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АНОТАЦІЯ 

 

Кассім Д.О. Вдосконалення доменної технології за рахунок покращен-

ня якості шихтових матеріалів і газодинамічних умов роботи доменної 

печі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеці-

альністю 05.16.02 – “Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних 

сплавів” – Національна металургійна академія України. – м. Дніпро - 2019. 

Дисертаційна робота присвячена теоретичним та експериментальним дос-

лідженням особливостей доменної плавки з урахуванням паливно-

сировинних та технологічних умов її ведення, а також вдосконаленню мето-

дологічних підходів до контролю і керування технологічними режимами ро-

боти доменної печі.  

Основний зміст дисертаційної роботи. 

В дисертаційній роботі виконано комплекс теоретичних розробок та екс-

периментальних досліджень, направлених на підвищення ефективності до-

менної плавки в сучасних паливно-сировинних і технологічних умовах за ра-

хунок покращення газодинамічних умов роботи доменної печі і якості ших-

тових матеріалів. Отримані наукові знання застосовані для досягнення висо-

ких показників доменної плавки шляхом узгодженого управління роботою 

печі “зверху” та “знизу”. Результати роботи є теоретичним узагальненням 

наукових підходів до контролю та управління технологією плавки в залежно-

сті від взаємного впливу коливання показників паливно-сировинних умов та 

параметрів дуттьового режиму плавки, на основі чого вирішена важлива про-

блема підвищення ефективності виплавки чавуну на доменних печах Украї-

ни, що має народногосподарське значення. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступних поло-

женнях: 

1. Уперше визначений кількісний і якісний вплив нестабільності якості ко-

ксу на величину коксового еквіваленту при вдуванні в доменну піч пиловугі-
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льного палива. Отримана інформація дозволить підвищити точність техноло-

гічного аналізу параметрів роботи доменної печі в різних періодах, оскільки 

раніше враховувалися лише абсолютні показники якості коксу без урахуван-

ня їх коливань. 

2. Уперше встановлений кількісний вплив коливань комплексних парамет-

рів дуттьового режиму, таких як витрата дуття по фурмам, повна енергія по-

току комбінованого дуття на зрізі фурми, теоретична температура горіння 

коксу, вихід горнового газу і повна енергія потоку горнового газу, на продук-

тивність доменної печі і питому витрату коксу. Підвищення рівномірності 

розподілу газодинамічних параметрів по колу печі забезпечується розробле-

ними оригінальними пристроями для вимірювання витрати дуття та регулю-

вання його розподілу по фурмам доменної печі.  

3. Уперше встановлено зв’язок радіусу осьової “віддушини” на колошнику 

доменної печі зі значеннями повної механічної енергії горнового газу, що да-

ло змогу розробити спосіб ведення доменної плавки з обов’язковим узгодже-

ним коригування параметрів завантаження і дуття, зокрема коригування ра-

діусу осьової “віддушини” в залежності від значень повної механічної енергії 

горнового газу, раціональне значення якої визначається за показниками пла-

вки для конкретних умов роботи доменної печі. Ефективна реалізація запро-

понованого способу реалізується за рахунок розроблених конструкцій коло-

шника, які розширюють можливості керування розподілом шихтових матері-

алів по радіусу колошника печі з найбільш розповсюдженим поки що двох-

конусним завантажувальним пристроєм. 

4. Отримали подальший розвиток теоретичні уявлення про зміни газороз-

поділу в нижній частині доменної печі в залежності від палива, що подається 

в фурми для заміщення коксу. З використанням результатів математичного 

моделювання науково обґрунтовані зміни траєкторії газового потоку в ниж-

ній зоні доменної печі при переході з вдування природного газу на вдування 

пиловугільного палива. Отримані результати свідчать про розвиток перифе-

рійного ходу доменної печі, що викликається зменшенням енергетичного по-
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тенціалу горнового газу. Ці знання дозволяють здійснювати ефективну оцін-

ку і регулювання розподілу газового потоку уздовж радіусу нижньої зони 

доменної печі.  

5. Уперше науково обґрунтовані методи визначення комплексних показни-

ків повітряного і комбінованого дуття, а також горнового газу за умов вду-

вання в доменну піч пиловугільного палива, що дозволяє в цих умовах здійс-

нювати достовірний контроль розмірів зон горіння перед фурмами печі і роз-

поділу газового потоку по радіусу горна. 

6. Отримали подальший розвиток дослідження технологічних особливос-

тей доменної плавки при заміщенні частини коксу кусковим антрацитом. 

Встановлено, що циклічна зміна завантаження кускового антрациту на коло-

шник доменної печі дозволяє додатково знизити витрату коксу при недопу-

щенні захаращення горну вуглецевим дріб’язком. 

