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1 ПЛАЗМОВО-ДУГОВІ ПЕЧІ      

1.1.Фізичні основи плазмового нагріву 

Загальні відомості 
 

У нормальних умовах газ складаютьсѐ з нейтральних молекул або атомів, 
і не маю електропровідність. Під діюя зовнішніх факторів може відбутисѐ 
іонізаціѐ (електризаціѐ) газу. Іонізацією елементарної частки (атома або 
молекули) називаять процес, у результаті ѐкого на частці виникаю 
електричний зарѐд або зростаю його величина. 

Іонізований газ характеризуютьсѐ щільністя складових його компонентів 
(електрони, іони, нейтральні атоми або молекули), тобто їхнім числом в 
одиниці об'юму (наприклад, в 1 м3 газу). 

Американські фізики Ленгмяр і Тонкс длѐ характеристики стану газу в 
стовпі тліячого або дугового електричного розрѐду в 1923 р. запровадили 
термін «плазма». У цей час під плазмоя розуміять частково або повністя 
іонізований газ, що володію наступними властивостѐми: 

а) під діюя електричного полѐ в плазмі з'ѐвлѐютьсѐ електричний струм 
(наприклад, електричні розрѐди); 

б) плазма проѐвлѐю себе ѐк своюрідне пружне середовище, у ѐкій легко 
збуджуятьсѐ й поширяятьсѐ різні шуми, коливаннѐ й хвилі; 

в) ѐкщо енергіѐ взаюмодії між компонентами плазми мала в порівнѐнні з 
тепловоя енергіюя, то плазма поводитьсѐ в термодинамічному відношенні 
ѐк ідеальний газ. 

Останнѐ властивість плазми проѐвлѐютьсѐ при досить низькій щільності 
або високих температурах. Тому розрізнѐять гарячу (високотемпературну) 
і холодну (низькотемпературну) плазму. 

Ступінь іонізації часток у гарѐчій плазмі близька до одиниці, їхнѐ 
температура складаю 106 - 108 ДО. Гаряча плазма маю дуже високу 
провідність. Сонце й усі зірки ѐвлѐять собоя не що інше, ѐк гігантські згустки 
високотемпературної плазми. 

При такій температурі атомні ѐдра зіштовхуятьсѐ з такоя силоя, що 
з'юднуятьсѐ одне з іншим. Відбуваятьсѐ термоѐдерні реакції, що приводѐть 
до перетвореннѐ водня в гелій і виділення величезної кількості енергії. 

У лабораторних умовах дотепер не вдалосѐ реалізувати стійку плазму 
такої температури. 

Низькотемпературна (холодна) плазма, що маю температуру порѐдку 
103 - 105 ДО, ѐвлѐю собоя частково іонізований газ. Електропровідність 
холодної плазми значно менше ніж гарѐчої. 

Усѐка сила, що дію різним способом на електрони й на іони, викликаю в 
плазмі електричний струм. 



Стаціонарний струм у плазмі можливий у двох випадках: 
1) ѐкщо він замикаютьсѐ всередині плазми (так званий круговий струм); 
2) ѐкщо він пов'ѐзаний із зовнішніми провідниками - електродами, що 

перебуваять у контакті із плазмоя (так званий кондукційний струм). 
Усѐкий інший струм приводить до поділу зарѐдів і, отже, виникнення 

електричного полѐ, тобто до полѐризації плазми. Без магнітного полѐ 
електричні полѐ полѐризації мало помітні. Вони не збуджуять струми, а 
тільки гасѐть усі можливі струми. 

1.2.Компоненти плазмоутворюючих сумішей 
 

 Плазмоутворяяче середовище може бути однокомпонентним і 
багатокомпонентним. В ѐкості однокомпонентного плазмоутворяячого 
середовища застосовуять аргон, гелій, азот і водень. 

 Якщо процес плазмового нагріву полѐгаю в розплавляванні металу, то 
основним компонентом плазмоутворяячої суміші повинен бути газ, що 
забезпечую енергетичні параметри електричного розрѐду й плазмового 
струменѐ; другий компонент у цьому випадку стабілізую й забезпечую надійну 
роботу плазмотрону. 

 При необхідності використаннѐ хімічної взаюмодії металу, що 
переплавлѐютьсѐ, із плазмоутворяячим середовищем (длѐ проведеннѐ 
процесів окисляваннѐ, азотуваннѐ й т.п.) основним компонентом суміші 
треба вибирати газ, хімічно активний стосовно металу; другий компонент в 
основному повинен сприѐти зменшення ерозії катода (дугового 
плазмотрону). 

Таким чином, у плазмоутворяячих сумішах ю робочий компонент, що 
визначаю технологічні можливості даної плазмоутворяячого середовища, і 
захисний, що забезпечую нормальну роботу плазмотрону. Природно, що 
назва суміші визначаютьсѐ по робочому компонентові. 

 У промисловості в основному використовуять такі багатокомпонентні 
плазмоутворяячі суміші, ѐк аргон + водень; аргон + гелій; азот + водень; 
азот + кисень. У всіх сумішах, що містѐть водень, теплофізичні й електричні 
параметри електричного розрѐду визначаятьсѐ в першу чергу вмістом у 
суміші водня. 

1.3. Принцип дії плазмотронів 
 

 Длѐ отриманнѐ плазми необхідно створити умови длѐ іонізації 
плазмоутворяячого газу, що маю місце при визначених температурних 
умовах. Сполученнѐ високих температур і електричного полѐ, здатного 
впливати на зарѐджені частки й тим самим сприѐти розвитку елементарних 
процесів у плазмі, обумовило застосуваннѐ електричного розрѐду в 



плазмових установках. Зазвичай використовуять дуговий розрѐд і кільцевий 
розрѐд, збуджуваний високочастотним електромагнітним полем. 

 Пристроя длѐ перетвореннѐ електричної енергії джерела живленнѐ в 
теплову енергія струменѐ низькотемпературної плазми називаять 
плазмотронами. Іншими словами, плазмотрони ю генераторами 
низькотемпературної плазми (плазмові генератори). Залежно від принципу 
перетвореннѐ електричної енергії в теплову розрізнѐять плазмотрони: 
дугові, індукційні або електронні.  

 Необхідного длѐ збільшеннѐ ступенѐ іонізації плазмоутворяячого газу, 
підвищеннѐ температури електричного розрѐду найбільше успішно 
досѐгаять у дугових плазмотронах, що обумовило їхню найбільше 
розповсядженнѐ. У дугових плазмотронах реалізуять залежність термічних 
параметрів електричної дуги від її геометричної форми: наприклад, 
скороченнѐ перетину дугового розрѐду збільшую концентрація енергії в 
ньому), викликаячи підвищеннѐ температури в стовпі дуги. 

  Труднощі підвищеннѐ температури полѐгаю в тім, що зі збільшеннѐм 
потужності струму, що підводитьсѐ, до вільно палаячої дуги, одночасно 
збільшуютьсѐ перетин стовпа дуги, опір зменшуютьсѐ, а щільність струму 
прагне залишитисѐ постійноя. Найбільше розповсядженнѐ отримали такі 
методи підвищеннѐ щільності струму в дузі: 

- аеродинамічний метод - примусове охолодженнѐ й стисненнѐ 
стовпа дуги газовим потоком (так звана газова стабілізаціѐ 
плазмового струменѐ); 
- електродинамічний метод - стабілізаціѐ й стисненнѐ дуги 

зовнішнім магнітним полем (так звана магнітна стабілізаціѐ 
плазмового струменѐ) 

При стисненні дуги потоком газу (зазвичай це потік плазмоутворяячого 
газу, що подаютьсѐ в розрѐдну камеру плазмотрону під деѐким надлишковим 
тиском) частина газу, проходѐчи через стовп дуги, нагріваютьсѐ, іонізуютьсѐ й 
виходить із каналу (сопла) розрѐдної камери у виглѐді плазмового струменѐ, 
а зовнішній шар газу стискаю дугу своїм тиском у каналі (аеродинамічний 
вплив), а також посилено прохолоджую периферія стовпа дуги, викликаячи 
його звуженнѐ (термічний стискаячий ефект). У той же час цей зовнішній шар 
газового потоку, стикаячись із зазвичай водоохолоджуюмими стінками 
каналу, утворить електричну й теплову ізолѐція між потоком плазми й 
стінками каналу. Таким чином, газовий потік забезпечую стабілізація стовпа 
дуги й плазмового струменѐ, що утворитьсѐ. 

