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REZUMATUL TEZEI 

 
1. Analiza conţinutului lucrării 
Teza de doctorat elaborată de Ing. Florin Viorel  DRĂGOI în vederea 

conferirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INGINERIA 
MATERIALELOR, consider că prezintă o importanţă deosebită  având în 
vedere contribuţia  pe care o aduce într-un domeniu important al cercetării 
ştiinţifice şi elaborării oţelurilor, materiale indispensabile pentru economia unei  
ţări avansat dezvoltate. 

Alegerea temei şi a metodicii de cercetare utilizată a avut în vedere 
extinderea în  practica siderurgică curentă, a procedeului de elaborare a oţelului 
în cuptoare cu arc electric de tip E.B.T. (Excentric Bottom Tapping)  şi 
reprezintă în condiţiile actuale ale siderurgiei, model de orientare în abordarea 
lucrărilor, care  îmbină cercetarea fundamentală din domeniu cu problemele 
complexe ridicate de producţie, respectiv de calitatea semifabricatelor turnate 
continuu şi a produselor deformate plastic. 

Teza de doctorat cuprinde 203 de  pagini şi conţine: introducere, 8 
capitole, 93 de figuri,  17 de tabele, 95 relaţii matematice şi chimice şi 130  
referinţe bibliografice. 

 
 
Capitolul 1. Plan de desfăşurare a experimentărilor şi cercetărilor  

În acest capitol am prezentat planul de cercetare privind reducerea 
conţinutului de hidrogen şi azot  din oţelul lichid.  

Pentru realizarea temei propuse, am efectuat studii şi cercetări 
experimentale industriale, modelări şi prelucrări matematice în vederea 
determinării domeniului de variaţie a celor mai reprezentativi parametrii de 
influenţă asupra  randamentului de degazare a oţelului. Scopul a fost acela de a 
stabili modalităţile de reglare a parametrilor de influenţă, în vederea obţinerii 
unor oţeluri cu conţinut scăzut de gaze, în special de hidrogen şi azot, în 
condiţiile de reproductibilitate  şi eficienţă tehnico-economică, precum şi de a 
aduce noi informaţii referitoare la degazarea oţelurilor elaborate în cuptoare cu 
arc electric tip E.B.T. şi tratat în afara cuptorului în instalaţii de tip L.F. 
 

Capitolul 2. Studiu privind provenienţa gazelor în oţel. 
În acest capitol, în urma unei vaste documentări şi a amplei experienţe 

profesionale, am prezentat în sinteză următoarele: influenţa gazelor asupra 
calităţii oţelurilor, sursele de provenienţa a gazelor în baia metalică, 
comportarea lor în oţelul lichid şi modalităţile de îndepărtare. 

 
 
Capitolul 3. Prezentarea generală a fluxului de fabricaţie 
În  cadrul acestui capitol am efectuat o prezentare generală a a fluxului 

tehnologic de elaborare – turnare a oţelului la S.C.ARCELORMITTAL S.A 
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Hunedoara, începând de la pregătirea materiilor prime până  la recepţia 
semifabricatelor turnate continuu. 

Oţelăria electrică la care s-au efectuat experimentările este echipată cu 
un cuptor cu arc electric tip EBT, de capacitate 100t/şarjă, respectiv 500 
000t/an, procesul de elaborare fiind controlat cu ajutorul a 4 calculatoare de 
proces, amplasate în cabina de comandă a cuptorului. 

Am prezentat concis fazele procesului de elaborare în cuptorul cu arc 
electric tip EBT, câteva caracteristici ale acestui cuptor, o diagramă a  uneia din 
şarjele elaborate, şi dispozitivele auxiliare pentru prelevare şi analiza probelor 
prelevate din baia metalică pe tot procesul de elaborare. 

Referitor la tratamentul secundar al oţelului în oala de turnare în 
instalaţii de tip L.F. (ladle – furnace), este amănunţit prezentat procesul 
tehnologic, cu precizarea adaosurilor în oala de turnare, atât din punct de 
vedere calitativ cât şi cantitativ, evoluţia temperaturii băii şi a parametrilor 
barbotării (debit, presiune argon şi durata), precum şi o diagramă de tratament 
pentru una din şarjele tratate. 

