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НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПРЯМОВАНОГО 

ФОРМУВАННЯ КІНЦЕВИХ РОЗПЛАВІВ ПРИ ДОВЕДЕННІ СТАЛІ 

НА УСТАНОВЦІ «КІВШ-ПІЧ» 

Анотація. Ціль роботи полягає у розкритті сутності запропонованого нового 

підходу щодо опису закономірностей розподілу елементів між металевою та 

шлаковою фазами, підґрунтям для розробки якого слугували створені 

інформаційний та інтелектуальний ресурси бази знань «Металургія» розробленої 

в ІЧМ НАНУ. Інформаційна складова представляє собою бази даних про 

властивості металургійних розплавів «Метал», «Шлак», «Феросплави» та 

«Метал-Шлак-Газ», що безперервно поповнюються сучасними даними і містять 

результати власних й промислових експериментальних досліджень властивостей 

металургійних розплавів і літературного пошуку (статті, патенти, винаходи, 

наукові розробки, монографії). У якості наукового підґрунтя для опису процесів 

взаємодій між фазами в роботі використана оригінальна концепція спрямованого 

хімічного зв’язку, а також накопичений в ОФХП досвід створення інформаційно-

аналітичних систем прогнозування та управління процесами виплавки чавуну та 

сталі. Застосування концепції спрямованого хімічного зв’язку забезпечило 

зниження факторного навантаження у ході моделювання за рахунок процедури 

«згортки» хімічного складу багатокомпонентних систем у параметрах міжатомної 

взаємодії при цьому враховано вклад кожного компоненту розплаву. Головна 

відмінність запропонованого підходу від існуючих, полягає у врахуванні 

міжатомних зв’язків при взаємодії розплавів металу та шлаку, комплексних 

співвідношень їх фізико-хімічних і теплофізичних властивостей, а також 

значимих технологічних показників при позапічній обробці на установці ківш-піч 

(УКП). З метою візуалізації та роз’яснення етапів нового підходу представлена 

макросхема для вирішення задач прогнозування кінцевих продуктів сталі при її 

позапічній обробці на УКП. Розроблено адекватні математичні моделі (R2≥0,9), 

які дають можливість кількісно оцінити ефективність засвоєння та розподілу 

основних елементів добавок, що визначають технологічну цілеспрямованість 

процесу обробки напівпродукту та обумовлюють підбір з цих позицій 

раціональних складів легуючих, рафінуючих компонентів у межах сучасної 

вітчизняної сировинної бази.  

Ключові слова: металургійні розплави, параметри міжатомної взаємодії, 

прогнозні моделі, розподіл елементів, УКП. 
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Стан проблеми. В умовах ринкової економіки однією з 

найважливіших задач державного значення є підвищення якості та 

конкурентоздатності вітчизняної металопродукції на світовому ринку і 

забезпечення машинобудівної та інших металоспоживаючих галузей 

промисловості продукцією необхідного сортаменту. У цьому зв’язку 

особливу роль відіграють технології виробництва якісного металу з 

обов’язковим включенням у металургійний цикл - етапу його позапічної 

обробки, як відповідальної ланки доведення сталі до затребуваного складу, 

головним чином конструкційної, підшипникової, електротехнічної, 

високоміцної, корозійностійкої та інших сталей спеціального призначення. 

Виплавка сталі необхідної якості обумовлена значними труднощами, 

оскільки пов’язана з протіканням складних фізико-хімічних процесів, 

частина з яких важко піддається управлінню або зовсім не є такою.  

Незважаючи на значні успіхи фундаментальних наук в поясненні 

механізму процесів, що протікають при позапічній обробці напівпродукту, 

накопичені знання ще не достатні для реального управління виробництвом 

того чи іншого сплаву, оскільки відомості щодо величини реальних 

взаємодій у розплавах неоднозначні і потребують постійного пошуку. 

Разом з тим виникає необхідність поглиблення пізнання процесів фізико-

хімічних взаємодій, що протікають у багатофазному середовищі. 

Вирішення даного завдання можливе за рахунок розробки нових підходів 

та технологічних схем з урахуванням особливостей вітчизняної 

феросплавної бази і залученням комплексу сучасних інформаційних 

технологій. 