При виході з каналу потік плазми трохи розширяютьсѐ, тобто канал ю ѐк 
би діафрагмоя, що перетѐгаю плазмовий стовп. Це приводить до підвищеннѐ 
швидкості витіканнѐ плазмового струменѐ до значень, що перевищуять 
швидкість звуку. 



Існуять два типи плазмотронів — з незалежної й із залежною дугоя 
(див. Рисунок 92).  

У тім і іншому плазмотронах електрод (зазвичай вольфрамовий), 
закріплений в електродотримачі, поміщаютьсѐ в корпус. Різницѐ потенціалу 
від джерела постійного струму накладаютьсѐ між електродом (катодом) і 
корпусом, що одночасно ю анодом. Корпус і електродотримач ізольовані друг 
від друга й обладнані системоя охолодженнѐ. Плазмоутворяячий газ 
(аргон, гелій, водень і т.д.) подаютьсѐ між електродом і корпусом, а плазма 
видуваютьсѐ через сопло. У плазмотроні із залежноя дугоя напруга 
подаютьсѐ також, до матеріалу, що нагріваютьсѐ. Завдѐки проміжному опору 
параметри плазми в основному обумовляятьсѐ різницея потенціалу між 
електродом і нагріваю матеріалом, що (анодом). У плазмотронах із залежноя 
дугоя більша кількість енергії передаютьсѐ матеріалу, що нагріваютьсѐ, тому їх 
здебільшого застосовуять длѐ виплавки (переплаву) металів. У зв'ѐзку зі 
стабілізаціюя дуги холодним газом у ній підвищуютьсѐ щільність струму й 
температура зростаю до 5000 - 30000° С.  
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1 - електродотримач; 2 - корпус; 3 - електрод; 4 - плазма; 

 

 

5 - нагріває матеріал, що; 6 - джерело постійного струму 

 

Рисунок 1.1. - Плазмотрони з незалежноя (а) і залежноя (б) дугоя 
 

 

 Загальний виглѐд лабораторного плазмотрона приведений на                                
рисунку 1.3. 

 Нагрів і плавленнѐ металів за допомогоя тепла, виділяваного 
стиснутоя в поперечному направленні електричноя дугоя, називаять 
плазмово-дуговою плавкою. У використовуваних у металургії плазмотронах 
стисненнѐ дуги здійсняять потоком іонізованого газу. 



Рисунок1.2.- 
Загальний виглѐд 

лабораторного 
плазмотрона 

  Плазмотрон плазмово-дугової печі складаютьсѐ з 
корпуса з електродотримачем, сопла й інших деталей, 
оточених водоохолоджуюмим кожухом (див. рисунок 
1.3). 

  Усередині корпуса на ізолѐційних втулках 
закріпляять електродотримач у виглѐді 
водоохолоджуюмого штока з наконечником длѐ 
кріпленнѐ до верхньої частини шин, підводѐть струм, і 
вмонтованим у нижня частину знімним вольфрамовим 
катодом. Знизу, до корпуса, через ущільнявальне кільце 
кріплѐть мідне знімне водоохолоджуюме сопло. 
Запаляваннѐ плазмової дуги здійсняять у такий спосіб. 
Сопло також додатково призначене длѐ захисту катода 
від бризів металу й шлаків.  

У початковий момент за допомогоя осцилѐтора 
збуджуять чергову дугу між катодом і соплом 
плазмотрона, до ѐкого на час збудженнѐ дуги підводѐть 
позитивний потенціал, а потім через сопло подаять 
робочий газ. Витікаячи із плазмотрона, газ відриваю дугу 
від сопла (анода) і замикаю ланцяг між електродом 
плазмотрона (катодом) і поверхнея металу, що 
нагріваютьсѐ, та ю анодом.  

При загорѐнні дуги між катодом плазмотрона й 
металом, що нагріваютьсѐ, сопло відклячаять від 
ланцяга й плазмотрон піднімаять, розтѐгуячи стиснуту 
газовим потоком дугу до необхідної довжини (1 ÷ 2 м). 

На відміну від звичайного дугового нагріву 
плазмово-дуговий дозволѐю:  

- нагрівати й плавити метал із більш високими 
швидкостѐми;  
- істотно спростити процес регуляваннѐ довжини дуги 
й усунути складне обладнаннѐ длѐ переміщеннѐ 
електродів; 
- створити над металом атмосферу необхідного складу 
й   властивостей; виклячити навуглецяваннѐ металу;  
- усунути шумовий ефект дуги; забезпечити горіннѐ 
дуги в   умовах зміни тиску в широких межах.  

Плазмову дугу використовуять у сталеплавильних печах двох типів – 
плазмово-дугових із керамічним тиглем і установках плазмового переплаву 
заготівок у водоохолоджуюмому кристалізаторі. 

Плазмова піч із керамічним тиглем ю різновидом звичайної дугової печі, 
у ѐкій замість електродів установляять один або декілька плазмотронів 1 



(див. Рисунок1.3.), а кожух, склепіннѐ,  зливний отвір і робоче вікно 
виконуять герметичними й, длѐ подачі напруги на метал, що нагріваютьсѐ, у 
подину вбудовуять водоохолоджуюмий подовий електрод 2. 

 На вітчизнѐних підприюмствах успішно працяять плазмові печі з 
керамічним тиглем, що ю результатом реконструкції дугових печей місткістя 
5 - 10 т. Намічено будівництво плазмових печей 50 т. 

 

1 - електродотримач; 2 - корпус; 3 - кожух; 4 - електрод; 5 - сопло 

 

Рисунок 1.3. - Схема металургійного плазмотрона 
  

  Плазмово-дугові печі дозволѐять виплавлѐти особливо 
низьковуглецеві сталі, тому що в них немаю вугільних електродів. У печах 
створяять нейтральну атмосферу (аргонову), а це сприѐю видалення зі сталі 
азоту й водня. Висока температура плазми забезпечую високу швидкість 
плавленнѐ й нагріву металу. 

  Плазмотрони печей із вогнетривкоя ванноя працяять на постійному 
струмі прѐмої полѐрності - катодом служить верхній водоохолоджуюмий 
плазмотрон, а анодом - ванна. 

 
 
 
 



 
 

1 - плазмотрони;  
 
2 - водоохолоджуюмий електрод;  
 
3 - рідка сталь 

  
 

Рисунок 1.4. - Схема плазмово-дугової 
печі з керамічним тиглем 

 
  
 

 

1.4. Процес плазмової плавки 
 

  Длѐ плазмової плавки використовуять металеву шихту з низьким 
вмістом фосфору, сірки й досить чисті від іржі. 

  На подину печі завантажуять малогабаритну шихту, що забезпечую 
електричний контакт із подовим електродом. Перед вмиканнѐм із робочого 
простору печі витіснѐять повітрѐ робочим газом (аргоном, азотом), 
подаваним через плазмотрон. Через 5 ÷ 8 хв. плазмотрон опускаять і 
починаять плавку. Плазмова дуга горить стабільно, без шуму й поштовхів 
струму, характерних длѐ звичайної дуги. Це забезпечуютьсѐ меншим 
градіюнтом напруги в стовпі дуги, ніж на повітрі й відсутністя впливу на 
коливаннѐ дуги і її параметри, падіннѐ шматків і обваленнѐ шихти в процесі 
плавленнѐ. 

 На початку плавки енергіѐ дуги добре поглинаютьсѐ шихтоя в анодній 
плѐмі й теплопровідністя передаютьсѐ всій садці. Потік плазми пропаляю 
колодѐзь у шихті й викликаю її плавленнѐ білѐ анода. Дуга в процесі 
плавленнѐ закрита шихтоя, що створяю кращі умови длѐ стійкості футерівки 
печі. Післѐ розплавляваннѐ й нагріву метал розкисляять і доводѐть до 
необхідного хімічного складу. 