Turnarea continuă este prezentată atât din punct de vedere a principalelor 
caracteristici constructive (este o instalaţie cu cinci fire), cât şi a 
tipodimensiunilor de semifabricate turnate.  

Oţelul elaborat la ArcelorMittal S. A. Hunedoara în proporţie de peste 
75% este destinat procesării în vederea obţinerii ţevilor la ArcelorMittal 
Roman.În lucrare am prezentat structura sortimentală şi tipodimensională 
pentru ţagla destinată fabricării  ţevilor. 

Pe întregul flux tehnologic analizat au fost observate posibilele surse de 
hidrogen şi azot, precum şi posibilităţile de a preveni pătrunderea acestora în 
baia de oţel, precum şi cele de îndepărtare prin tratament secundar. 

Capitolul 4. Defecte cauzate de gaze la produsele turnate continuu  şi 
identificate pe fluxul de fabricaţie 

În cadrul programului doctoral, conform prevederilor din contractul de 
studii, am efectuat un stagiu de documentare şi cercetare  la Centrul de 
cercetare ArcelorMittal,  Esch-sur-Alzette Luxemburg. 

Pe durata stagiului, în prima parte s-a realizat o documentare cu privire 
la cercetările efectuate în cadrul Centrului de Cercetare, referitoare la 
comportarea şi provenienţa gazelor în oţel, metodele de eliminare a 
hidrogenului şi azotului, defectele provocate de gaze şi influenţa acestora 
asupra caracteristicilor calitative. 

În partea a doua a stagiului,  am analizat în laboratoarele Centrului de 
Cercetare probe de oţel în vederea determinării conţinutului de gaze remanente, 
defecte de suprafaţă şi interne.  

O parte din probe au provenit de la ArcelorMittal Hunedoara, iar cealaltă 
parte a fost pusă la dispoziţia mea de Centrul de Cercetare de la diverse uzine 
din Luxemburg, Spania şi Slovacia.Am efectuat analiza a 15 eşantioane, toate 
fiind prelevate din semifabricate turnate continuu destinate fabricării ţevilor. 
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Am evidentiat clar defectele apărute în probele analizate şi factorii care 
au generat aceste defecte, de exemplu găurile prezente pe suprafaţa produselor 
laminate sunt asociate cu conţinuturi ridicate de hidrogen 8,4 – 8ppm, pereţii 
găurilor fiind acoperiţi de ţunder. Hidrogenul produce mai uşor fisuri în zonele 
cu rezistenţă mică, mai ales în faţa unor faze nemetalice. 

Analizele chimice ale tuturor mostrelor sunt compatibile cu ţintele 
ArcelorMittal Hunedoara pentru mărcile OLT 35M, OLT 45M şi 17 Mn7S 
(oţeluri calmate C-Mn şi Si-Al, turnare continuă cu jet protejat). Cu toate 
acestea, observând  comparativ conţinut mai mare de azot în toate cazurile şi 
nivel crescut al carbonului pentru calitatea 17 Mn 7S. 
 

Capitolul 5. Cercetări şi experimentări privind eliminarea 

hidrogenului  din oţelurile elaborate pe fluxul tehnologic E.B.T. – L.F. –
T.C. 

În prima parte a acestui capitol am studiat influenţa hidrogenului asupra 
scoaterii de semifabricate la turnarea continuă. În acest sens au fost urmărite 
100 de şarje la care s - a analizat  evoluţia conţinutului de hidrogen şi a 
scoaterii. Ca urmare a efectului negativ a hidrogenului asupra calităţii, creşterea 
conţinutului acestuia în oţel conduce la scăderea scoaterii, lucru foarte bine 
redat de corelaţia de gradul III. 
 Pentru realizarea temei de cercetare propuse, am desfăşurat    cercetări şi 
experimentări la nivel industrial, la o oţelărie electrică echipată cu cuptor 
electric cu arc tip E.B.T., instalaţie L.F. şi T.C., a căror caracteristici sunt 
prezentate în capitolul 3, unde am experimentat un număr de 20 de şarje 
industriale, elaborate pe fluxul EBT – LF - TC, la care am urmărit  mai mulţi  
parametri independenţi, cei mai reprezentativi fiind parametrii barbotării cu 
argon în instalaţia L.F: debitul de argon –Db - Nm3/h, presiunea argonului la 
barbotare – Pb – bari, durata barbotării cu argon – Tb – min,  temperatura băii 
metalice , - T - 0C şi compoziţia  chimică  a  zgurii  (exprimată  sub  forma  
indicilor  de  bazicitate)  din instalaţia L.F. 