Практичне значення отриманих результатів  

Випробувані та впроваджені на доменних печах АМКР наступні результати 

дисертаційної роботи: 

– методи управління технологією доменної плавки при змінах складу і 

якості залізорудної сировини і коксу; 

– методи управління основними параметрами плавки, такими як рудне на-

вантаження на кокс уздовж радіусу колошника доменної печі і повна механі-

чна енергія горнового газу, які дозволяють найкращим чином узгоджувати 

заходи впливу на хід печі “зверху” і “знизу”; 

– постійний контроль зміни повних механічних енергій комбінованого 

дуття і горнового газу з подальшим порівнянням їх з показниками, отрима-

ними у кращі періоди роботи доменних печей, та визначення на цій основі 

необхідних корегувань дуттьового режиму для недопущення погіршення по-

казників доменної плавки; 

– методика визначення траєкторії газового потоку в нижній зоні доменної 

печі при переході з вдування природного газу на вдування пиловугільного 

палива; 
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– методика визначення і контролю комплексних показників комбінованого 

дуття і горнового газу при реалізації технології вдування в піч пиловугільно-

го палива; 

– технологія доменної плавки при завантаженні на колошник доменних 

печей кускового антрациту. 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень дисертаційної ро-

боти використовуються у навчальному процесі на кафедрі металургійних тех-

нологій Криворізького металургійного інституту НМетАУ при викладанні ди-

сциплін “Підготовка металургійної сировини”, “Теорія та технологія доменної 

плавки”, “Теоретичні та експериментальні дослідження процесів виплавки ча-

вуну” та при виконанні випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магіст-

рів спеціальності 136 “Металургія”. 

Ключові слова: доменна плавка, пиловугільне паливо, локальні спеки, 

кокс, коефіцієнт варіації, стабільність, повна механічна енергія, теоретична 

температура горіння, горновий газ, газорозподіл, газодинаміка, антрацит. 

SUMMARY 

Kassim D.O. Improvement of domain technology at the expense 

improvement of quality of charge materials and gas-dynamic conditions of 

blast furnace operation. – Manuscript of a qualification research. 

Thesis for a Doctor of Science Degree in specialty 05.16.02 - “Metallurgy of 

ferrous and non-ferrous metals and special alloys” – National Metallurgical Acad-

emy of Ukraine. – Dnipro – 2019. 

The dissertation is devoted to the study of peculiarities of blast furnace smelting 

during injection of pulverized coal fuel blast furnace, in particular taking into ac-

count fuel - raw materials and technological conditions of its maintenance, as well as 

to develop theoretical bases for control and control of technological melting regime. 

The main content of the dissertation. 

The complex of theoretical developments and experimental researches, aimed at 

increasing the efficiency of blast furnace melting in modern fuel-raw materials and 

technological conditions by improving the gas-dynamic conditions of blast furnace 
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operation and the quality of charge materials is carried out in the dissertation. The 

acquired scientific knowledge is applied to achieve high blast furnace performance 

by coordinated control of the operation of the furnace "from above" and "from be-

low". The results of the work are theoretical generalization of scientific approaches 

to the control and management of smelting technology, depending on the mutual 

influence of fluctuations of indices of fuel and raw materials conditions and pa-

rameters of the blasting melting regime, which solves the important problem of 

improving the efficiency of smelting of cast iron on blast furnaces of Ukraine.  

The scientific novelty of the obtained results is the following provisions: 

1. The quantitative and qualitative influence of instability of coke quality on the 

value of coke equivalent with blowing pulverized coal injection into the blast fur-

nace has been determined for the first time. The obtained coefficients will allow to 

improve the accuracy of technological analysis of the parameters of blast furnace 

operation in different periods, since previously only absolute indicators of coke 

quality were taken into account, without taking into account their fluctuations. 

2. For the first time, quantitative effects of oscillations of complex blowing 

mode parameters, such as the blast flow rate, the total flow energy of the combined 

blast on the tuft cut, as well as the theoretical coke combustion temperature, the 

gas outlet, and the total energy of the gas flow, the productivity and specific con-

sumption coke, were established. Increasing the uniform distribution of gas-

dynamic parameters around the furnace circle is provided by the developed devices 

for measuring the flow of the blast and its regulation by the blast furnace tuyerers, 

which have improved stability and reliability. 

3. For the first time, the radius of the axial “outlet” of the blast furnace blade 

was established with the values of the total mechanical energy of the furnace gas, 

which allowed to develop a method for blast furnace melting, which requires the 

obligatory coordinated adjustment of the parameters of loading and blasting, in 

particular the adjustment of the radius of the axial "outlet" depending on the values 

of the total mechanical energy of the gas, the rational value of which is determined 

for the specific operating conditions of a blast furnace with high productivity and 
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low coke consumption. The effective implementation of the proposed method, was 

designed the bogey, which extends the ability to control the distribution of charge 

materials over the radius of the furnace grate with a two-cone boot device. 

4. Theoretical ideas about changes in the gas distribution in the lower part of the 

blast furnace, depending on the fuel supplied to tuyere to replace coke, were fur-

ther developed. On the basis of mathematical modeling, the scientifically substan-

tiated changes in the trajectory of the gas flow in the lower zone of the blast fur-

nace during the transition from the injection of natural gas into the pulverized coal 

injection. Obtained results indicate the development of the peripheral course of the 

blast furnace, which is caused by a decrease in the energy potential of the gas. This 

knowledge makes it possible to evaluate and regulate the distribution of gas flow 

over the radius of the lower zone of the blast furnace. 

5. For the first time theoretically sound scientific approaches to the definition of 

complex indicators of air and combined blast, and also the gas for the technology 

of pulverized coal injection into the blast furnace, which allows to control the size 

of the combustion zones in front of the stoves of the furnace and the distribution of 

gas flow over the radius of the furnace. 

6. The study of technological features of blast furnace melting with the replace-

ment of a piece of coke by lump anthracite was made, which allowed to develop a 

new method of blast furnace blasting, which includes cyclic change of its parame-

ters were further developed. The use of the proposed method will further reduce 

the consumption of coke, while preventing clutter of the furnace. 