 При плавці в плазмовій печі засвоюннѐ легуячих присадок складаю, в %: 
96 Мn; 95 V; 86 С; 85 - 90 Ti. Низький парціальний тиск1 окису вуглеця, водня 
й азоту в атмосфері аргону сприѐю гарному розкислення металу вуглецем і 
зниження вмісту в ньому водня й азоту відповідно до 0,0001 - 0,0002 % і 
0,001 - 0,003 %. 

                                                 
1
  Парціальний тиск – тиск газу, що входить до складу газової суміші, що він надавав би, займаючи один весь об'єм суміші й 

знаходячись при температурі суміші. Парціальний тиск використовують у розрахунках сумішей ідеальних газів. 



 У плазмових печах методом переплаву переважно виплавлѐять складно 
леговані сталі й сплави високої ѐкості.  

 У цих печах досѐгаять значного зниженнѐ собівартості металу за 
рахунок меншого вигару й економії хрому, нікеля, вольфраму й інших 
елементів, а також насиченнѐ розплаву азотом, з атмосфери до необхідних 
вмістів.  

Якість металу плазмової плавки не поступаютьсѐ вакуумним індукційним 
печам. 

  Плазмову дугу успішно використовуять ѐк джерело нагріву в 
рафінувальних установках длѐ переплаву металевих електродів, що 
витрачаятьсѐ, на злитки в мідних водоохолоджуюмих кристалізаторах. 
Розроблена Інститутом електрозваряваннѐ ім. О. Е. Патона піч плазмово-
дугового переплаву (ПДП) ОКБ – 1304 длѐ отриманнѐ злитків масоя до 5 т із 
жароміцних, корозійностійких і конструкційних сталей складаютьсѐ із 
плавильної камери, плазмотронів, кристалізатору, механізму витѐгуваннѐ 
злитка й живильної енергосистеми.  

 Схема плазмово-дуговій печі з водоохолоджуюмим тиглем приведена на 
рисунку 1.5.  

 Кінематичні схеми механізмів плазменно-дугової печі ОКБ - 1304 длѐ 
переплаву металу приведені на рисунку1.6. 

 

1 - піддон;  

2 - злиток;  

3 - рідкий метал;  

4 - плазмова дуга; 

5 - корпус печі;  

6 - електрод, що переплавлѐютьсѐ;  

7 - електродотримач; 

8 - плазмотрон;  

9 - джерело живленнѐ;  

10 - кристалізатор 
 

 
Рисунок 1.5. - Схема плазмово-дугової печі з водоохолоджуюмим тиглем 

 
Плавильну камеру ПДП виготовлѐять із двох конусів 5 (див. рисунок 

1.6.). З укороченого водоохолоджуюмого кристалізатора (два мідних поѐси й 
один сталевий) злиток витѐгаять у камеру злитка струмоведучим штоком за 
допомогоя електродвигуна, через пасову передачу 3 (див. рисунок 1.8.) і 
редуктор 2.  



Підйом і опусканнѐ камери зі злитком здійсняять за допомогоя 
електродвигуна через конічну передачу й пару обертально-поступального 
руху «гвинт - гайка» 1. 

У деѐких конструкціѐх печей ПДП операція підйому й опусканнѐ камери 
зі злитком здійсняять за допомогоя гідроциліндру. 

Литий або кований електрод, що витрачаютьсѐ, 6 (див. рисунок 1.6.) 
визначеної марки сталі або сплаву з'юднуять із водоохолоджуюмим штоком, 
закріпленим верхнім кінцем у траверсі телескопічного стоѐка 7 
електродотримача, що переміщаютьсѐ нагору й униз від електромеханічного 
або гідравлічного приводів. Через ущільнявачі й ізолѐтори у верхня камеру 
встановляять плазмотрони 8.  

Шести плазмотрону установку живлѐть трифазним струмом промислової 
частоти (50 Гц). При цьому плазмотрони поюднуять у два блоки (по три в 
кожному) з живленнѐм від  
окремих силових трансформаторів. Ланцяг між плазмотронами замикаютьсѐ 
по ванні кристалізатора.  

Перед плавленнѐм заготовку, що витрачаютьсѐ, установляять у 
плавильну камеру, потім камеру герметизуять і заповняять відповідним 
газом (аргоном, азотом). Витрата газу на промиваннѐ камери складаю ~12 м3. 

Заготівку опускаять до упору в запал кристалізатору, вклячаять 
плазмотрони й наводѐть рідку ванну. Потім вклячаять механізм витѐгуваннѐ 
злитка 1 із кристалізатору. При сталому режимі переплаву масова швидкість 
плавленнѐ заготівки дорівняю масовій швидкості кристалізації злитка. 

Заготівка плавитьсѐ під діюя тепла плазмових дуг, енергії анодного 
проходженнѐ струму (при підкляченні ії до джерела живленнѐ) і відбитого 
тепла рідкої ванни й плазмових струменів. Плівка рідкого металу, що 
утворитьсѐ при цьому на торці електрода, і стікаячі в кристалізатор краплі 
взаюмодіять з атмосфероя печі й рафінуятьсѐ. По закінчення плавки камеру 
заповняять повітрѐм і розгерметизуять. Післѐ видаленнѐ злитка проводѐть 
чищеннѐ й оглѐд камер, пристроїв і механізмів. Тривалість плавки складаю          
8 -10 год. 

 Злитки ПДП маять щільну макроструктуру й гарну поверхня, що не 
вимагаю обробки перед прокаткоя й куваннѐм. Мілка ванна в злитку ПДП  

обумовляю практичну відсутність у його головній частині усадочної 
раковини й рихлості. Він маю периферійну зону мілких кристалів і зону 
великих, перпендикулѐрних до осі оріюнтованих кристалів. Зона рівновісних 
кристалів у центрі злитка відсутнѐ.  

Процес рафінуваннѐ в установках ПДП близький до процесу електронно-
променевого переплаву (ЕПП), оскільки він дозволѐю регулявати швидкість 
кристалізації злитка, підтримувати високий температурний рівень ванни в 
кристалізаторі, забезпечувати низький парціальний тиск газів, що 
виділѐятьсѐ, і домішок. Відмінність його складаютьсѐ в простоті конструкції 



установки, відсутності складного високовольтного обладнаннѐ й більш 
високої продуктивності. 

 

 
 
                           1 - механізм витѐгуваннѐ злитка;  
                           2 - механізм обертаннѐ електрода, що витрачаютьсѐ;                                     
                           3 - механізм повороту електрода;  
                           4 - механізм відводу злитка; 

                    5 - механізм переміщеннѐ електрода, що витрачаютьсѐ. 
 
Рисунок 1.6. - Кінематичні схеми механізмів плазменно-дугової печі 

  ОКБ-1304 длѐ переплаву металу 
 
 
 
 
 
   

 

 
 



Плазмено-дугові печі з керамічним тиглем  
 

  За конструкціюя печі цього 
типу ю модифікаціѐ звичайних 
сталеплавильних печей, 
відрізнѐячись тим, що замість 
електродів встановляять один 
або кілька плазмотронів, а длѐ 
подачі потенціалу на метал, що 
нагріваютьсѐ, у подіну 
встановляять подовий електрод. 
Длѐ зменшеннѐ підсосу простір 
печі повітрѐ, кожух печі з 
керамічним тиглем (Рисунок1.7.). 