Valorile pentru parametrii menţionaţi mai sus au fost obţinute astfel:   
- direct prin intermediul aparatelor de măsură şi control (AMC), 

          - din analiza de laborator, a probelor de oţel şi zgură prelevate la 
diferite momente ale fluxului tehnologic.  

Pentru studiul procesul de eliminare a hidrogenului din oţel prin 
procesarea în oală, am ales ca parametru dependent randamentul de îndepărtare 
a hidrogenului ηH -%-..  

Pe baza datelor obţinute şi prelucrate în programele de calcul EXCEL 
(corelaţii simple) şi în   MATLAB (corelaţii multiple),am  stabilit diferite 
corelaţii între cei mai semnificativi parametrii ai procesului de tratare a oţelului 
în instalaţia L.F. şi randamentul de îndepărtare a hidrogenului. 

În cadrul prelucrării datelor în programul de calcul EXCEL, am obţinut o 
serie de corelaţii exprimate prin funcţii polinomiale de gradul II, fiecare 
corelaţie fiind prezentată atât analitic cât şi grafic, toate fiind semnificative din 



 4

punct de vedere a valorii pentru coeficienţii de corelaţie. Tot prin corelaţii 
exprimate analitic şi grafic prin funcţii polinomiale de gradul II, s-au delimitat 
domeniile de variaţie a parametrului dependent în partea superioară, respectiv 
inferioară.  

În cadrul acestor prelucrări s-au obţinut următoarele corelaţii: ηH = f  
(Db);  ηH = f (Tb);  ηH = f  (Pb) şi  ηH = f  (T), ηH = f (CaO/SiO2)), ηH=f  
((CaO+MgO)/SiO2), ηH=f  (CaO/SiO2+Al2O3 ), ηH=f  ((CaO+MgO)/ 
(SiO2+Al2O3)). Din analiza matematică şi tehnologică acestor ecuaţii de 
corelaţie s-au determinat coordonatele pentru punctul extrem care în toate 
cazurile este de maxim, şi limitele de variaţie a parametrilor tratării oţelului în 
oală, în vederea obţinerii pentru randamentul de îndepărtare a hidrogenului de 
min.40%, cu încadrarea parametrilor independenţi în limitele tehnologice de 
variaţie. De menţionat că am analizat fiecare corelaţie din punct de vedere 
tehnologic. 
 Pe baza acestei analize am stabilit următoarele limite de variaţie: Db 
= 525 - 595 Nm 3/h; Tb =58  - 115 min;  Pb =4,1- 4,75 bar; T = 1545 = 1660 
0C în funcţie de faza tehnologică de proceare în instalaţia L.F: 

(CaO)/(SiO2)= 2,5 – 4,5; (CaO+MgO)/(SiO2)= 3,0 – 5,0; 
(CaO)/(SiO2+Al2O3) = 1,30 – 1,70; (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3) = 1,50 – 1,80. 
 Datele prelucrate în programul EXCEL, au fost prelucrate şi în 
programul MATLAB, cu scopul pe de o parte, de a obţine o serie de corelaţii 
multiple, între un parametru dependent şi 2 sau 3 parametri independenţi, 
respectiv în cazul studiat între randamentul de îndepărtare a hidrogenului şi 
parametrii tratării oţelului în instalaţia L.F. (durata tratării, debitul şi presiunea 
argonului) şi pe de altă parte de a verifica valabilitatea corelaţiilor simple.  

