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Електродугові сталеплавильні печі 

ДУГОВА ЕЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПІЧ ДСП-50 
 

Дугова електросталеплавильна піч (ДСП) призначена для виплавки сталей різного сортаменту в 
технологічній лінії з установкою "Ківш-піч" і установкою вакуумування типу VD-VOD з подальшим 
розливанням на сортовій МБЛЗ та використовується для отримання рідкого напівпродукту з сталевого 
брухту. 

 

 
 

 
Основні відмінні риси ДСП: 
 висока якість витопленої сталі; 
 висока продуктивність; 
 висока надійність; 
  висока економічність. 

 
Основні розв'язувані завдання: 
 виплавка широкого марочного сортаменту; повний технологічний цикл витопу, включаючи: 
 підготовку шихти; 
 підготовку легувальних і шлакоутворювальних матеріалів; 
 виплавку сталі в печі; 
 випуск плавки та зважування в ковші; 
 утилізацію технологічних газів; 
 роботу на будь-який шихті (брухт, ГБЗ, металізовані окатиші, бабковий і рідкий чавун). 
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Технічна характеристика 
 

Найменування параметрів Значення 

Ємність печі з рідкої сталі, т 55-57 

Діаметр електродів, мм 508 

Діаметр розпаду електродів, мм 1000 

Обсяг робочого простору печі, м3 55 

Максимальний струм електрода, кА 50 

Число фаз 3 

Перемикання ступенів напруги  Під навантаженням 

Струмообмежувальний реактор  Вбудований 

Кількість ступенів індуктивності 6 - 8 

Перемикання ступенів індуктивності  Під навантаженням 

Середня вага плавки, т 50 

Рідкий залишок, т 5-7 

Тривалість плавки, хв. 60 

Температура випуску металу, оС 1650 

Вихід придатної стали, % 90 

Насипна щільність металошихти, т/м3 0,8-1,2 

Встановлена потужність пічного трансформатора з вбудованим 
струмообмежувальним реактором, МВА 

40+12% 

Кількість цебрів на плавку, шт 2 

Продуктивність печі, т/год. 50 

Система випуску  Ексцентричний донний ЕВТ 

Обсяг завантажувального цебра, м3 40 

Система донної продувки в печі  Канальні пробки 

12 
10 
40 

Витрата матеріалів, кг/т: 
- вугілля з тракту сипких 
- вдуване вугілля 
- вапно грудкове 
- феросплави в ківш під час випуску плавки 20 

Середній вміст FeO в шлаку, % 26 

Витрата природного кисню, нм3/т 38 

Витрата природного газу, нм3/т 5,6 

Витрата електроенергії на випущену сталь, кВт.год./т 400 
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