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УСТАНОВКА «КІВШ-ПІЧ» 

Головна мета процесу «ківш-піч» (LF-процес) - здійснення ряду технологічних операцій швидше і 
ефективніше, ніж в звичайних сталеплавильних агрегатах. 

 

 
 

 
ПЕРЕВАГИ ОБРОБКИ СТАЛІ НА УКП: 
 скорочення тривалості плавки в плавильному агрегаті, обмежене часом розплавлення шихти та 
отриманням напівпродукту; 
 зменшення витрати вогнетривких матеріалів, електродів, електроенергії; 
 поліпшення організації технологічних процесів, за рахунок використання УКП як "буфера" між 
плавильним агрегатом і розливанням металу; 
 забезпечення оптимальних умов розливання за температурним режимом і підвищенням 
рідкоплинністі металу; 
 зниження відсотка браку через відхилення від заданого хімічного складу і змісту неметалічних 
включень в зливку. 

Основні розв'язувані завдання: 
 вирівнювання хімічного складу та температури металу; 
 легування з точним доведенням хімічного складу до заданого; 
 остаточне розкислення; 
 видалення неметалевих включень; 
 десульфурація металу. 
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УСТАНОВКА «КІВШ-ПІЧ» 
 
 
ВИСОКА ЯКІСТЬ ОБРОБКИ МЕТАЛУ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ: 

 Наявністю точного зважування маси металу в ковші та маси витрачуваних матеріалів у системі 
подачі сипких матеріалів і феросплавів в установках подачі легувальних, шлакоутворювальних і 
порошкових матеріалів. 
 Можливістю підтримки оптимального режиму подачі аргону та його регулювання в процесі 
обробки. 
 Забезпеченням неокиснювального середовища над металом, за рахунок накриття ковша 
водоохолоджуваним склепінням з наявністю периферійного відсмоктування газів з-під кришки. 
 Формуванням необхідного обсягу синтетичного шлаку, що забезпечує, при правильному 
продуванні металу аргоном, процеси десульфурації та видалення неметалевих включень. 
 Веденням обробки і відданням металу на розливання з точним виконанням температурного 
режиму. 
 Можливістю мікролегування, точного виведення по вуглецю і розкислення сталі з використанням 
порошкового дроту та точної її віддачі в ківш трайбапаратом. 
 Наявністю системи автоматичного керування технологічним процесом. 

 

 
Досягнуті експлуатаційні показники УКП 

 

Найменування параметрів Значення 

Швидкість нагрівання, °С/хв. 4,5...5,8 

Витрата електроенергії, КВт*год. / т*°С 0,28...0,30 

Витрата електродів, г/КВт*год. 8,9…9,2 

Вміст пилу в очищеному газі, мг/нм3
 20…22 

 
 
 

Технічна характеристика 
 

Найменування параметрів Значення 

Потужність трансформатора, МВА 18 

Місткість ковша, т 30/40/60/90 

Діаметр електродів, мм 350 

Діаметр розпаду електродів, мм 650±50 
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