În cazul corelaţiei duble între un parametru dependent şi 2 parametrii 
independenţi, corelaţiile obţinute au forma unor funcţii polinomiale de gradul 
I,II, III şi IV. În lucrare prezint atât sub formă analitică cât si grafică numai 
corelaţiile semnificative din punct de vedere a valorii coeficientului de corelaţie 
(R). Sub formă grafică funcţiile polinomiale reprezintă suprafeţe de regresie, 
plan de regresie pentru funcţia de gradul I, iar pentru funcţiile polinomiale de 
gradul II, III şi IV  de suprafeţe de regresie, diferite ca formă de cea plană  
(paraboloid cu punct extrem de minim sau de maxim, suprafaţă de tip şea, 
suprafeţe cu forme diferite de cea plană), Pe planul orizontal sunt prezentate 
liniile de intersecţie dintre suprafeţele de regresie cu plane paralele cu cel 
orizontal (curbe de nivel). Cunoaşterea valorii curbelor de nivel permite 
stabilirea unor anumite domenii de variaţie pentru parametrii independenţi, în 
vederea  obţinerii anumitor valori pentru parametru dependent. 

      În sensul celor prezentate mai sus, în  lucrare expun următoarele 
corelaţii: ηH = f (Db, Pb ); ηH = f (Tb, Pb ); ηH = f (Db, Tb ). Din analiza 
acestora, rezultă că toate corelaţiile prezentate sunt semnificative, în cazul 
corelaţiilor exprimate printr-o  funcţie de gradul I, coeficientul de corelaţie este 
cu mult mai mic şi abaterea de la suprafaţa de regresie mult mai mare, în 
comparaţie cu cele exprimate prin funcţii de gradul II, III şi IV. Am evidenţiat în 
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mod special acest lucru şi  în analiza tehnologică efectuată, studiul se axează pe 
corelaţiile duble de gradul II, III şi IV, toate suprafeţele de regresie conţin punct 
de maxim. Domeniile pentru care ηH  ≥ 45%, cu 5% mai mare ca la corelaţiile 
simple, sunt haşurate, pentru corelaţiile de gradul II domeniile sunt definite de 
curbele de nivel cu valori de  45 şi 50%,  iar pentru cele de gradul III şi IV  şi de 
curba de nivel cu valoarea de 55%, în interiorul cărora este situat  punctul de 
maxim. Pentru toate  suprafeţele sunt prezentate coordonatele punctelor de 
maxim, acestea fiind situate în domeniul tehnologic. Pentru orice valoare a 
randamentului de îndepărtare a hidrogenului  din domeniul haşurat, se pot 
determina valorile pentru parametrii independenţi.  
 În cazul stabilirii unor corelaţii între un parametru dependent şi trei 
parametrii independenţi, s-a urmărit obţinerea unor corelaţii triple reprezentate 
de funcţii polinomiale de gradul II. Pentru reprezentarea grafică in spaţiul 
tridimensional se consideră pe rând un parametru constant şi anume acelui 
parametru i se atribuie o valoarea egală cu cea medie. 

Petru obţinerea corelaţiei triple ηH = f (Db, Pb, Tb),  prelucrarea datelor s-
a efectuat în programul Matlab, fiind prelucrate aceleaşi date ca şi la corelaţiile 
duble şi la cele efectuate în programul EXCEL, ceea ce a permis o comparaţie 
bine fundamentată între corelaţiile obţinute, pe de o parte, iar pe de altă parte o 
mai bună justificare din punct de vedere tehnologic a domeniilor de variaţie a 
parametrilor de procesare a oţelului în oală, în vederea obţinerii unor valori 
superioare pentru randamentul de îndepărtare a hidrogenului.  
 Valabilitatea corelaţiei obţinute este confirmată de valoarea 
coeficientului de corelaţie R = 0,9704 şi abaterea de la suprafaţa de regresie S = 
2,0310. 
 Din analiza tehnologică a celor trei corelaţii duble rezultate din corelaţia 
triplă, rezultă valabilitatea domeniilor de variaţie a parametrilor independenţi, 
astfel că pentru orice valoare a parametrilor independenţi, randamentul de 
îndepărtare a hidrogenului este de cel puţin 40%. 
 Faţă de corelaţiile duble de gradul II, III şi IV, în cazul corelaţiilor duble 
rezultate din corelaţia triplă, delimitează mai exact domeniul de variaţie pentru 
ηH, practic de la curbă de nivel la alta diferenţa este de 1%. 