The practical significance of the results obtained 

The following results of the dissertation have been tested and implemented on 

the blast furnaces of PJSC «AMKR»: 

– methods of controlling blast furnace technology for changes in the composi-

tion and quality of iron ore and coke; 

– methods of controlling the basic parameters of melting, such as ore loading on 

coke within the blast furnace radius and full mechanical energy of the furnace gas, 

which allow to coordinate the measures of influence on the course of the furnace 
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“from above” and “from below” in the best way; 

– constant monitoring of the change of the total mechanical energies of the com-

bined blast and the blast furnace gas, with further comparison with those obtained 

during the best blast furnace operating periods, and determination on this basis of the 

required blast mode adjustments to prevent the deterioration of blast furnace indices; 

- the method of determining the change in the trajectory of the gas flow in the 

lower zone of the blast furnace during the transition from injection of natural gas to 

injection of pulverized coal fuel; 

- the method of determination and control of complex indicators of air and com-

bined blast and mining gas in the implementation of the technology of injection of 

pulverized coal fuel into the blast furnace. 

The results of theoretical and experimental researches of the dissertation work 

are used in the educational process at the department of metallurgical technologies 

of the Kryvyi Rih Metallurgical Institute of NMetAU in teaching the disciplines 

“Preparation of metallurgical raw materials”, “Theory and technology of blast fur-

nace”, “Theoretical and experimental studies of cast iron smelting processes” and 

performance of graduation qualification works of bachelors and masters of special-

ty 136 “Metallurgy”. 

Keywords: blast furnace, injection of pulverized coal fuel, local specs, coke, 

coefficient of variation, stability, total mechanical energy, theoretical combustion 

temperature, furnace gas, gas distribution, gas dynamics, anthracite. 
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териала с остаточным углеродом для доменной плавки / Е.В. Чупринов, В.П. 

Лялюк, Ф.М. Журавлев, Д.А. Кассим, И.А. Ляхова // Материалы докладов XI 
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46. Разработка нового офлюсованного окускованного железорудного мате-

риала для доменной плавки / Е.В. Чупринов, В.П. Лялюк, Ф.М. Журавлёв, 
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Кассим, И.А. Ляхова, К.В. Чухан // Всеукраїнська науково-практична конфе-



 15 

ренція “Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і 

практика”. – Маріуполь: ПДТУ. – 2016, 11-12 мая. – С. 87. 

49. Опыт внедрения и пути решения проблем освоения технологии вдува-
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наука – 2018. – Мариуполь: ПГТУ. – 2018, 23-24 мая. – С. 51-54. 

52. Кассим Д.А.,  Лялюк В.П., Чупринов Е.В. Проблемы равномерности 

распределения параметров доменной плавки по окружности доменной печи // 

Труди VIII міжнародної науково-практичної конференції “Металургія 2019” 

– Запоріжжя, 21-23 травня 2019 р.– С. 278-280. 



 16 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………….. 19 

1 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ 

ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ………………………………………………………… 

 

28 

1.1 Обґрунтування сучасних вимог до оцінки якості залізорудних 

матеріалів для доменної плавки……………………………………………. 

 

28 

1.2 Обґрунтування сучасних вимог до оцінки якості коксу, як основного 

палива для доменної плавки………………………………………………... 

 

37 

1.3 Аналіз впливу параметрів дуттьового режиму на техніко-економічні 

показники доменної плавки………………………………………………… 

 

47 

1.4 Аналіз впливу неоднорідності дуттьового режиму доменної плавки 

на роботу доменної печі…………………………………………………….. 

 

53 

1.5 Оцінка основних напрямків зниження витрат паливно-енергетичних 

ресурсів доменної плавки…………………………………………………… 

 

62 

1.6 Основні висновки і постановка завдань дослідження………………… 66 

1.6.1 Основні висновки з літературного огляду……………………….. 66 

1.6.2 Постановка завдань дослідження………………………………… 70 

2 ПЕРЕХІД НА ОДИН ВИД ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ – ГОЛОВНИЙ 

НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ………………………………………………………… 

 

 

72 

2.1 Дослідження технології виробництва офлюсованого огрудкованого 

залізорудного матеріалу із одноосновних і різноосновних окатишів…… 

 

72 

2.2 Дослідження технології отримання офлюсованого огрудкованого 

матеріалу із залишковим вуглецем………………………………………… 

 

81 

2.3 Дослідження технології отримання офлюсованого огрудкованого 

матеріалу з підвищеним вмістом заліза…………………………………… 

 

86 

2.4 Розробка технології отримання офлюсованих локальних спеків з 

підвищеним вмістом заліза і залишковим вуглецем……………………… 

 

89 

2.5 Розрахунок очікуваної економічної ефективності роботи доменної 

печі об’ємом 5000 м
3
 при використанні локальних спеків з підвищеним 

 

 



 17 

вмістом заліза та залишковим вуглецем…………………………………… 97 

2.6 Висновки по другому розділу………………………………………….. 100 

3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО 

ПАЛИВА З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДОМЕННОЇ 

ПЛАВКИ………………………………………………………………………… 

 

 

103 

3.1. Дослідження залежності питомої витрати коксу від показників його 

якості на доменній печі №9 корисним об’ємом 5000 м
3
 ПАТ 

“АрселорМіттал Кривий Ріг” з використанням математичних методів…. 

 

 

103 

3.2. Дослідження впливу якості коксу на ефективність доменної плавки 

в печах різного корисного об’єму………………………………………….. 

 

115 

3.3 Оцінка впливу стабільності якості коксу на його питому витрату при 

різних умовах доменної плавки……………………………………………. 