Формування якісної сталі є результатом наскрізного процесу, деякі 

аспекти якого закладаються чистотою шихтових матеріалів, ще на етапах 

отримання чавуну і на всіх подальших переділах, які послідовно 

обумовлюють підбір необхідних технологічних рішень по доведенню й 

обробці металевого напівпродукту з метою задоволення вимог 

сформованих замовником до відповідної металопродукції.  

Значний науковий доробок та промислове освоєння інноваційних 

технологічних рішень з виробництва та доведення сталі на вітчизняних 

заводах та підприємствах ближнього зарубіжжя склали напрацювання 

Гасика М. І. [1], Віхлевщука В. А. [2], Нікітіна М. С [3], Жучкова В. І. [4] 

та інших. В ІЧМ НАНУ розвивається альтернативний підхід до оцінки 
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ступеню засвоєння та вирішення задач моделювання закономірностей 

розподілу основних елементів легуючих компонентів, які поєднують склад, 

структуру, властивості розплавів і особливості технології доведення сталей 

на УКП. 

Мета роботи – наукове обґрунтування критеріїв та комплексних 

показників для розробки алгоритму, який покладено в основу нового 

підходу до оцінки ефективності розподілу основних елементів добавок у 

системі «метал-шлак» з позицій фундаментальних положень концепції 

спрямованого хімічного зв’язку для направленого формування якісного 

металу.   

Основний матеріал досліджень. Важливе значення при описі 

процесів фізико-хімічних взаємодії  у системі «метал-шлак» відіграє  

наукове підґрунтя у вигляді структури моделей металевого та шлакового 

розплавів, що слугує відправною точкою для аналізу. В залежності від 

обраного підходу щодо будови металургійних розплавів та обмежень, що 

закладені у них, зміст трактування взаємодій у системі «метал-шлак» може 

різнитись.  

Незважаючи на значний внесок Архарова В. І., Самаріна А. М., 

Ватоліна Н. А., Островського О. І., Новохатського І. А., Бєлова Б. Ф., 

Троцана А. І. та інших в розвиток уявлень про структуру і будову 

металевих розплавів, сучасні моделі й концепції вимагають подальшого 

удосконалення і обґрунтування, оскільки не дозволяють в повній мірі 

врахувати чинники, що впливають на формування фізико-хімічних 

властивостей металевих розплавів, що ускладнює опис нерозривного 

ланцюга «склад - структура - властивість». Саме тому є важливим 

створення базисного комплексу оперативних прогнозних моделей 

розроблених на основі накопичених достовірних експериментальних та 

технологічних даних про хімічний склад, найважливіші фізико-хімічні, 

експлуатаційні, теплофізичні  властивості металургійних розплавів (сталь, 

шлак, добавка), які слугують інформаційною основою для теоретичної та 

прикладної металургії при розробці нових методів направлених на 

спрямоване формування якісної конкурентоздатної металопродукції. 

Значні досягнення в області моделювання металургійних процесів на 

рівні міжатомної взаємодії реалізовані в концепції спрямованого хімічного 

зв'язку, розробленої Приходько Е. В. в Інституті чорної металургії ім. 

З. І. Некрасова [5]. Хімічна індивідуальність системи, реакційна здатність, 

структурний стан розплавів виражаються за допомогою методу кодування 

хімічного складу дослідного розплаву в інтегральних параметрах 

міжатомної взаємодії: Zy – параметр зарядового стану системи, е; d –  

середньостатистична між’ядерна відстань, 10-1нм; tgα – константа для 
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кожного елементу, яка характеризує градієнт зміни радіусу іона при зміні 

його заряду; ρl – спрямована зарядова щільність, е/нм.    

Ефективність даного методу у вирішенні нагальних питань 

металургійної галузі підтверджена багатолітнім досвідом та плідною 

співпрацею ІЧМ з провідними підприємствами України на яких 

впроваджено ряд розроблених технологічних управляючих рішень 

спрямованих на покращення якості сталі, а також новітніми розробками по 

грантовим напрямкам наукової діяльності [6-9]. 