Rezultatele obţinute în cazul corelaţiei triple confirmă valabilitatea 
rezultatelor obţinute pentru corelaţiile duble şi simple. 

Tot în cadrul acestui capitol am efectuat o serie de cercetări privind 
influenţa calităţii varului  asupra randamentului de îndepărtare a hidrogenului. 
Experimentările aferente  cercetării s-au efectuat după două variante 
tehnologice şi anume: cu var calcinat, respectiv cu var necalcinat. Aceste 
variante au fost alese pe baza experienţei practice. În studiu au fost luaţi aceiaşi 
parametri independenţi ca la corelaţiile simple, prelucrarea in programul 
Matlab a permis obţinerea unei ecuaţii de corelaţie triplă pentru ambele 
variante experimentate. 

Analiza tehnologică a rezultatelor cercetărilor efectuate, arată că în 
practică se obţin valori mai mari pentru randamentul de eliminare a 
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hidrogenului şi conţinuturi scăzute de hidrogen în oţel, în varianta de formare a 
zgurii sintetice cu var calcinat, comparativ cu varianta de lucru cu var 
necalcinat, ceea ce în practică conduce la obligativitatea utilizării la formarea  
zgurii sintetice numai a varului calcinat.  

 
Capitolul 6. Cercetări şi experimentări privind eliminarea azotului  

din oţelurile elaborate pe fluxul tehnologic E.B.T. – L.F. –T.C. 
 Cercetările efectuate în cadrul acestui capitol au urmărit determinarea  

posibilităţilor de creştere a randamentului de îndepărtare a azotului din oţelul 
elaborat pe fluxul tehnologic E.B.T. – L.F. –T.C. Experimentările au fost 
efectuate pe aceleaşi şarje ca şi în cazul celor  referitoare la hidrogen. 

 În prima parte a acestui capitol  prezint o serie de corelaţii obţinute din 
prelucrarea datelor în programul de calcul Excel. Referitor la parametrii vidării 
şi cei ai zgurii sintetice aceştia au fost luaţi în studiu pentru determinarea 
corelaţiilor privind randamentul de îndepărtare a azotului. La fel ca şi în cazul 
hidrogenului, s-au obţinut ecuaţii de corelaţii exprimate prin funcţii polinomiale 
de gradul II, prezentate atât sub formă  analitică, cât şi grafică, în toate cazurile 
prezentând punct de maxim. Din punct de vedere a coeficientului de corelaţie, 
toate corelaţiile sunt semnificative. 

Din analiza corelaţiilor obţinute, a rezultat că variaţia parametrilor 
independenţi în limitele precizate pentru hidrogen, determină pentru 
randamentul de îndepărtare a azotului de25 – 45%.  

Pentru corelaţia triplă  ηN = f (Db, Pb, Tb ), s-au luat în studiu aceleaşi 
parametrii valorici independenţi ca şi în cazul hidrogenului, corelaţia fiind 
semnificativă din punct de vedere a coeficientului   de corelaţie (R = 0,8952) şi 
a abaterii de la suprafaţa de corelaţie (S = 3,7127%). 

Pentru corelaţiile duble generate de corelaţia triplă, în doua cazuri 
suprafaţa de corelaţie este de tip şea, şi una de tip paraboloid cu punct de 
maxim, coordonatele punctului staţionar respectiv celui de maxim se situează 
în limitele  de variaţie a parametrilor luaţi în studiu. 

Reprezentările grafice a corelaţiilor duble  confirmă valabilitatea 
corelaţiilor simple, pe de parte, iar pe alta, permit alegerea pentru parametrii 
independenţi  a domeniile  unor asemenea valori încât să se obţină pentru ηN 

valori de peste 35%. 
 
Capitolul 7. Verificarea industrială a rezultatelor obţinute 
Rezultatele  obţinute  ca  urmare  a cercetărilor efectuate au fost 

verificate în practică pe un număr de trei şarje, elaborate în aceleaşi condiţii ca 
şi cele experimentale. Şarjele au fost urmărite pe întreg fluxul tehnologic, 
începând de la componenţa încărcăturii şi adaosurilor până la terminarea 
turnării continue.   

