раціональної маси рідкого 

металу в проміжному ковші. 

7. Виявлено розподіл по довжині лунки 

заготовки металу, що заливається відкритим 

струменем в кристалізатор сортової МБЛЗ. 

Глибина проникнення заливається струменя не 

перевищує 0,5 м від вільної поверхні металу в 

кристалізаторі. 

8. Формування перехідного ділянки 

сортової заготовки в основному - на 90% - 

лімітується змішуванням металу різного 

хімічного складу в проміжному ковші і лише 

на 10% змішуванням металу в кристалізаторі 

МБЛЗ. 

9. Збільшення відносини між змістом 

елемента в металі суміжних в серії плавок в 

два рази призводить до зростання довжини 

перехідної ділянки сортової заготовки 

перерізом 150x150 мм приблизно втричі. 

Розрахункова маса металу перехідних ділянок 

змішаного складу сортових заготовок в 1,5 

рази перевищує масу рідкого металу, що 

залишається в проміжному ковші при поділі 

суміжних плавок в серії. 
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Живанова В.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕС СОВ РОЗЛИВКИ СТАЛИ НА СОРТОВЫХ МНЛЗ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ СЕРИЙНОСТИ 

В статье рассмотрены особенности работы промежуточных ковшей на багаторивчавкових сортових МНЛЗ при 

разливке стали сверхдлинными сериями. Показана роль конструкции метало приймача в части обеспечения 

рационального движения циркуляционных потоков в жидкой ванне промежуточного ковша. Разработана 

физическая модель и выполнено выбор рабочих сред, обеспечивающих совмещенную оценку динамики развития 

конвективных потоков при размывания отдельных элементов металоприймача. Показано, что разработанная 

физическая модель позволяет выполнять сравнительные качественные оценки динамики размывания 

металоприймача различных конструкций и степени трансформации циркуляционных потоков в жидкой ванне 

промежуточного ковша 

Ключевые слова: непрерывная разливка, багаторивчакова МНЛЗ, промежуточный ковш, металлоприемник, 

физическая модель, циркуляционный поток. 

 

Zhyvanova V. 

INVESTIGATION OF HYDRODYNAMIC PROCESSES FOR CASTING HIGH-GRADE CASTERS TO 

ENHANCE SERIAL 

The features of intermediate ladles on varietal bahatorivchavkovyh MBRZ when casting steel Very Long Baseline series. The 

role of design metalopryymacha in terms of ensuring efficient traffic circulation flow in the intermediate liquid bath bucket. 

Physical model developed and implemented the choice of working environments that provide combined assessment of the 

dynamics of convective flows provided some erosion metalopryymacha elements. It is shown that the developed physical 

model allows execution comparative qualitative assessments of the dynamics of erosion metalopryymacha different designs 

and degree transformation circulation flow in the liquid bath tundish 

Keywords: continuous casting bahatorivchakova MBRZ, intermediate ladle, metalworking receiver, physical model, the 

circulation flow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