У якості вихідних даних при моделюванні нами використано 

інформаційний ресурс, створений в ІЧМ НАНУ - репрезентативні бази 

даних «Банка даних «Металургія» (БДМет) – «Метал», «Шлак», 

«Феросплави» [9], які знаходяться в стадії постійної експлуатації і 

активного поповнення сучасними промисловими (ПАТ «ДМК», ПрАТ 

«Дніпроспецсталь», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інші) та 

літературними (статті, патенти, винаходи, наукові розробки, монографії) 

даними.  Інформаційна потужність таких баз даних дозволяє оперативно 

генерувати моделі зі зменшенням їх розмірності та забезпеченням 

відповідної стійкості при зміні вхідних даних. 

Ґрунтуючись на вказаних напрацюваннях розроблені оперативні 

прогнозні моделі для  визначення температур плавлення та кристалізації, 

в’язкості та щільності залізовуглецевих та хромонікелевих сталей 

широкого сортаментного ряду, алюмінієвих, магнієвих, жароміцних 

нікелевих сплавів з високими показниками детермінованості на рівні  

R2 ≥ 0,97 [10]. Працездатність усіх розроблених аналітичних залежностей 

оцінювалась шляхом співставлення з експериментальними значеннями, 

іншими розрахунковими підходами та розрахунками за програмними 

комплексами, а також на даних, які не входили в висхідні вибірки при 

генерації моделей, що підтвердило їх адекватність та математичну 

стійкість. Запропоновані моделі для визначення плавкості хромонікелевих 

сталей рекомендовано застосовувати при наявності основних елементів  

Cr, Ni від 0 до 30%; для залізовуглецевих сталей обмеження по вмісту заліза 

у матриці розплаву до 97%, а сумарної легуючої складової до 20%; для 

алюмінієвих та магнієвих сплавів характерна конструкційна схожість 

моделей, що пов’язано з кластерною подібністю будови їх 

однокомпонентних металевих розплавів (Al, Mg), які складають основу 

даного класу сплавів (табл. 1.). 

На всіх стадіях процесу виплавки якісної сталі застосовують добавок 

різного цільового призначення (процеси шлакоутворення, розкислення, 

легування, модифікування неметалевих включень, доведення розплаву за 

хімічним складом). Використання добавок у вигляді чистих компонентів 

або сумішей, феросплавів, багатокомпонентних лігатур пов’язане з 
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актуалізацією питання прогнозування і їх фізико-хімічних та 

теплофізичних властивостей, як важливої складової процесів формування 

якісного металу для подальшого виробництва необхідної металопродукції. 
 

Таблиця 1 – Особливості прогнозування плавкості (температур ліквідус 

та солідус) металевих розплавів. 
 Розплав Модель Точність Особливість 

Хромонікелеві 

сталі 

TL = 103 × (1,673 + 0,199 ZY + 

+0,387 d +11,122 tgα)  

TS = 103 × (0,452+ 0,186 ZY + 

+0,956 d +16,434 tgα) 

R2 ≥ 0,93 

Вплив елементів 

легуючої 

підсистеми 

Залізовуглецеві 

сталі 

(інструментальні, 

конструкційні, 

рельсові та інші) 

TL = 103 × (2,994 + 0,176 ZY – 

-0,476ρl)  

TS = 103 × (6,359 + 0,566 ZY – 

1,571ρl) 

R2 ≥ 0,93 

Вміст заліза у 

матриці 

розплаву 

Жароміцні 

нікелеві сплави 

TL = 103 × (1,195 – 0,112 ρl + 

+9,198 tgαγ)  

TS = 103 × (1,456 – 0,21 ρl + 

+8,712 tgαγ) 

R2 ≥ 0,82 

Тугоплавкі 

зміцнювачі 

розплаву (Mo, 

W, Re, Ru, Ta) 

Алюмінієві 

сплави 
ТL = -205,25∙(ρl)+ 1011,5 R2 ≥ 0,97 

Основу 

розплавів 

складають легкі 

метали Al та Mg   

 

Аналіз взаємозв’язків першочергових властивостей феросплавів серед 

яких – температура плавлення (Тп, °С), щільність (D × 103, кг/м3), 

окислюваність та теплофізичні характеристики – теплопровідність , 

Вт/м∙К, теплоємність С, Дж/кг∙К, теплота плавлення Qпл, кДж/кг, 

коефіцієнт температуропровідності α∙10-3, м2/с та інші з параметрами 

міжатомної взаємодії дозволив встановити їх інформативну 

навантаженість та сформувати структуру прогнозних моделей [11].  