 

128 

3.4 Технологічні особливості використання кускового антрациту в 

доменній плавці……………………………………………………………… 

 

134 

3.5 Висновки по третьому розділу…………………………………………. 144 

4. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЯКОСТІ АГЛОМЕРАТУ І КОКСУ НА ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ З 

УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ ГАЗОДИНАМІЧ-

НОГО РЕЖИМУ ПЛАВКИ……………………………………………………. 

 

 

 

148 

4.1. Дослідження доменної плавки на фурмах різного діаметру при 

завантаженні в піч високоякісного агломерату та коксу…………………. 

 

148 

4.2. Дослідження роботи доменних печей на неоптимальних повних 

енергіях потоків комбінованого дуття і горнового газу………………….. 

 

163 

4.3 Висновки по четвертому розділу……………………………………….. 185 

5 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ 

РОЗПОДІЛУ ПАРАМЕТРІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ ПО КОЛУ 

ДОМЕННОЇ ПЕЧІ……………………………………………………………… 

 

 

188 

5.1 Дослідження впливу нерівномірності витрати дуття та комплексних 

параметрів дуттьового режиму по фурмам на продуктивність доменної  

печі і питому витрата коксу в доменній плавці…………………………… 

 

 

188 



 18 

5.2 Шляхи підвищення рівномірності розподілу дуття по колу горна 

доменної печі………………………………………………………………… 

 

199 

5.3 Узгоджене управління розподілом шихтових матеріалів на 

колошнику і газового потоку в горні доменної печі……………………… 

 

208 

5.4 Висновки по п’ятому розділу…………………………………………… 219 

6 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕДЕННЯ 

ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ ПРИ ВДУВАННІ В ПІЧ ПИЛОВУГІЛЬНОГО 

ПАЛИВА……………………………………………………………………….. 

 

 

224 

6.1 Досвід впровадження та проблеми освоєння технології вдування 

пиловугільного палива на доменній печі об’ємом 5000 м
3
………………. 

 

224 

6.2 Розробка методики визначення повної енергії горнового газу при 

вдуванні пиловугільного палива…………………………………………… 

 

232 

6.3. Визначення траєкторії потоку газу при вдуванні у доменну піч 

пиловугільного палива……………………………………………………… 

 

240 

6.4. Аналіз напрямків вдосконалення технології плавки з вдуванням 

пиловугільного палива на доменній печі об’ємом 5000 м
3
………………. 

 

248 

6.5 Висновки по шостому розділу…………………………………………. 257 

7 ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВДУВАННЯ ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ В 

ДОМЕННУ ПІЧ КУСКОВОГО АНТРАЦИТУ………………………………. 

 

 

260 

7.1. Порівняльний аналіз ефективності технологій доменної плавки з 

вдуванням ПВП та з завантаженням кускового антрациту на доменної 

печі об’ємом 5000 м
3
………………………………………………………… 

 

 

260 

7.2. Порівняння технологій завантаження кускового антрациту і 

технології вдування ПВП на доменній печі Алчевського металургійного 

комбінату…………………………………………………………………….. 

 

 

269 

7.3 Висновки по сьомому розділу………………………………………….. 274 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………. 277 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 282 

 



 19 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Робота сучасних доменних печей з високим рівнем тех-

нології характеризується досягненням рекордних техніко-економічних показ-

ників продуктивності і витрати сумарного палива на виплавку чавуну, що на-

ближається до теоретично мінімальних значень цих показників. Тому найваж-

ливішим напрямком удосконалення технології доменної плавки є забезпечення 

доменних печей високоякісними паливно-сировинними матеріалами. Особливої 

актуальності та важливості це набуває в умовах впровадження у виробництво 

нових технологічних процесів, таких як вдування пиловугільного палива (ПВП) 

в кількості до 250 кг/т чавуну, яке вимагає, перш за все, випереджаючого під-

вищення якості коксу та залізорудної сировини, крім цього доменна плавка по-

требує один вид залізорудної сировини з кращими металургійними властивос-

тями агломерату та окатишів. Істотний внесок у розвиток теорії і практики 

отримання огрудкованого залізорудного матеріалу, який поєднує кращі власти-

вості сучасних агломератів і окатишів, внесли такі вчені, як З.І. Некрасов,  

В.І. Большаков, Г.Г. Єфіменко, Ф.М. Журавльов, М.М. Бережний, Г.В. Губін, 

Д.А. Ковальов, Н.Д. Ванюкова, С.Є. Суліменко, В.В. Бочка,А.К. Тараканов, 

В.П. Лялюк та інші. 

Крім сировинних умов, для забезпечення високих техніко-економічних показ-

ників роботи доменних печей, при розроблених сучасних технологіях які забез-

печують високу ефективність розподілу шихти по колу та радіусу колошника пе-

чі, важливим є, особливо при вдуванні ПВП, усунення нерівномірності розподілу 

не тільки витрати дуття по фурмам, а ще і витрати вугільного пилу, виходу гор-

нового газу, теоретичної температури та повних енергій комбінованого дуття і 

горнового газу по колу горну печі, що суттєво позначиться на рівності ходу до-

менної печі, її продуктивності, питомій витраті коксу і якості чавуну. Для усу-

нення проблем і технологічних ризиків впровадження технології вдування ПВП 

необхідною умовою є реалізація комплексних заходів повної і комплексної 

компенсації негативного впливу на доменну плавку виведення з шихти великої 
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кількості коксу і подачі в горн вугільного пилу, за методикою, ідеологом якої 

став професор С.Л. Ярошевський. Для ефективної роботи печі при вдуванні 

ПВП важливо прогнозувати зміну розмірів зон горіння і глибину проникнення 

газового потоку до центру горна, оскільки фурмене вогнище є ключовою лан-

кою в утворенні газового потоку в доменній печі. Забезпеченню сталого газо-

динамічного режиму доменної плавки приділяли увагу такі науковці як З.І. Не-

красов, В.П. Тарасов, Г.А. Воловик, К.А. Шумілов, Й.Г. Товаровський, Є.Г. До-

нсков, С.Т. Пліскановський, А.К. Тараканов, В.П. Лялюк та інші. 