Am avut în vedere respectarea structurii încărcăturii, a adaosurilor din 
punct de vedere calitativ şi cantitativ, a duratelor fazelor tehnologice pe durata 
elaborării în cuptor. Parametrii barbotării au fost cei rezultaţi din cercetarea 
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efectuată, iar rezultatele obţinute privind randamentul de îndepărtare a 
hidrogenului şi respectiv a azotului confirmă valabilitatea cercetărilor efectuate 
şi importanţa implementării în practica elaborării oţelului a rezultatelor 
cercetării. 

 

 

 
Capitolul 8. Contribuţii originale şi concluzii generale 

Contribuţii originale 

Din punct de vedere al contribuţiilor originale, pot fi evidenţiate 
următoarele: 

1. Documentare din literatura de specialitate cu privire la procesele fizico 
– chimice ce au loc la  elaborare oţelurilor, cu referire la provenienţa 
hidrogenului şi azotului în baia metalică, comportarea  în oţel, influenţa  asupra 
calităţii oţelului şi modalităţile de îndepărtarea lor din oţelul lichid; 

2) Stabilirea liniei de cercetare, a programului de experimentări 
industriale, de prelevare şi analiză a probelor, respectiv de colectare a datelor;   

3) Analiza amănunţită a fluxului tehnologic de elaborare a oţelului în 
cuptor electric cu arc tip E.B.T. şi în instalaţii de tip oală – cuptor (L.F.) şi 
turnat continuu (T.C.), cu specificarea surselor de hidrogen şi azot pentru baia 
metalică şi măsurile care trebuiesc luate pentru evitarea acestora.  

4) Determinarea dependenţei dintre defectele superficiale a 
semifabricatelor turnate continuu şi conţinutul de hidrogen pe de o parte, iar pe 
de altă parte  corespondenţa dintre compoziţia oxizilor din zona cu defecte 
superficială şi prafurile utilizate la turnarea continuă. 

5) Stabilirea corelaţiei între conţinutul de hidrogen şi scoaterea de 
semifabricat turnat continuu. 

6) Stabilirea prin utilizarea programului de calcul EXCEL a unor ecuaţii 
de corelaţie simple (reprezentative din punct de vedere a coeficienţilor de 
corelaţie)  între randamentul de eliminare a hidrogenului şi respectiv a azotului, 
consideraţi ca parametrii dependenţi şi principali parametrii independenţii ai 
tratamentului în instalaţia L.F. (temperatură, durata barbotării, debitul şi 
presiunea argonului), precum şi cei ai  zgurii sintetice cu caracter desulfurant şi 
dezoxidant, exprimaţi prin diferiţi indici de bazicitate.  

7) Reprezentarea sub formă analitică şi grafică a ecuaţiilor de corelaţie 
(funcţii polinomiale de gradul II) şi determinarea limitelor de variaţie pentru 
parametri independenţi, în vederea obţinerii pentru randamentul de eliminare a 
hidrogenului, respectiv a azotului valori cât mai apropiate de cele maxime 
rezultate din corelaţii. 

8) Determinarea şi prezentarea sub formă analitică şi grafică a ecuaţiilor 
care delimitează domeniile de variaţie a randamentului de eliminare a 
hidrogenului, şi respectiv a azotului, la partea superioară şi cea inferioară.  
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9) Stabilirea prin utilizarea programului de calcul MATLAB, pentru 
determinarea sub formă analitică şi grafică a corelaţiilor multiple (duble şi 
triple) între gradul de eliminare a hidrogenului şi azotului şi parametrii 
procesării oţelului în instalaţia de tip L.F., în funcţie de principalii parametrii ai 
procesării (durata procesului, debitul şi presiunea argonului folosit la barbotare) 
pe de o parte, iar pe de altă parte în funcţie şi de caracteristicile zgurii sintetice 
(cu caracter desulfurant şi dezoxidant). Rezultatele obţinute confirmă 
valabilitatea rezultatelor obţinute in programul de calcul EXCEL. 