Наприклад, для феросиліцію, теплоємність феросплаву, яка відображає 

кількість тепла, що витрачається на його нагрівання, повинна 

забезпечувати мінімальне охолодження рідкої сталі при його введені.  

З рис. 1а видно, що при збільшенні середньостатистичної між’ядерної 

відстані d відбувається ослаблення зв’язків між взаємодіючими атомами 

розплаву, а отже у такої системи немає необхідності у додатковому 

нагріванні для розплавлення та ступінь охолодження металу буде 

мінімізований.  

Значення щільності промислових феросплавів для ефективного 

протікання реакцій взаємодії на межі розділу фаз «метал-добавка» повинні 
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бути наближені до щільності металевого розплаву в який вводиться 

добавка (зазвичай на рівні 5000-7000 кг/м3). До таких належать ФС20, 

ФС25, ФС45, які займають верхнє положення на рис. 1б та щільність, яких 

лімітується зарядовим станом системи ZY. У той же час, для марок ФС90, 

ФС92 низькі значення параметру ZY до 1.3 (рис. 1б), які спричинені 

наближенням цих розплавів до моносплаву по вмісту кремнію та низька 

щільність приведуть до їх спливання на поверхню металевого розплаву 

сталі, активного окислення та низького коефіцієнту засвоєння провідного 

елементу. Враховуючи інформативність параметрів міжатомної взаємодії 

сформовані моделі для прогнозування властивостей феросиліцію,  

які мають вид: Тпл = f (ZY, ρl) R2 = 0,6488; D = f (ZY) R2 = 0,9607;  

Ств = f (d) R2 = 0,7696; λ = f (ρl) R2 = 0,9843; Q = f (ρl) R2 = 0,9537;  

ρ = f (ρl) R2 = 0,9666; σ = f (tgα)  R2 = 0,9817. 
   

  
а)     б)  

Рисунок 1 – Взаємозв’язок параметрів міжатомної взаємодії з 

властивостями феросиліцію: а) теплоємність; б) щільність. 
 

Задля достовірного процесу моделювання були об’єднані 

репрезентативні вибірки даних для феромарганцю і феросилікомарганцю, 

оскільки вони близькі по вмісту марганцю та показникам щільності, що 

говорить про подібність будови їх розплавів. Враховуючи основі 

положення концепції спрямованого хімічного зв’язку та встановлені 

залежності між параметрами міжатомної  взаємодії з властивостями 

феросплавних розплавів отримані аналітичні вирази, які мають вид:  

Тпл = f (d, ρl)  R2 = 0,70; D = f (ZY, d) R2 = 0,763; Ств = f (ZY, d, ρl) R2 = 0,874 ;  

λ = f (ρl, d, tgα) R2 = 0,870; Q = f (ZY, tgα) R2 = 0,95; ρ = f (ZY, Δd, ρl)   

R2 = 0,917; σ = f (ZY, Δd, ρl) R2 = 0,7578.  

У більшості моделей, зокрема, прослідковується тісний зв'язок з 

мікронеоднорідною будовою досліджуваних розплавів вираженою 

параметром ρl, що свідчить про збереження впливу спадковості та тісні 
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кластерні зв’язки, а отже необхідністю підбору відповідного 

температурного режиму для досягнення гомогенності системи без 

невиправданого перегріву металу.  Тому час плавлення феросплаву може 

носити описовий характер початку руйнування кластерних зв’язків [12-13]. 

Для визначення часу плавлення комплексних феросплавів розроблені 

моделі у системах: Fe-Mn-V, Fe-Mn-Nb, Fe-Nb-Si, Fe-Nb-Al, Fe-Si-B,  

Fe-Mn-Si-V, Fe-Nb-Si-Al, Fe-Si-V-Mn, Fe-Mn-Si-V-Ti, Fe-Mn-Si-Nb-Al.  