 
1- подовий електрод; 
2- плазмотрон; 
3-ущільненнѐ склепіннѐ; 
4- ущільненнѐ отворів у склепінні; 
5- кришка вікна длѐ 
завантаженнѐ; 

 
 

Рисунок 1.7 - Плазмено-дугова піч з керамічним тиглем 
 

   Замість електродів на них встановлені плазмотрони та подовий 
електрод, ѐкий охолоджуютьсѐ водоя, потужність джерела живленнѐ 
збільшена у три рази. Не дивлѐчись на збільшеннѐ потужності та концентрації 
тепла у стисненій дузі, теплове навантаженнѐ на футерівку стін не 
збільшилосѐ, що дозволѐю інтенсифікації нагрів та збільшити продуктивність 
агрегату. Але досвід експлуатації таких печей з трьома плазмотронами 
показав недоцільність повного дотриманнѐ схожості у числі та розташуваннѐ 
плазмотронів та графітизованих електродів. Перспективним ю становленнѐ 
кількох плазмотронів в стінах аналогічно стіновим поливним пальникам в 
звичайних дугових електропечах, тобто під кутом  до вертикалі, та під 
кутом  до радіусу футеровки у точці встановленнѐ плазмотрону. 

 
 
 
 



1.5 Установки плазмово-дугового переплаву заготовок у 
водоохолоджуємий кристалізатор. 

 
 

     Розроблена конструкціѐ плазмно-дугового переплаву заготовок 
жароміцних та конструкційних легованих сталей у водоохолоджуюмий  
мідний кристалізатор (табл.1). Плавильна камера (Рисунок1.8.) представлѐю 
собоя вакуумогустинний резервуар, ѐкий складаютьсѐ з двох зрізаних 
конусів, ѐкі з’юднанні болтами. До верхнього конусу камери через ізолѐційне 
кільце кріпитьсѐ камера заготовки з механізмом, ѐкий подаю заготовку, шість 
патрубків длѐ кріпленнѐ плазмотронів та патрубок длѐ кріпленнѐ датчика 
рівнѐ вани. Плазмотрони розташовуять радіально під кутом до вісі заготовки 
та кристалізатора. 

   На нижньому корпусі камери ю фланці длѐ кріпленнѐ плити 
кристалізатора та камери зливка з механізмом витѐгненнѐ та розвантаженнѐ 
зливка, три патрубка з оглѐдовими системами длѐ наглѐданнѐ за процесом 
переплаву, патрубок длѐ кріпленнѐ механізму флясу та патрубок вакуумної 
системи. Скорочений кристалізатор складаютьсѐ з трьох водо охолоджуячих 
поѐсів: двох мідних та одного стального. Струмоведучим штоком зливок з 
кристалізатору витѐгуютьсѐ в камеру  зливку. Підйом та опусканнѐ камери зі 
зливком здійсняютьсѐ  чотирма гідро циліндрами. 

   Заготовку підвищуять до штоку, до нижнього кінцѐ ѐкого закріплений 
затискач з струмовідводом. Шток, ѐкий охолоджуютьсѐ водоя, входить до 
камери заготовки через вакуумне ущільненнѐ. Верхнім кінцем шток 
закріпляять до траверси. Длѐ більш рівномірного оплавленнѐ заготовки за 
допомогоя спеціального механізму, здійсняютьсѐ реверсійне повертаннѐ 
штоку на кут  . На камері заготовки встановлений вибуховий ляк, ѐкий у 
робочому положенні утримуютьсѐ пружинами, патрубок длѐ системи 
рециркулѐції газу та патрубок з ляком длѐ обслуговуваннѐ камери. Длѐ 
збільшеннѐ можливостей рафінуваннѐ металу у процесі переплаву 
передбачена подача флясу у ванну кристалізатору за ходом переплаву. Фляс 
знаходитьсѐ у спеціальному бункері, нижній патрубок ѐкого входить у 
патрубок дозатору. Патрубок дозатору перетинаютьсѐ клапаном. 

   Установки обладнанні шістьома плазмотронами. Плазмотрони 
з’юднанні у два блока. Кожен блок живетьсѐ від свого трансформатора. 
Ланцяг між плазмотронами замикаютьсѐ по ванні металу у кристалізаторі. 
Длѐ стабілізації температури електродних плѐм у ланцяг плазмотрон-ванна 
від випрѐмлѐча додатково подаютьсѐ постійний струм. Установки обладнанні 

системоя рециркулѐції плазмо утворяячого газу продуктивністя , 
приладами контроля та керуваннѐм.      

 
   



    
 
1-возик;  
2- механізм витѐгуваннѐ;  
3- шток механізму витѐгуваннѐ;  
4- гідроциліндр;  
5- виливок;  
6- камера виливка;  
7- площадка обслуговуваннѐ;  
8- кристалізатор;  
9- плавильна камера;  
10- плазмотрони;  
11- балка;  
12- поворотна головка;  
13- привід подачі;  
14- привід обертаннѐ заготовки;  
15- площадка обслуговуваннѐ 
механізму подачі;  
16- заготовка;  
17- вікно візуального контроля. 

 
 

Рисунок 1.8 -Принципова схема влаштуваннѐ плазмово-дугового 
переплаву у кристалізатор 

 
   Заготовку підвищуять до штоку, до нижнього кінцѐ ѐкого закріплений 

затискач з струмовідводом. Шток, ѐкий охолоджуютьсѐ водоя, входить до 
камери заготовки через вакуумне ущільненнѐ. Верхнім кінцем шток 
закріпляять до траверси. Длѐ більш рівномірного оплавленнѐ заготовки за 
допомогоя спеціального механізму, здійсняютьсѐ реверсійне повертаннѐ 
штоку на кут  . На камері заготовки встановлений вибуховий ляк, ѐкий у 
робочому положенні утримуютьсѐ пружинами, патрубок длѐ системи 
рециркулѐції газу та патрубок з ляком длѐ обслуговуваннѐ камери. Длѐ 
збільшеннѐ можливостей рафінуваннѐ металу у процесі переплаву 
передбачена подача флясу у ванну кристалізатору за ходом переплаву. Фляс 
знаходитьсѐ у спеціальному бункері, нижній патрубок ѐкого входить у 
патрубок дозатору. Патрубок дозатору перетинаютьсѐ клапаном. 

   Установки обладнанні шістьома плазмотронами. Плазмотрони 
з’юднанні у два блока. Кожен блок живетьсѐ від свого трансформатора. 
Ланцяг між плазмотронами замикаютьсѐ по ванні металу у кристалізаторі. 
Длѐ стабілізації температури електродних плѐм у ланцяг плазмотрон-ванна 
від випрѐмлѐча додатково подаютьсѐ постійний струм. Установки обладнанні 



системоя рециркулѐції плазмо утворяячого газу продуктивністя 50 м3/г, 
приладами контроля та керуваннѐм.      

 

2 РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ РОБОЧОГО 
ПРОСТІРУ 

 

Загальні відомості 
 
 

   Плазмено-дугові печі з вогнетривкоя футеровкоя ю різновидом ДСП. 
Але технологічні особливості, зв'ѐзані з особливими електро-розрѐдними, 
електромагнітними та тепло обіговими умовами існуваннѐ довгих плазмених 
дуг у робочому просторі, визначаять особливості розрахунку його 
геометричних розмірів. Длѐ ПДП юмкістя mо необхідний об'юм металевої 
ванни визначаять за масоя рідкого металу густиноя dр = 6,9 + 7,2 т/м3   з 
використаннѐм  формули: 

                                                                                                                  (2.1) 

 
За аналогіюя з ДСП у ПДП застосовуять також сферо конічну ванну з 

кутом 0 = 45° між  
 
утворяячоя конічноя поверхнея та горизонталля  (рисунок 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1 - робочого  простору  плазмено дугової  печі 
 



Длѐ визначеннѐ лінійних розмірів металевої ванни, необхідно задати  
відношеннѐ: 

 

(2.3) 

 
Длѐ ПДП приймаять більші значеннѐ 
 

                            10                                                          (2.4) 
 

Знаячи технологічну необхідну кількість шлаку   або приймаячи 
об'юм шлакової ванни по 10 % від об'юм металевої ванни  ,  визначаять 
глибину шлакової ванни ѐк товщину шлаку  ванни  за  формулоя: 

 

                                                      (2.5) 

 
Приймаячи відстань  та визначаять слідуячи розміри: 
1. Сумарну  глибину  вани: 

                                (2.6) 

  
 де  – глибина  вани  до  рівнѐ  порогу  робочого  вікна.   
2. Діаметр  робочого  простору  ПДП  до  рівнѐ  схилів  подини: 

                                              (2.7) 
                                             
 
Як  і  в  ДСП,  діаметр  ю  паспортноя  характеристикоя  ПДП  заданої  

юмкістя m0  і  виконую  роль  визначеного  лінійного  розміру  робочого  
простору  ПДП. 

