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 Металургійне обладнання. Сталеплавильне обладнання. 
Позапічна обробка сталі. 

УСТАНОВКА ВАКУУМУВАННЯ СТАЛІ 
Вакуумна обробка металу в ковші з застосуванням продувки аргоном (технологія VD) дозволяє 
виконати практично всі процеси очищення металу, такі як дегазація, розкислення, десульфурація, 
видалення неметалевих включень за один етап обробки. Ця технологія отримала особливе значення, 
тому що тільки вона забезпечує виконання двох вимог однією операцією, а саме дегазацію і 
десульфурацію металу. При цьому через інтенсивний обмін речовин "метал-шлак", десульфурація 
відбувається паралельно з власне вакуумною обробкою. Вирішальна перевага цієї системи в 
порівнянні з іншими - більш компактна конструкція, низькі капіталовкладення та невеликі 
експлуатаційні витрати під час простоїв. 
При виробництві сталей з особливо низьким вмістом вуглецю (технологія VOD) використовується 
залежність рівноваги реакції окислення вуглецю від тиску. Для здійснення процесу окислення при 
вакуумній обробці металу в ковші в центрі кришки вакуумкамерах вакуумщільно встановлюється 
рухлива киснева фурма. 
Необхідною передумовою для окислення під вакуумом є перемішування металу аргоном, тому що 
інтенсивність утворення оксиду вуглецю при його низьких концентраціях є недостатньою, щоб 
перемішувати розплав для винесення всіх обсягів металу до поверхні реагування та для вирівнювання 
складу і температури за висотою ковша. 
Контроль за ходом процесу VD або VOD здійснюється з пульта управління, де реєструються всі 
найважливіші показники і з якого за допомогою керувального органу здійснюється управління всіма 
механізмами. 
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УСТАНОВКА ВАКУУМИРОВАНИЯ СТАЛИ 
 
 
ПЕРЕВАГИ ВАКУУМНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ В КОВШІ (КАМЕРНЕ ВАКУУМУВАННЯ): 
 ефективна дегазація досягається за рахунок більш інтенсивної продувки аргоном через донні 
продувальні елементи; 
 ефективне розкислення за рахунок поглинання неметалевих включень рафінувальним шлаком; 
 при застосуванні невеликої кількості рафінувального шлаку ступінь десульфурації може становити 
85...97% при вихідному рівні сірки 0,03...0,035%; 
 ефективна робота в переривчастому режимі, без споживання додаткової енергії в перервах; 
 відсутність контакту вакууматора з рідкою сталлю; 
 не потрібні спеціальні вогнетриви для футерівки; 
 відсутність попереднього підігріву вузлів установки; 
 можливість різноперіодної експлуатації. 

 

 
Досягнуті експлуатаційні показники 

 

Найменування параметрів Значення 

Ступінь вакууму, мбар 0,67 

Час набору вакууму, хв. до 5 

Процес обробки VD/VOD 

Забезпечення остаточного робочого тиску в порожній вакуумній 
камері, мм рт ст 0,35…0,5 

Герметичність системи (натікання), кг/год. < 16 
 

 
 

Технічна характеристика 
 

Найменування параметрів Значення 

Ємність ковша, т 30/40/60/90 

Тип вакуумного насоса за продуктивністю ПЕВН 300х0,5 

Кількість ступенів 5 

Розрідження, мм рт ст 0,5 

Час набору вакууму, хв. 5 

Тип установки VD-VOD 

Витрата пара, т/год. 11,8 

Зниження вмісту, ppm: 
- S 
- N2 

- H2 

 
< 20 
< 35 
< 1,5 
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