Для марганецьвмісних феросплавів: 

)(, lfс  =   R2 = 0.982   (1) 

Для ванадійвмісних феросплавів: 

),(,  tglfс =   R2 = 0.692   (2) 

Для ніобійвмісних феросплавів: 

),,,(, dZdZfс yy =  R2 = 0.725   (3) 

Для борвмісних феросплавів: 

),(, dlfс  =   R2 = 0.903   (4) 

Висока точність прогнозу досягнута за рахунок врахування фізико-

хімічної індивідуальності кожної із систем та їх мікронеоднорідності (ρl), 

(ΔZy, Δd). Враховуючи вищевикладене сформований блок одержаних 

закономірностей для прогнозування фізико-хімічних, теплофізичних 

властивостей розплавів сталей, сплавів та феросплавів, покладено в основу 

алгоритму прогнозування закономірностей розподілу елементів при 

доведенні сталі на УКП.  Запропонований комплекс моделей для 

прогнозування фізико-хімічних, теплофізичних властивостей металу, 

шлаку, добавок та результати експертної оцінки їх адекватності дають 

основу вважати, що стануть дієвим інструментом для оцінки та прийняття 

керуючих впливів для виплавки сталі заданої якості. Як показують наші 

варіанти генерації структури моделей для коефіцієнтів розподілу елементів 

між продуктами плавки, значну роль відіграють співвідношення КT = 

Тпл.ф/Тсталі (рис.2). Зокрема для сталі 09Г2С та її модифікацій, у результаті 

проведеного статистичного аналізу за визначенням критерію Стьюдента 

встановлено значимість температурного фактору на розподіл кремнію у 

системі «метал-шлак» та графічно представлено на рис.2. При такому 

підході ступінь ефективності засвоєння добавок оцінюється наближенням 

системи «метал-шлак» до рівноваги по Lе. 

Так, наприклад, для сталі 09Г2С, яка виготовлена в умовах ДМК на 

основі узгоджених даних методами матеріального балансу виконаний 

аналіз розподілу елементів Si та Mn при позапічній її обробці на УКП. 

Виявлена структурна подібність моделей для визначення коефіцієнтів 

розподілу як кремнію так і марганцю, що пов’язане з їх близькістю по 

будові кластерів однокомпонентних розплавів – мікронеоднорідністю. В 
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результаті проведеного аналізу отримано адекватні моделі для обчислення 

коефіцієнтів розподілу Si та Mn в залежності від інтегральних параметрів 

початкового хімічного складу сталі, шлаку та параметрів технології, які 

мають вигляд: LMn = f  (Zy
поч Ме, КT, Іпрод);  LSi = f  (dпоч Ме, tgαпоч Шл, КT,  

Тпоч Ме, Іпрод). 
 

 

Рисунок 2 – Залежність 

коефіцієнту розподілу  

кремнію від співвідношення  

КT = Тпл.ф/Тсталі для сталі  

марки 09Г2С. 

 

На рис. 3 представлена макросхема алгоритму прогнозування складу 

кінцевих продуктів при позапічній обробці (доведенні) сталі, яка розроблена 

на основі виявлених залежностей коефіцієнтів розподілу від параметрів 

початкових розплавів, фізико-хімічних і теплофізичних властивостей 

добавок та технологічних параметрів позапічної обробки сталі на УКП. 

Першим етапом до реалізації дії макросхеми є систематизація та експертна 

оцінка достовірності промислових даних, що включає в себе фільтрацію 

«зашумленості» та аналіз «викидів», наявність яких може бути спричинена 

ймовірною похибкою проведеного хімічного аналізу внаслідок людського 

фактору, тому слід виключити такі дані з вихідної вибірки. У результаті 

критичної оцінки розрізненого масиву даних формується достовірна вибірка 

для фізико-хімічного аналізу. Згідно з концепцією (рис.3) виконуються 

розрахунково-аналітичні дослідження по впливу складу вихідних продуктів 

на УКП, добавок, що вводяться, та параметрів технології для формування 

кінцевого складу сталі, а також аналогічно для кінцевого шлакового 

розплаву. Виявлені закономірності складають основу наступного блоку, 

спрямованого на розробку моделей та алгоритму для прогнозування 

продуктів доведення сталі з урахуванням ефективності розподілу елементів 

між металевою та шлаковою фазами. Особливість трактування розподілу 

компонентів між кінцевим металом та шлаком, згідно даного підходу, 

полягає у вираженні  через початкові параметри міжатомної взаємодії 
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металу, шлаку, добавок та комплексні співвідношення їх фізико-хімічних, 

теплофізичних властивостей і технологічні показники обробки. Подальшим 

є перевірка умов узгодженості кінцевих розплавів та наближення їх до 

рівноважного стану, по якому оцінюється ступінь завершеності основних 

термодинамічних взаємодій.  