 

2.1. Визначення розмірів вільного простору 
 
Вибір вільного простору ПДП оснований не тільки на зміні обставин 

експлуатації характерник длѐ ДСП,   але і обставин, характерних длѐ 
експлуатації тільки ПДП та зв'ѐзаних з розміщеннѐм у вільному просторі 
плазменної дуги довжиноя , довжиноя  1 + 1,5 м,  та одного або кількох 

металургійний дугових плазмотронів,  що маять водо охолоджуячі корпуси з 
відповідноя тепло сприймаячоя поверхнея. 

Необхідно,   щоб висота стіни визначаяча розташуваннѐ п'ѐти 
купольного склепіннѐ, крізь вогнетривку  футеровку ѐкого  проходѐть 
плазмотрони, задовольнѐла умови (Рисунок 5): 

Співвідношеннѐ   геометричних розмірів робочого простору ПДП. 
 



 

 
 

 

при  0,24 + 0,35  (2  та  4)                                                                  (2.8) 

 

 

де  - найменша критична висота розташуваннѐ склепіннѐ,  при 

ѐкій відбуваютьсѐ опроміняваннѐ променевими  потоками від плазмених дуг  

футеровки склепіннѐ та 

стін; 

     - висота розташуваннѐ  склепіннѐ, при ѐкій маю місце  

практично рівномірне опроміняваннѐ всіюї внутрішньої поверхні 

вогнетривкої  футеровки склепіннѐ. 
 
Форма  футеровки стіни ПДП так,  ѐк і  ДСП,   визначаю теплову роботу 

печі,  тобто стійкість футеровки,  втрати електричної енергії і т.п.  ПДП маять 
конічно-циліндричні стіни, нижній  ѐрус ѐких маю кут нахилу, утворяячий 
поверхня до вертикалі  . 

 

= 25о + 30о                                                                                                           (2.9)
 

 

= 0,5                                                                                                        (2.10) 

  
За розрахунком  (2.4. та   (2.5)    діаметр   поверхні    футеровки 

верхнього циліндричного ѐрусу стіни дорівняю: 
 

= + 2  d'                                                              (2.11) 
 
 
Об'юм робочого простору  ПДП складаютьсѐ з об'юму вани та вільного 

простору : 

                                   (2.12) 

 
Об'юм завантажувальної метало шихти   з насипноя щільністя до-

рівняю: 
 

                                                                                                            (2.13) 



 
 
У Формулі  (2.8)  врахована особливість плазмово плавки, коли 

витрачальний коефіціюнт метало шихти  Кр = 1. Длѐ одночасного 
завантаженнѐ всіюї маси метало шихти у  ПДП необхідно: 

 

                                                                                             (2.14)                                                                       

    
Висоту розташуваннѐ центральної крапки цеглового сферичного 

склепіннѐ  відносно рівнѐ схилів ванни визначаять за  формулоя: 
 

  =                                                                               (2.15) 

  
де - стріла підйому цеглової  футеровки  п'ѐт сферичного склепіннѐ. 
 
Зовнішні розміри корпусу  ПДП визначаять з врахуваннѐм реко-

мендацій за конструкціюя і товщиноя елементів  футеровки. Внутрішній 
діаметр кожуху на рівні схилів ванни визначаять за  формулоя: 

 

δст = δа + δр                                                               (2.16) 

 
Особливу увагу приділѐять питання розміщеннѐ плазмотронів. У 

випадку їх вертикального розміщеннѐ у склепінні аналогічно  графітизованим 
електродам у ДСП рекомендуять з врахуваннѐм можливої електромагнітної 
взаюмодії длѐ двох або трьох плазмотронів: 

 

р> (0,75 + 0,8)                                                                                                                                                (2.17) 

р >    

де  р – відстань  між висѐми  плазмотронів 
 
При розміщенні трьох плазмотронів вертикально, по вершинам  

рівностороннього трикутника з діаметром розпаду  = 2р + 3 умова (1.9 б) 

може бути представлена 
 

> (1,133 )                                                                                                (2.18) 

 
Длѐ графічної перевірки вірності розрахунку геометричних розмірів 

робочого простору  ПДП можна виконати ескіз футеровки  згідно масштабу   
 



2.2. Зразковий  розрахунок 

 
Завданнѐ: Розрахувати  геометричні  розміри  робочого  простору  ПДП  

юмкістя  30 т. 
Початкові  дані: 
Технологічні  умови: 
кратність  шлаку                      = 0,05; 
насипна  щільність  шихти     = 2,0 т/м3;  

густина  рідкого  металу        = 6,9 т/м3 

густина  рідкого  шлаку          = 3,0 т/м3 
відношеннѐ                               Км = 10. 
Електротехнічні  дані: 
кількість  плазматронів             N = 3 
розташуваннѐ  вертикальне;   
довжина  плазменної  дуги       = 1000 мм. 

 

Порядок  розрахунку 
 
Визначаюмо  за  формулоя  коефіціюнт  Кф: 

 

ѐкий  характеризую  форму  металевої  ванни  з  відношеннѐм  Кш = 0,2: 

 

 
Глибину  ванни    визначаюмо  за  формулоя: 
 

 

 

=0.42=420мм 
 
 
Діаметр  дзеркала  металевої  ванни   визначаюмо  за  формулоя: 

 

          = ∙ = ∙                                                                      (2.21)             

 
           = 10 ∙ 420 = 4200 мм. 



 
Глибину кульового сегменту ванни    визначаюмо за  формулоя: 
 

= ∙ ;                                                             (2.22) 

 
 
                         = 0,2 ∙ 420 = 84 мм 
 
Глибину конічної частини ванни     визначаюмо за  формулоя: 
 

                         = – = (1 – )  ;                                              (2.23) 

 
                           = 420 – 84 = 336 мм. 
 
Діаметр основи нульового сегменту ванни   визначаюмо за 

формулоя: 
 
                      =  ∙  2 ;                                                                          (2.24) 
 
                   = 4200 – 2 ∙ 336 = 3528 мм                                        
 
Радіус сферичної поверхні нульового сегменту подіни  визначаюмо за 

формулоя: 
 

                               =                                                    (2.25) 

 

           =  = 18 560 мм  

 
Об'юм шлакової ванни    визначаюмо за  формулоя: 
 

                            = ;                                                                  (2.26)                   

 

                           = 0,05  = 0,5 м3 

 
Об'юм рідкого металу визначаюмо за  формулоя: 
 

                                        ;                                                                  (2.27) 

 



                                 = = 4,35 м3 

 
 
У даному зразковому розрахунку об'юм рідкого шлаку займаю за 

порівнѐннѐм з об'юмом металевої ванни: 
 

= 0,5 = 11,5 %                                                           (2.28)         

 
Висоту  шару  шлаку   визначаюмо за  формулоя: 
 

= =                                            (2.29) 

 

=  = 0,035 м = 35 мм 

 
Відстань від   дзеркала шлакової ванни до рівнѐ порогу робочого 

вікна   приймаюм за виразом рівним = 30 мм. Відстань від рівнѐ порогу 
робочого вікна до рівнѐ схилів ванни приймаюмо за  формулоя = 0,03 + 
0,1 м, рівним  = 50 мм 

Глибина ванни складаю до рівнѐ порогу робочого вікна за формулоя: 
 
                              = +  + ;                                                           (2.30) 
 
 
            = 420 + 35 + 30 + =485 мм;                 
 
до  рівнѐ  схилів  подіни  за  формулоя: 
 

= 485 + 50 = 535 мм                                                                (2.31) 
  
Діаметр робочого простору на рівні схилів подіни визначаюмо за  

формулоя: 
 

=     + 2 (  + + )                             (2.32) 

 
= 4200 + 2 (35 + 30 + 50) = 4430 мм      

 

Длѐ раціональної висоти стін розроховуюмо  симплекс у ѐкості 

аргумента осі абсцис (Рисунок 1.2)  = = 0,23,  ѐкому  відповідаять  

симплекси / (hст)кр  = 0,7 



(за  кривоя 2)  та  / (hст)равн = 0,55  (за  кривоя 4). 