У цьому зв’язку важливим і актуальним теоретичним завданням є вдоскона-

лення технологічних прийомів управління газодинамічним режимом доменних 

печей в залежності від особливостей шихтових умов її роботи. Вирішення зазна-

ченого завдання відкриває перспективи комплексного вирішення проблеми вдо-

сконалення доменної плавки в цілому за рахунок підвищення ступеня викорис-

тання теплової та хімічної енергії газового потоку шляхом його раціонального 

розподілу по поперечному перерізу доменної печі як “зверху” – управлінням які-

стю та розподілом шихтових матеріалів на колошнику, так і “знизу” – управлін-

ням подачею дуття та ПВП у фурми і формуванням потоку газів у горні. 

Отже, в дисертації отримали подальший розвиток теоретичні знання з особ-

ливостей ведення доменної плавки в залежності від паливно-сировинних та га-

зодинамічних параметрів роботи печі, які забезпечують вирішення проблеми 

підвищення ефективності виплавки чавуну в доменних печах України. Зокрема 

розроблені технології виробництва офлюсованих локальних спеків, які володі-

ють найкращими металургійними властивостями агломерату та окатишів; ви-

значені та теоретично обґрунтовані технологічні особливості використання ку-

скового антрациту та ПВП; розроблені методичні підходи до управління робо-

тою доменної печі на підставі контролю комплексних показників дуттьового 

режиму плавки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст роботи 

відповідає сучасним напрямкам міжвузівської комплексної цільової програми 

“Метал”, планам науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України 
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та Національної металургійної академії України. В основу дисертації покладені 

результати наукових досліджень, що увійшли до звітів з науково-дослідних ро-

біт: “Наукове обґрунтування та розробка ефективних тепломасообмінних про-

цесів в інноваційних металургійних технологіях” (№ державної реєстрації 

0115U003176); “Інноваційне вдосконалення металургійних технологій з метою 

збільшення їх енергоефективності та екологічної безпеки” (№ державної реєст-

рації 0119U000333). 

Вирішені в роботі науково-технічні проблеми відповідають пріоритетам роз-

витку фундаментальних досліджень в галузі теорії і технології доменного виро-

бництва, а також положенням “Державної програми розвитку та реформування 

гірничо-металургійного комплексу України до 2020 року”. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в науковому обґрунту-

ванні і розробці нових методів контролю і управління доменною плавкою в за-

лежності від паливно-сировинних і газодинамічних умов роботи печі, що забез-

печують вирішення важливої науково-технічної проблеми – удосконалювання 

технології доменної плавки. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

– розробити технології виробництва комплексного залізовмісного окускова-

ного матеріалу, який поєднує найкращі металургійні характеристики агломера-

ту і окатишів, що дозволить мати в доменній шихті тільки два основні компо-

ненти: кокс та офлюсовані локальні спеки з високими металургійними власти-

востями; 

– встановити кількісний та якісний вплив показників якості коксу та їх коли-

вання на ефективність доменної плавки на прикладі роботи доменних печей 

ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг” (АМКР);  

– удосконалити способи завантаження антрациту для підвищення ефективно-

сті його використання у доменній плавці; 

– виконати обґрунтування технологічних прийомів управління газодинаміч-

ним режимом доменних печей в залежності від особливостей шихтових умов її 

роботи; 
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– визначити вплив нерівномірності витрати дуття по фурмам, теоретичної 

температури горіння коксу у фурмених вогнищах, виходу горнового газу і пов-

них енергій потоків комбінованого дуття та горнового газу на продуктивність 

доменної печі і питому витрату коксу в доменній плавці;  

– розробити засоби контролю та регулювання розподілу дуття по колу горна 

та шихтових матеріалів по радіусу колошника доменних печей обладнаних дво-

хконусними завантажувальними пристроями та спосіб плавки при узгодженому 

регулюванні  радіусу осьової “віддушини” та повної механічної енергії горно-

вого газу; 

– виконати теоретичні дослідження особливостей перерозподілу газового по-

току при вдуванні ПВП на доменній печі об’ємом 5000 м
3
;  

– розробити методику визначення повної енергії горнового газу та траєкторії 

газового потоку у горні печі при вдуванні в фурми природного газу та ПВП;  

– оцінити ефективність доменної плавки в різних паливно-сировинних умо-

вах, для чого виконати порівняльний аналіз ефективності технологій доменної 

плавки з вдуванням ПВП та з завантаженням через колошник печі кускового 

антрациту. 

Об’єкт дослідження: технологічний процес доменної плавки. 

Предмет дослідження: особливості доменної плавки в залежності від якості 

залізорудних матеріалів і коксу, технологічних умов плавки та реалізованих на 

печі технологій заміщення коксу; напрямки та методологія контролю та регу-

лювання роботи доменної печі за рахунок управління сировинними та техноло-

гічними умовами; комплексні параметри газодинамічного режиму доменної 

плавки. 