 
Рисунок 3 – Концептуальна  схема для вирішення задач прогнозування 

кінцевих продуктів сталі при її позапічній обробці на УКП. 
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Одержані в роботі результати по прогнозуванню коефіцієнтів 

розподілу елементів між кінцевими продуктами у системі «метал-шлак» є 

підґрунтям  для вироблення рекомендацій щодо вибору ефективних 

добавок та технологічних факторів, які забезпечать одержання сталі, яка 

відповідатиме затребуваним показникам. У разі, коли унеможливлюється 

регулювання блоків технології та добавок по запропонованій схемі у 

зв’язку з жорсткими вимогами замовника, рекомендується у якості 

альтернативи перегляд якості шихтових матеріалів, також одним із 

ефективних методів з обов’язковою економічною оцінкою доцільності є 

проведення конструкційного вдосконалення обладнання, що 

використовується.  

Висновки 

Сформовані бази експериментальних даних фізико-хімічних, 

теплофізичних властивостей феросплавів та моделей структури металевих, 

шлакових розплавів створили передумови для прогнозування 

першочергових властивостей (температура плавлення та кристалізації, 

щільність, в’язкість, електропровідність та інші) сталей, сплавів та 

феросплавів вітчизняного виробництва з урахуванням їх фізико-хімічних 

особливостей та мікронеоднорідної будови на основі концепції 

спрямованого хімічного зв’язку з високою точністю прогнозу.   

Засадами повноцінного протікання реакцій між металевою та 

шлаковою фазами, а отже забезпечення заданого складу, структури та 

спрямованого формування необхідних властивостей сталей є наявність у 

металургів-технологів апарату високоточних й стійких оперативних 

прогнозних моделей комплексу їх фізико-хімічних властивостей, які в 

реальному часі описують іонообмінні процеси у системі «метал-шлак». 

Саме оперативний промислово-технологічний контроль цих процесів 

являється важливою резервною ланкою для виробництва 

конкурентоздатної сталі у змінних сировинно-шихтових та економічних 

умовах країни.  

Запропоновано новий спосіб прогнозування розподілу провідних 

елементів добавок, який заснований на вираженні кінцевого вмісту 

елементів через початкові параметри металургійних розплавів у поєднанні 

з значимими технологічними параметрами позапічної обробки у 

конкретних умовах виробництва.  Таке трактування розподілу елементів у 

шлакометалевому розплаві дозволило підкреслити важливість виявлених 

закономірностей та врахувати інформативні технологічні фактори впливу, 

на відміну від методів, де враховуються тільки балансові співвідношення 

між початково введеним та кінцевим вмістом добавки, що робить виконане 

дослідження актуальним. 
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Одержані закономірності покладені в основу алгоритму прогнозування 

закономірностей розподілу елементів при позапічній обробці сталі на УКП, 

що представлено у вигляді поетапної концептуальної схеми та це дозволить 

виконати оцінку ефективності використання добавок і визначити більш 

придатні умови для повноти протікання процесів легування, рафінування 

сталі.  
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in the department of physicochemical problems of metallurgical processes in creating 

information and analytical systems for forecasting and controlling the processes of iron 

and steel smelting. The starting points laid down in the concept of directed chemical 

bonding are its core and consider melts as chemically unified systems, and simply not 

mechanical mixtures of components. This approach allows to describe in more detail the 

physicochemical interactions in a multiphase metallic medium. The main difference 

between the proposed approach and the existing ones consists in taking into account 

interatomic bonds in the interaction of metal and slag melts, complex ratios of their 

physicochemical and thermophysical properties, as well as significant technological 

parameters during out-of-furnace treatment in a ladle-furnace unit. Adequate 

mathematical models (R2≥0,9) have been developed, which allow to quantify the 

efficiency of assimilation and distribution of additives that determine the technological 

purposefulness of the processing of an intermediate product and determine the selection 

from these positions of rational compositions of alloying and refining components within 

the domestic raw material base. 

Keywords: metallurgical melts, parameters of interatomic interaction, predictive 

models, distribution of elements, ladle furnace. 
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