Обмеженнѐ  умов  (1.2)  складаю   
 

(hст)кр=  = 1430 мм, 

 ( )равн = = 1820 мм.  

 
Приймаюмо = 1500 мм,  при  цьому  відношеннѐ  
 

 /  =  = 0,36,  

що  відповідаю  рекомендаціѐм  длѐ  ДСП. 
Висоту нижнього, конічного ѐрусу футеровки стін   визначаюмо  за  

формулоя h'ст = 0,5 ∙ 1000 = 500 мм,  кут  нахилу a'  приймаюмо  за  формулоя 
(1.3) a = 30o.  Діаметр  поверхні  верхнього  циліндричного  ѐрусу  футеровки  
стін   визначаюмо  за  формулоя: 

 
= 4430 + 2 ∙ 500 ∙ tg 30o = 5000 мм                                     (2.33) 

 
      Об’юм  завантажуюмої  металошихти    визначаюмо  за  формулоя (1.7): 

 

=  = 15 м3 

 
Об’юм  робочого  простору ПДП    визначаюмо  за  формулоя (1.6): 

 
 

=                         (2.34) 

 
 
 

= = 35.5  

 
 
Що  відповідаю  умовам (1.8)  длѐ  одночасного  завантаженнѐ  метало 

шихти  у  ПДП. 
Діаметр  розпаду плазматронів  визначаюмо  із  умов (1.9)  > (1,55 ∙ 

1000),  звідкілѐ  приймаюмо = 1200 мм,  що  відповідаю умовам  

=  = 0,27. 



Товщину елементів футеровки робочого простору проектованої ПДП,  
приймаюмо аналогічно рекомендаціѐм длѐ ДСП: 

 
1) подіна - теплоізолѐційний шар                        85 мм 
                    вогнетривкий  шар                              360 мм 
                    робочий шар                                         150 мм 
                    загальна, товща                             δп = 595 мм 
2) стіна – арматурний шар                              δа = 65 мм 
                 робочий шар :  
                 нижнѐ частина                                  δр1 = 380 мм 
                 верхнѐ частина                                   δр = 300 мм 
3) склепіннѐ                                                         δск = 300 мм 
 
За визначноя товщиноя футеровки стіни визначаюмо внутрішній 

діаметр кожуху: 
На  рівні  схилів  ванни   за  формулоя: 
 

= 4430 + 2(65 + 380) = 5320 мм                                           (2.35) 
 
на  рівні  п’ѐт  склепіннѐ : 
 

= 5000 + 2(65 + 300) = 5730 мм                                            (2.36)      
 
Радіус  сфери  склепіннѐ: 
Стрылу підйому сферичного цеглового склепіннѐ   визначаэмо за 

формулоя; = ∙ 5730 = 820 мм. Радіус  сфери  склепіннѐ: 

       

             =  = 5415 мм                                     (2.37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК 

3.1 Визначення корисної енергії 
 
Корисні витрати.енергії   длѐ ПДП залежить від  технології 

плазмово плавки, ѐка відрізнѐютьсѐ від технології плавки сталі у ДСП тим, що 
вона основана на безокислявальному переплаві   високолегованих відколів у 
інертному повітрі робочого простору  ПДП. Відсутність вигару елементів 
металошихти визначаю витрати металозавантаженнѐ  Кр = 1 та практично 
100% - невживаннѐ феросплавів та інших легований присадок. Корисні 
енерговитрати у енергетичний період плавки  ю зв'ѐзані з зміненнѐм 
ентальпії металу при нагріванні та плавленні металошихти масоя  mш = mo 
– mл = Kл mo 

та при нагріванні рідкого металу масоя  mж = Kл mo до 
технологічнонеобхідної температури кінцѐ періоду з рахунком можливого 
находженнѐ  тепла від нагрітої футеровки до колодної металошихти, а також 
необхідні длѐ компенсації можливих енерговитрат на  формуваннѐ шлаку 

: 
 

= + (-δ ) + ( ) + ( )                                            

 
 
де       = δHм Kл mo; 
 

Kл = 1 – mл / mo – коефіціюнт, враховуячий масу можливих присадок длѐ 

легуваннѐ та розкисляваннѐ у кінці плазмово плавки. 
Якщо  із правої частини рівнѐннѐ  (1. 10)   виділити енергія то від 

нагрітої футеровки подіни та стіни  ПДП   знайдемо ту частину корисної 
енергії Wпол е, ѐка зв'ѐзана тільки з теплофізичними  властивостѐми  метало 
шихти  та  фізико-хімічними  процесами  періоду  плавліннѐ: 

 
W'пол е = W2 у.т.  Кл mo = + (Wшл) + (Wенд 
 
 
де  W2 у.т – питома  теоретична  витрата  енергії  длѐ  проведеннѐ  

енергетичного  періода  у  ПДП. 
 
 

W2 у.т   =                                        

 
  



У випадку завантаженнѐ разом з металошихтоя шлакоутворявальних 
матеріалів разом  з   масоя mш  м     енерговитрати  Wшл  = δHшл  mш  м  можна 
визначити за формулоя: 

 
 
                Wшл p = δHм  p mм р + (δHшл p – δHм p)mшл p                                           

 
 
Енергетичні витрати ендотермічний процесів   можливо визначити за 

тепловими ефектами відповідних хімічних реакцій. 
 
 

3.2.Визначення тепловий втрат. 
 
 

ПДП також,   ѐк і ДСП  втрачаю   тепло через футеровку у виглѐді 
конвективної тепловіддачі з тепловіддаваюмоя поверхнея корпусу те 
склепіннѐ Фкто  та, водоокололжуячих елементів Фв випроміняваннѐм 
відкритим робочим простором за час механізованого завантаженнѐ подіни та 
завантаженнѐ   метало шихти   Фш, при можливості зміненнѐ ентальпії газів, 
ѐкі проходѐть через робочій простір ПДП. 

Середня потужність теплових   втрат Ртп можна визначити за 
формулоя: 

 

                                   Ртп = Фкто + Фв + - Фг                  

                                      
 

3.3. Побудова графіку енергетичного режиму плазмово 
плавки. 

 
Відзначена особливість теплової роботи ПДП, ѐка зв'ѐзана з зміноя 

електророзрѐдних умов плазмово дуги по колу плавки,  коли потужність дуги 
Рд зменшуютьсѐ за міроя підвищеннѐ температури робочого простору  , по 
цьому при побудові графіку енергетичного режиму плазмово плавки 
враховуять не тільки енергоспоживаннѐ технологічного процесу та 
тюплосприйнѐтливість  футеровки робочого простору ѐк при розробленні 
енергетичного режиму плавки в ДСП,   але й зміна електричних параметрів 
плазмово дуги в залежності від температури). 

Зміняваннѐ потужності плазмово дуги Рд   температури футеровки Тф за 
ходом плавки у ПДП  міскістя 5т  (струм дуги 10 кА, довжина дуги 800 мм ) 



 
 

Зміняваннѐ напруги на  плазменой дузі різної довжини в залежності 
від температури футеровки Тф при силі струму дуги  = 5кА 

 
Енергетичний період плавки в  ПДП маю чотири стадії: 
- формуваннѐ плазмово дуги довжиноя коли післѐ запаляваннѐ 

дуги плазмотрон піднімаять угору та встановляять на відстані  від рівнѐ 
ванни, при цьому збільшуютьсѐ потужність плазмово дуги; 

- проплавленнѐ колодѐзѐ у металошихті, при цьому здійсняютьсѐ  
збільшеннѐ довжини стовбуру плазмово дуги та деѐке підвищеннѐ  
потужності; 

- розплавленнѐ металошихти  до формуваннѐ  рідкометалевої ванни, 
при цьому здійсняютьсѐ нагріваннѐ футеровки, що сприѐю розвитку  
спрѐмованого променистого теплообміну, коли температура футеровки Тф 
значно перевищую температуру металу Тм, тобто Тф > Тм, але 
в цих умовах зменшуютьсѐ потужність дуги (Рд); 

- закінченнѐ періоду, коли необхідно досѐгнути заданої температури   
рідкого металу Тм = Тр і запобігти перегріву  футеровки,   тобто Тф < * Тф+. 