10) Stabilirea posibilităţilor de alegere a valorilor pentru parametrii 
independenţi, în vederea obţinerii unor anumite valori dorite pentru parametrii 
independenţi, randamentul de eliminare a hidrogenului respectiv a azotului. 

11) Verificarea industrială pe acelaşi flux tehnologic pe care s-au 
efectuat  experimentările, confirmă valabilitatea cercetărilor efectuate, existând 
perspectiva aplicării acestora la scară industrială.  

12) Din total de 204 pagini (157 în cuprins şi 47 în anexe), circa 80% 
reprezintă text original (contribuţie originală); 

 

Concluzii  generale 
 Din cercetarea efectuată atât pe baza studiului literaturii de specialitate şi 
pe baza experimentărilor industriale, cât şi în urma verificării industriale a 
rezultatelor obţinute, rezultă următoarele concluzii generale: 

1) Procesele dinamice şi cele fizico-chimice care se desfăşoară la 
injectarea gazelor inerte în oţelul lichid pentru realizarea proceselor de rafinare 
din punct de vedere a conţinutului de gaze, se află într-o permanentă 
intercondiţionare, analiza acestora putând fi realizată prin metode directe 
(aplicată în cadrul cercetării efectuate şi prezentată în această lucrare) sau 
indirecte, literatura de specialitate neprecizând care din metode ar fi de preferat. 

2) Conţinutul de gaze în oţelul  lichid, variabil pe parcursul diferitelor 
etape de elaborare - turnare - solidificare este rezultatul a doua procese de sens 
contrar: îndepărtarea hidrogenului şi azotului din baia lichidă ca rezultat al 
fierberii băii, respectiv barbotării  şi pătrunderea acestora din atmosfera 
cuptorului, prin zgură şi dizolvarea lor, respectiv absorbţia din atmosferă, când 
din diferite motive pe suprafaţa băii nu există zgură, precum şi la turnare dacă 
jetul nu este protejat. 

3) Pe parcursul anilor cu toate că problema rafinării, inclusiv a 
conţinutului de gaze a fost mereu analizată, sunt încă aspecte care mai necesită 
cercetări, determinate şi de procedeele şi tehnologiile noi de elaborare a 
oţelului, dintre care ies în evidenţă procedeul de elaborare a oţelului în cuptorul 
cu arc electric de mare putere şi procesarea  oţelului lichid în afara agregatului 
de elaborare.   

4) În literatura de specialitate sunt bine precizate sistemele binare şi 
respectiv ternare pentru zgurile sintetice reducătoare, şi dispunând în prezent de 
tehnica modernă de analiză chimică se pot stabili corelaţii între caracteristicile 
zgurii, parametrii barbotării, consideraţi ca parametri independenţi şi 
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randamentul de eliminare a hidrogenului şi azotului din oţelul lichid, 
consideraţi ca parametri dependenţi. 
 5) Experimentările industriale s-au efectuat la oţelăria electrică (O.E.2) a 
ArcelorMittal S.A. Hunedoara, care este echipată cu un cuptor cu arc electric 
performant tip E.B.T., de capacitate 100t/şarjă, respectiv 550 000 t/an şi  
prevăzut cu o instalaţie de desprăfuire a gazelor arse cu dog house, concentraţia 
de pulberi realizată la emisie având concentraţii scăzute de sub 20 mg/m3. 
 6) Procesul de elaborare este controlat  cu ajutorul a 4 calculatoare de 
proces,  durata elaborării în cuptor  este în medie de 75 min şi oţelul lichid este 
procesat în continuare în instalaţia L.F., procedeu care valorifică potenţialul 
efect al rafinării oţelului prin încălzirea cu arc electric la presiune atmosferică 
(reglarea temperaturii) şi amestecării sub influenţa injectării gazelor inerte 
(degazare şi omogenizare termică şi chimică a băii metalice). 
 7)  Pentru şarjele urmărite în cadrul experimentărilor industriale, s-au 
obţinut următoarele  consumuri medii pe şarjă: 3500 kg var, 1000 kg var 
dolomitic (sau magnezită granulată), 21kg/t cocs pentru spumarea  zgurii, 
40Nm3/t oxigen, energie electrică=500 kwh/t, şi încărcătură metalică 1,12 
t.f,v./t.oţel lichid. 