Методи досліджень. Для вирішення поставлених завдань у роботі викорис-

тано сучасні методи досліджень, у тому числі математичне моделювання; для 

аналізу впливу технологічних параметрів на хід доменної плавки при різних 

режимах – методи математичної статистики, а саме метод найменших квадратів 

(МНК) і спеціально розроблений для оптимізації технології доменної плавки – 

метод відновлення одновимірних залежностей (МВОЗ); розрахунки комплекс-
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них показників дуттьового режиму виконувались в програмі EXCEL та 

Mathcad; отримані експериментальні дані обробляли з використанням статис-

тичних методів обробки з побудовою графічних залежностей в програмі 

ЕXCEL; виконувались експериментальні дослідження і промислові випробу-

вання розроблених технічних рішень.  

Наукова новизна отриманих результатів. В дисертаційній роботі виконано 

комплекс оригінальних теоретичних розробок та експериментальних дослі-

джень, направлених на підвищення ефективності доменної плавки в сучасних 

паливно-сировинних і технологічних умовах за рахунок покращення газодина-

мічних умов роботи доменної печі і якості шихтових матеріалів. Отримані нау-

кові знання застосовані для досягнення високих показників доменної плавки 

шляхом узгодженого управління роботою печі “зверху” та “знизу”. Результати 

роботи є теоретичним узагальненням нових наукових підходів до контролю та 

управління технологією плавки в залежності від впливу абсолютних значень та 

коливань показників паливно-сировинних умов та параметрів дуттьового ре-

жиму плавки на показники роботи доменних печей. 

1. Уперше визначений кількісний і якісний вплив нестабільності якості коксу 

на величину коксового еквіваленту при вдуванні в доменну піч пиловугільного 

палива. Отримана інформація дозволить підвищити точність технологічного 

аналізу параметрів роботи доменної печі в різних періодах, оскільки раніше 

враховувалися лише абсолютні показники якості коксу без урахування їх коли-

вань. 

2. Уперше встановлений кількісний вплив коливань комплексних параметрів 

дуттьового режиму, таких як витрата дуття по фурмам, повна енергія потоку 

комбінованого дуття на зрізі фурми, теоретична температура горіння коксу, ви-

хід горнового газу і повна енергія потоку горнового газу, на продуктивність 

доменної печі і питому витрату коксу. Підвищення рівномірності розподілу га-

зодинамічних параметрів по колу печі забезпечується розробленими оригіналь-

ними пристроями для вимірювання витрати дуття та регулювання його розпо-

ділу по фурмам доменної печі.  
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3. Уперше встановлено зв’язок радіусу осьової “віддушини” на колошнику 

доменної печі зі значеннями повної механічної енергії горнового газу, що дало 

змогу розробити спосіб ведення доменної плавки з обов’язковим узгодженим 

коригування параметрів завантаження і дуття, зокрема коригування радіусу 

осьової “віддушини” в залежності від значень повної механічної енергії горно-

вого газу, раціональне значення якої визначається за показниками плавки для 

конкретних умов роботи доменної печі. Ефективна реалізація запропонованого 

способу реалізується за рахунок розроблених конструкцій колошника, які роз-

ширюють можливості керування розподілом шихтових матеріалів по радіусу 

колошника печі з найбільш розповсюдженим поки що двохконусним заванта-

жувальним пристроєм. 

4. Отримали подальший розвиток теоретичні уявлення про зміни газорозпо-

ділу в нижній частині доменної печі в залежності від палива, що подається в 

фурми для заміщення коксу. З використанням результатів математичного моде-

лювання науково обґрунтовані зміни траєкторії газового потоку в нижній зоні 

доменної печі при переході з вдування природного газу на вдування пиловугі-

льного палива. Отримані результати свідчать про розвиток периферійного ходу 

доменної печі, що викликається зменшенням енергетичного потенціалу горно-

вого газу. Ці знання дозволяють здійснювати ефективну оцінку і регулювання 

розподілу газового потоку уздовж радіусу нижньої зони доменної печі.  

5. Уперше науково обґрунтовані методи визначення комплексних показників 

повітряного і комбінованого дуття, а також горнового газу за умов вдування в 

доменну піч пиловугільного палива, що дозволяє в цих умовах здійснювати до-

стовірний контроль розмірів зон горіння перед фурмами печі і розподілу газо-

вого потоку по радіусу горна. 

6. Отримали подальший розвиток дослідження технологічних особливостей 

доменної плавки при заміщенні частини коксу кусковим антрацитом. Встанов-

лено, що циклічна зміна завантаження кускового антрациту на колошник до-

менної печі дозволяє додатково знизити витрату коксу при недопущенні заха-

ращення горну вуглецевим дріб’язком. 
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Практичне значення отриманих результатів.  