 
Таким чином, енергетичний режим плазмово плавки у  ПДП залежить 

від графіка зміненнѐ температури та металу за кодом плавки, та відповідного 
зміненнѐ параметрів плазмово дуги - напруги   струму  та довжини . 

Графік енергетичного режиму, плавки у  ПДП може бути побудований 
за такоя послідовністя: 



- визначивши час енергетичного періоду плавки τе на основі  техніко-
економічного аналізу показників роботи  ПДП заданої юмкості  mо поділѐять 
енергетичний період на N інтервалів тривалістя  δτз = τз / N кожний; 

згідно технології плазмово плавки та умов роботи ПДП поділѐять 
кожний інтервал періоду відповідний технологічної  функції,  враховуячи 
стадії періоду і можливої зміни температури футеровки.  В межах кожного 
інтервалу приймаять: 

(Тф)і = const  й  (Uд)і = const 
 

за відомим значеннѐм = const, починаячи з другого інтервалу, длѐ 

кожного значеннѐ  (Тф)і визначаять напругу на дузі  (Uд)і . При встановленні 
зміни напруги Uд по ходу плавленнѐ можна керуватисѐ практичними даними, 
отриманими на промисловості ПДП; 

на останніх інтервалах періоду ллѐ стабілізації температури  футеровки 
на рівні  * Тф+ потужність знижуять. При цьому напруга на  плазменій дузі Uд 
визначаять за умови: 

 
Тф = const  й  = varia 

  
Проміжні  значеннѐ  ( )к  при відсутності  відповідних  кривих ( )к  

визначаять  з  врахуваннѐм  лінійної  залежності  напруги  на  дузі  від  
довжини: 

 
Uд = (Uк + Uа) + grad Uclд 

 
де (Uк + Uа)  -  падіннѐ  напруги  у при катодній  та  при анодній  

областѐх  дугового  розрѐду; 
     grad Uc –  прокольний  градіюнт  напруги  у  стовбі  дуги.  Длѐ  

плазмово  дуги,  що  горить  в  атмосфері  аргону  між  вольфравомим  
катодом  та  рідким  залізом  (Uк + Uа) = 10 + 12 В; 

     grad Uc  складаю  0,3 + 0,85 В/мсм  при  1700К  та  0,1 + 0,2 В/мм  при  
2000К,  де  менші  значеннѐ  відповідаять  великій  силі  струму; 

знаячи зміну напруги  (Uд)і  по ходу плавки, визначаять відповідні  
сходи  потужності: 

 
(Рд)і =  (Uд)і 

 
Длѐ  першого  інтервалу  періоду,  коли  формуять  плазмену  дугу  

заданої  довжини ,  приймаять  умовно  лінійне  значеннѐ  потужності  від 

0  до Рд2,  тобто: 
 

Рд1 = 0,5Рд2 



 
на основі побудованого графіку енергетичного режиму у період 

розплавлений металошихти визначаять середню значеннѐ потужності 
нагріваннѐ  Р2н ср  з урахуваннѐм  формул (2.15)  й  (2.16). 

 

Р2н ср =  

 
длѐ  отриманнѐ  значеннѐ  Р2н ср  визначаять  можливий  час  

розплавленнѐ  метало шихти  з  урахуваннѐм  формули  (2.11)  та  (2.14): 
 

(τе)гр. =   

 
Якщо  (τе)гр. = τе,  необхідно  змінити  початкові  умови  побудови  

графіку  енергетичного  режиму,  тобто  силу  струму     та  довжину  

плазмово  дуги  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Графік  енергетичного  режиму  плазменної  плавки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



4  ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК 
4.1 Визначення раціанальної довжини плазмово дуги 

 
Формуваннѐ плазмово дуги зв’ѐзано з силоя струму  . Теплова 

потужність, що передаютьсѐ 
металу у анодній плѐмі, Ре залежить від та довжини дуги  ,   

збільшуячись до максимального значеннѐ (Ра)мах = 0,4Рд при такій довжині 
дуги  ( )мах, коли закінчене формуваннѐ початкової   конічної дільниці 

стовпа з боку катоду. 
При  цьому 

 
 ( )max = (4 + 5) Dст 

де  Dст -= 2К – діаметр   циліндричної    частини  сформованого    

стовп а довгої плазмово дуги (мм). 
                         К = 1,06 ∙ 0,035В + 0,249В2 ∙ n = 0,35 – 0,0145В – 0,0027В2 
В = 0,1 + 0,002(Тф – 273) + 0,001 ∙ (70 + 0,047(Тф – 273)) – параметр,  

запропонований  М.Н. Крутѐнським; 
 Тф – в (К); 
 – в (кА). 

Наприклад (чисельник - длѐ Тф = 1300К, 
знаменник - длѐ Тф = 2300К): 
 
 

, кА 1 5 10 

Dст, мм 26 / 34 44 / 56 55 / 70 
( )max 104 + 103 / 136 + 170 176 + 220 / 224 + 280 220 + 275 / 280 + 350 

 
 
При  подовженні  плазменної  дуги  потужність  Ра  зменшуютьсѐ  аж  до  

нулѐ  при  / ( )max = 4.  Але  при  цьому  збільшуютьсѐ  потужність,  

генерована  у  стовбі  дуги,  Рст = grad Uc )  та  відповідно  потужності,  що  

випроміняютьсѐ  стовпом  на  ванну,  не звертаячи  уваги  на  відповідні  
зміни  середнього  кутового  коефіціюнту  дуги – ванна  Хд–в.  Максимальне  
значеннѐ  потужності,  передаютьсѐ  ванні  рідкого  металу  в  ПДП   

 
Рв = Ра + Хд – вРст 

 
 маю  місце  за  умови   

( )рац  =2( )max 

 
де    ( )рац   - раціональна довжина плазмово дуги, при ѐкій можна  

забезпечити максимальну ефективність прѐмого раціонального теплообміну 



"плазмена дуга - ванна рідкого металу" без врахуваннѐ конвективних 
теплових потоків. 

Довжину дуги  ( )рац   за формулоя  (2.20) слід встановлявати післѐ  

формуваннѐ рідкометалевої ванни, тобто у кінці енергетичного періоду та в 
період рафінуваннѐ металу. При розплавленні твердої металошихти доцільно 
працявати на довгих плазмених дугах, щоб збільшити електричну потужність 
дуг Рд в умовах зменшеннѐ градіенту у стовпі дуги  grad Uc 

та відповідного зменшеннѐ напруги на дузі  Uд. 
 