 8)  Pentru eficientizarea procesului de elaborare si pentru creşterea 
gradului de siguranţă în exploatare a cuptoarelor de tip E.B.T, s-au introdus în 
exploatare ca şi tehnologii complementare următoarele dispozitive: 
manipulatorul CATFIS, injectorul CARBONJET Mk.III şi duza supersonică 
„DE LAVAL”. 
 9) Pe  probe studiate la Centrul de cercetare ArcelorMittal, Esch-sur-
Alzette Luxembourg s-au constatat defecte cauzate de hidrogen de tipul 
fisurilor superficiale stelare şi găurilor; fisurile superficiale stelare formate de 
hidrogenul în exces au adâncimi de 0,4mm în secţiune transversală şi 0,3mm în 
secţiune longitudinală,  şi este semnalată în interiorul acestora prezenţa FeO-
SiO2; găurile sunt provocate de valori mari ale hidrogenului pe produsul finit 
(H2 =8,4-8,7 ppm), cu adâncimi de 3,2 -5,9 mm, baza tuturor găurilor este 
acoperită de un strat de ţundăr. 

10) Parametrii barbotării, durată, presiunea şi debitul de argon, precum şi 
temperatura oţelului pe durata tratamentului au o influenţă puternică asupra  
randamentului de eliminare a hidrogenului, fapt confirmat de rezultatele 
obţinute la  prelucrarea datelor în programul EXCEL (corelaţii exprimate atât 
analitic, cât şi grafic sub forma unor funcţii de gradul II, cu punct extrem punct 
de maxim); pentru coeficienţii de corelaţie valori de peste 0,95 şi pentru 
randamentul de eliminare a hidrogenului de peste 50%. 

11) Prelucrarea aceloraşi date ca în programul EXCEL (şi în programul 
Matlab) a permis obţinerea între aceeaşi parametri a unor ecuaţii de corelaţie 
dubla de gradul I, II,III şi IV, precum şi a unei corelaţii triple. Pentru ecuaţiile 
de corelaţie dublă de gradul II, III şi IV, precum şi pentru corelaţia triplă 
valorile pentru coeficienţii de corelaţie de peste 0,95 şi pentru randamentul de 
eliminare a hidrogenului de peste 55%, precum şi valorile relativ scăzute pentru 
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abaterile de la suprafeţele de regresie confirmă valabilitatea ecuaţiilor de 
corelaţie.  În cazul corelaţiilor duble de gradul I, valorile pentru coeficienţii de 
corelaţie sunt cuprinse în limitele 0,30 – 0,40, mult mai scăzute decât la 
celelalte, astfel încât este indicat ca procesul de degazare să fie analizat după 
celelalte corelaţii. De remarcat faptul că pentru coeficienţii de corelaţie 
multiplă valorile pentru coeficienţii de corelaţie şi pentru randamentul de 
eliminare a hidrogenului sunt mai mari în comparaţie cu corelaţiile simple, fapt 
generat de influenţa combinată (în sens pozitiv) asupra randamentului de 
eliminare a hidrogenului. 

12) Procesul de eliminare a hidrogenului şi respectiv a azotului din baia 
de oţel pe durata tratării oţelului în instalaţia L.F., a fost studiat utilizând în oală 
zgură sintetică cu caracter desulfurant şi dezoxidant. Corelaţiile privind 
influenţa calităţii zgurii (exprimată prin diferiţi indici de bazicitate) asupra 
randamentului de eliminare a hidrogenului, s-au obţinut tot prin prelucrarea 
datelor în cele două programe de calcul EXCEL şi MATLAB. Ecuaţiile de 
corelaţie simplă şi multiplă sunt reprezentative pentru procesul studiat, fapt 
confirmat de valorile pentru coeficienţii de corelaţie şi de rezultatele obţinute la 
verificările industriale a cercetărilor efectuate. 

13) Valabilitatea cercetărilor efectuate este confirmată de rezultatele 
obţinute la verificările industriale.  

        
 

 