Основні результати дисертаційної роботи випробувані на печах АМКР, а саме: 

– методи управління технологією доменної плавки при змінах складу і якості 

залізорудної сировини і коксу; 

– методи управління основними параметрами плавки, такими як рудне наван-

та-ження на кокс уздовж радіусу колошника доменної печі і повна механічна 

енергія горнового газу, які дозволяють найкращим чином узгоджувати заходи 

впливу на хід печі “зверху” і “знизу”; 

– постійний контроль зміни повних механічних енергій комбінованого дуття 

і горнового газу з подальшим порівнянням їх з показниками, отриманими у 

кращі періоди роботи доменних печей, та визначення на цій основі необхідних 

корегувань дуттьового режиму для недопущення погіршення показників до-

менної плавки; 

– методика визначення траєкторії газового потоку в нижній зоні доменної 

печі при переході з вдування природного газу на вдування ПВП; 

– методика визначення і контролю комплексних показників повітряного і 

комбінованого дуття і горнового газу при реалізації технології вдування в піч 

ПВП; 

– технологія доменної плавки при завантаженні на колошник доменних печей 

кускового антрациту. 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень дисертаційної ро-

боти використовуються у навчальному процесі на кафедрі металургійних тех-

нологій Криворізького металургійного інституту НМетАУ при викладанні дис-

циплін “Підготовка металургійної сировини”, “Теорія та технологія доменної 

плавки”, “Теоретичні та експериментальні дослідження процесів виплавки ча-

вуну” та при виконанні випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магіст-

рів спеціальності 136 “Металургія”. 

Особистий внесок дисертанта. Наведені в дисертації теоретичні досліджен-

ня, розробка методик, обробка результатів промислових іспитів, узагальнення та 

аналіз отриманих результатів виконані автором самостійно. Результати експери-
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ментальних досліджень опубліковані в співавторстві зі співробітниками кафедри 

металургії чавуну НМетАУ, кафедр металургійних технологій і хімічних техно-

логій та інженерії Криворізького металургійного інституту НМетАУ та фахівця-

ми ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Особисто автору належать: аналіз і уза-

гальнення сучасних вимог до якості коксу [57, 76, 215, 224, 231, 235, 203, 209, 

208, 199]; розробка планів експериментів, аналіз та обробка отриманих резуль-

татів [159, 174], розробка математичних формул та методик для визначення па-

раметрів доменної плавки [243, 290-293, 254, 185, 283, 285, 290, 292, 318], ана-

ліз сучасних методів підвищення рівномірності розподілу дуття по колу домен-

ної печі [178, 252, 266, 269], технологічний аналіз роботи доменних печей при 

різних сировинних умовах [32, 178, 185, 188, 255, 261, 277, 299, 317, 319, 321], 

аналіз особливостей роботи доменної печі корисним об’ємом 5000 м
3
 при осво-

єнні технології вдування ПВП [282, 325], дослідження проблем рівномірності 

розподілу параметрів доменної плавки по колу доменної печі [252-256], підбір, 

аналіз та узагальнення літературних даних, пошук існуючих аналогів [167, 174]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладені у 

формі доповідей на 15 науково-практичних конференціях, у тому числі на: мі-

жнародній науково-технічній конференції “Університетська наука” (м. Маріу-

поль, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 роки), XIII, XIV і XVІ всеукраїнських науко-

во-практичних конференціях “Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра” 

(м. Київ, 2014, 2015, 2018 роки), міжнародній міждисциплінарній науковій 

конференції “Science and Scientists” (м. Дніпропетровськ, 2015 р.), міжвузівській 

науково практичній конференції “Актуальні питання проблем і створення та 

експлуатації технічних систем” (м. Кривий Ріг, 2015 р.), XI міжнародній конфе-

ренції “Стратегія якості в промисловості й освіті” (м. Варна, Болгарія, 2015 р.), 

міжнародній конференції “Сучасна металургія: проблеми, завдання, рішення. 

Наука і виробництво” (м. Дніпропетровськ, 2015 р.), всеукраїнській науково-

практичній конференції “Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому 

регіоні. Наука і практика” (Маріуполь, 2016), всеукраїнській науково-технічній 

конференції, присвяченій 100-чіччю з дня народження Г.Г. Єфіменка (м. Дніп-
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ро, 2017 р.), VIII міжнародній науково-практичній конференції “Металургія 

2019” (м. Запоріжжя, 2019 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 127 робіт, у тому числі: 9 мо-

нографій, 21 стаття в спеціалізованих наукових виданнях, затверджених ДАК 

України, 31 стаття в іноземних виданнях, 41 доповідь на наукових конференці-

ях, 10 патентів України, 15 статей увійшли до Scopus. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 7 розділів, виснов-

ків, списку використаних джерел і додатку. Робота містить 319 сторінок, з них 

249 сторінок основного тексту, 45 рисунків, 53 таблиці і 1 додаток. Список ви-

користаних джерел складається з 330 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЕТАПУ  

РОЗВИТКУ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ 

 

1.1 Обґрунтування сучасних вимог до оцінки якості  

залізорудних матеріалів для доменної плавки  

 

Ще в минулому столітті були визначені основні напрямки розвитку техноло-

гії виплавки чавуну в доменних печах. До них відносилися збільшення об’єму 

доменних печей, підвищення температури гарячого дуття, збагачення дуття ки-

снем, підвищення тиску газу на колошнику, вдування в піч природного і коксо-

вого газу, мазуту і пиловугільного палива, оптимізація розподілу шихтових ма-

теріалів на колошнику із застосуванням нових завантажувальних пристроїв, 

вдосконалення розподілу газового потоку в горні доменної печі, автоматизація 

доменної плавки. 