4.2.Визначення електричних параметрів 

 
Незалежним електричним параметром  ПДП   ю робочий струм, рівний 

струм дуги  у випадку одного чи N плазмотронів, маячих індивідуальне 

джерело живленнѐ. Напруга на плазменій дузі   Uд   в залежним електричним 
параметром, залежним від    довжини дуги , температури  футеровки Тф 

хімічного складу плазмоутворяячого газу та атмосфери робочого простору 
та цілого рѐду інших технологічних умов плазмово плавки. Параметри  Uд  та  

  визначаять електричну потужність плазмово дуги Рд =  Uд ∙ , 

 ѐка залежить від економічно оптимального значеннѐ встановленої 
потужності електричної установки  ПДП.У зв'ѐзку з цим, при значенні Рд 
відношеннѐ між напругоя  Uд та струмом  встановляять на основі 

вольтамперної характеристики плазмово дуги. У  ПДП вольт- амперна 
характеристика  Uд = ƒu( )  залежить від рѐду зовнішніх теплотехнічних,   

теплофізичних властивостей плазмоутворяячого газу та технологічних 
витрат плазмоутворяячого газу, хімічний склад атмосфери робочого 
простору ПДП: 

Наприклад:  длѐ  плазмово  дуги,  що  горить  в  атмосфері  аргону,  
рівнѐннѐ  вольт-амперної  характеристики  з  врахуваннѐм  формули (2.19)  
маю  виглѐд: 

 

Uд =  

 
 

де  K1 = 0,39 – 0,073В – 0,003В2; 
К2 = 2,21 + 0,112В; 

n1 = 0,39 + 0,0335В; 
n2 = - 0,093 + 0,0024В; 

 



При умові (2.21) масова витрата аргону у ѐкості плазмоутворяячого 
газу через поперечне січеннѐ цилінлричної частини стовпу  дуги  діаметром  
складаю , г/с: 

Q = 0,001π K1In
д)2 

 

де  d – теплопровідність  аргону, Вт/(м∙К) 
      Ср – питома  щобарна  теплоюмність  аргону, Дж/(г∙К) 
     – в мм, за  формулоя (1.18). 
При визначенні електричний параметрів  Uд і     длѐ забезпеченнѐ 

заданої потужності плазмово дуги, визначенні за формулоя (1.20) значеннѐ 
Uд і     необхідно узгоджувати з електричними параметрами джерела 

живленнѐ. Длѐ низьковольтних металургійних плаз-мотронів встановлено 
рѐд номінальних напруг  (160 + 320 + 480 + 600 В), длѐ забезпеченнѐ ѐких 
випускаять тиристорні випрѐмлѐчі сюрії ТВ або ТПВ з найбільшоя 
випрѐмувальноя напругоя 230, 460, 660 або 825 В із розрахунком на   
електричний к.п.д. елюктропічной  ПДП ηе = 0,7. Номінальна сила 
випрѐмленого струму джерела живленнѐ  ПДП  складаю 3.2, 6.3 та 10кА. 
Активний електричний опір вторинного струмопідводу ПДП R розраховуять з 
врахунком довжини та площі поперечного січеннѐ провідників, обираюмих за 
густиноя струму. Величина R повинна також вклячати активний електричний 
опір струмоведучих елементів металоконструкції  плазмотрону та електроду. 

Длѐ відомих електричних параметрів плазмотрону можна визначити 
необхідну випрѐмлену напругу джерела живленнѐ: 

 
U и.п = Uд + R 

 
Де:   Uд – в В; 
        – в ка; 

        R – в мОм; 
        Uи.п – в В 
 

5  СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ 
5.1.Загальні відомості 

 
Електричний к.к.д електропічной установки ПДП,  в загальному випадку 

враховуять електричні втрати при формуванні плазмово дуги  ηд  в 
струмоведучих елементах плазмотрону  ηпл у вторинному струмопроводі,  
враховуячи подовий електрод  ηкс та у джерелі живленнѐ  ηдж: 

 
ηе = ηдж + ηкс + ηпл + ηд 



 
Зазвичай  к.к.д.  дугових  плазматронів  прѐмої  дії,  використовуять  у  

ПДП, ηд = 1,  тому: 
 

η3 = ηдж ∙ ηкс ∙ηпл 
 
Значеннѐ к. к. д,  джерела  живленнѐ  ηдж можно   отримати з його 

технічної характеристики. Величину  ηкс ∙ ηпл =1 - ЕРе.в / Рс визначаять за 
результатами розрахунку електричних  втрат Ее.в та активної потужності Рс 

визначаять з енергетичного балансу потужності; середню значеннѐ 
потужності (Рс)ср за період або стадія плазмово плавки довжиноя  τ 
обчисляять з врахуваннѐм витрат електричної енергії Wс: 

Приклад графічного зображеннѐ структури енергетичного балансу  ПДП 
юмкістя 5т  

 
 
   Рисунок  4.0 - Структура  енергетичного  балансу  ПДП  юмкістя  5 т 

 
 
 
 
 



5.1.Визначення питомої витрати електричної енергії 

 
 
Длѐ оцінки енергоемкості технологічного процесу плазмово плавки 

ПДП визначаять питому витрату електричної енергії на розплавленнѐ твердої 
металошихти: 

 
 

W2 y = ; 

 
 

де  W2c – витрата  електричної  енергії  за  енергетичний  період; 
На  проведеннѐ  плазменної  плавки 
 

Wy = ; 

 

де  Wc -  витрати  електричної  енергії  за  вся  плавку. 
 
Необхідна длѐ розрахунку  витрата електричної енергії Wс визначаять 

на діячій  ПДП  за різними показниками лічильника активної енергії, длѐ 
проектованої  ПДП  з енергетичного балансу плавки або приватного 
енергетичного балансу відповідного періоду, або стадії плавки, або по 
графіку енергетичного режиму плазмово плавки: 

 

Wc = E((Pд)i ) 

 
де  Рд = fр(τ) – графік  зміни  потужності  плазмово  дуги  по  ходу  

плавки; 
      (Рд)і – ступінь  потужності  дуги  на  стадії  плавки  тривалістя δτ; 
      ηе – електричний  к.к.д.  ПДП  при  роботі  на  даній  стадії. 
На промисловик ПДП міскістя 3 - 30т питома витрата електричної 

енергії  на  розплавленнѐ твердої металошикти W2y складаю 500 - 900 кВт ∙ г/т,  
на вся плазмену плавку 0,9 - 1,5 МВт ∙ г/т,  знижуячись до більш крупних  
ПДП. 

 
 
 
 
 



 
ДОДАТОК  А 

Таблицѐ Д.1 - Технічна  характеристика  деѐких  плазмено-дугових  
печей  з  кристалізатором 

 
Параметри Од 

вимір 
У-365 У-487 У-468 У-400 У-466 У-467* У-500 У-555 У-600 

 
 

Прецезійні й 
жароміцні сплави 

Азотовані й кулько-
підчіпникові сплави 

Конструкційні й неіржавкі 
сталі 

Потужність 
плазматрону 

кВт 240 240 240 240 2000 2000 2000 2000 1800 

Довжина 
заготованки 

мм 1150 2000 1250 2000 2500 2000 3000 3500 3700 

Розміри 
виливка: 

          

діаметр 
м 150 150 150 250 200 

70∙250 
70∙300 

630 630 
650 

450∙450 

довжина м 950 1200 950 1000 1200 1200 1500 2100 2200 

Маса виливка кг 130 170 130 380 300 450 3500 5000 5000 

Швидкість 
витѐгуваннѐ 
виливка 

мм/н
вл 

1-40 1,5-15 1-10 1,5-15 1,5-15 1,8-18 1,5-15 1,5-15 2-20 

Розміри 
устаткуваннѐ: 
висота 
площа робочої 
площини 

 
 
 

мм 
 
 

м2 

 
 
 

3550 
 
 

10,25 

 
 

7600 
 

42 

 
 
 

5260 
 

10,5 

 
 
 

10350 
 
 

40 

 
 
 

8100 
 

35 

 
 
 

7600 
 
 

42 

 
 
 

10000 
 
 

48 

 
 
 

11500 
 

48 

 
 
 

19350 
 

60 

* - на  змінному  струмі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК Б 
 
 

Таблицѐ Д.2 Рекомендуюма  товщина  футеровки  за  шарами  длѐ  дугових  
сталеплавильних  печей  в  залежності  від  юмкості, мм: 

 

Ємкість печі, т < 12 25 +50 1ОО 200 

- подіна: 
Ізоляячий шар  
Цеглова кладка  
набивний шар 
 
загальна товща 

 
85 

300+365 
100 

 
105  

395+495  
100 

 
170  
530  
150 

 
190  
575  
150 

485+550 600+700 850 915 

- стіни: 
загальна товща:  
на рівні схилів  
на верхній частині 

 
 

295+365 
230+295 

 
 

365+445 
295+365 

 
 

445+495 
295+365 

 
 

525+575 
365+415 

Товща склепіннѐ: 
230+300 380 380-460 360-460 
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