В даний час зазначені вище основні напрямки розвитку технології виплавки 

чавуну в доменних печах практично освоєні. Питання про збільшення об’єму 

доменних печей на порядку денному вже не стоїть. Об’єм печей 5000-5500 м
3
 

достатній не тільки з технологічної, а й з економічної точки зору. Сучасні конс-

трукції повітронагрівачів забезпечують температуру гарячого дуття 1300 °С і 

вище. Підвищення тиску газу на колошнику в даний час використовується на 

доменних печах не стільки з метою інтенсифікації доменної плавки, скільки для 

підтримки на оптимальному рівні загального перепаду статичного тиску газу в 

печі. Технологія вдування додаткових палив добре освоєна. Сьогодні найбільш 

широко використовується технологія вдування в фурми доменної печі природ-

ного газу і пиловугільного палива (ПВП). Причому при вдуванні ПВП досяга-

ються найвищі техніко-економічні показники доменної плавки. З появою нових 

приладів і сучасної обчислювальної техніки багато проблемних питань контро-

лю технологічних параметрів доменної плавки в основному вирішені. 
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Одним з найважливіших напрямків удосконалення технології доменної плав-

ки, який залишається актуальним і має випереджати в своєму розвитку всі інші, – 

є забезпечення доменних печей високоякісними залізорудними матеріалами та 

коксом [1-5]. В даний час основними традиційними залізовмісними шихтовими 

матеріалами доменної плавки є офлюсований (основність 1,2-1,3 од.) агломерат і 

неофлюсовані або офлюсовані (основність 0,1-1,25 од.) окатиші. До металургій-

них характеристик кожного з цих матеріалів висуваються сучасні вимоги (табл. 

1.1), якими вони повинні володіти для забезпечення ефективної роботи доменної 

печі [6, 7]. 

 

Таблиця 1.1 

Сучасні вимоги доменної плавки до металургійних 

характеристик агломерату та окатишів 

 

Найменування показників Агломерат Окатиші 

1 2 3 

1. В холодному стані 

1.1. Міцність на стиснення, ДаН/ок  

(ДСТУ 3206-95) 
– 

не менше 

200,0 

1.2. Вміст в готовій продукції окатишів з міц-

ністю на стиснення більше 200,0 ДаН/ок, % 
– не менше 90,0 

1.3. Коефіцієнт міцності (+5 мм), %  

(ДСТУ 3200-95) 
не менше 80,0 не менше 95,0 

1.4. Коефіцієнт стиранності (0-0,5 мм), %  

(ДСТУ 3200-95) 
не більше 4,0 не більше 3,0 

1.5. Вміст дріб’язку (0-5 мм) в готовій продук-

ції, %  

не більше 

6,0 

не більше 

3,0 

1.6. Крупність готової продукції, % класів.  не менше  

85 % 8-35 мм 

не менше  

95 % 8-18 мм 

2. В процесі відновлення 

Найменування показників Агломерат Окатиші 

2.1. Показник міцності (+5 мм), %  

(ДСТУ 3202-95) 
не менше 50,0 не менше 80,0 

2.2. Показник стиранності (0-0,5 мм), %  

(ДСТУ 3202-95) 

не менше 

5,0 

не менше 

5,0 

2.3. Усадка шару при відновленні, %  

(ДСТУ 3205-95)  
не більше 20,0 не більше 30,0 
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Закінчення табл. 1.1. 

 

1 2 3 

2.4. Перепад тиску-відновнику в шарі, Па 

(ДСТУ 3202-95) 

не більше 

150 

не більше 

200 

2.5. Фактичний ступінь відновлення, % 

(ДСТУ 3204-95) 

не менше 

90,0 

не менше 

90,0 

2.6. Відновлюваність при ступені  

відновлення до 40 %, %/хв (ДСТУ 3204-95) 

не менше 

0,5 

не менше 

0,5 

2.7. Температури початку і кінця  

розм’якшення, С (ДСТУ 3817-98)  

не нижче 

1050 и 1150 

не нижче 

960 и 1160 

2.8. Температурний інтервал  

розм’якшення, С (ДСТУ 3817-98) 
не більше 100 не більше 200 

3. Стабільність складу 

3.1. Допустимі коливання вмісту заліза, ± % 0,25 0,25 

3,2. Допустимі коливання закису заліза, ± % 1,00 0,50 

3.3. Допустимі коливання основності, ± д.од. 0,05 0,025 

 

Крім цих вимог, для рівномірного розподілу по діаметру колошнику домен-

ної печі огрудковані залізорудні матеріали, що завантажуються в доменну піч, 

повинні також мати кут природного укосу аналогічний коксу і рівний 37-41°.  

Агломерат та окатиші мають як позитивні, з точки зору доменної плавки, так 

і негативні металургійні характеристики [2]. 

Позитивними металургійними характеристиками агломерату є: технологічна 

можливість виробляти його з будь-яких залізовмісних матеріалів і відходів ме-

талургійного переділу, можливість офлюсовувати його до будь-якої необхідної 

основності по співвідношенню CaO/SiO2 (від 0,1 до 4,5), кут природного укосу 

аналогічний доменному коксу, низькі величини усадки шару, перепаду тиску 

газу в шарі, а також вузький інтервал температур між початком розм’якшення і 

плавлення в процесі високотемпературного (вище 1100 °С) відновлення. 

Негативними металургійними характеристиками агломерату є: низький вміст 

заліза, високий вміст дрібної фракції (0-5 мм) в готовому продукті, широкий ді-

апазон крупності готової продукції, низька міцність на удар і висока стиран-

ність при транспортуванні, низька міцність і висока стиранність в процесі низь-

котемпературного відновлення, відносно низька відновлюваність. 
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Позитивними металургійними характеристиками окатишів є: більш високий, 

ніж у агломераті, вміст заліза, вузький діапазон крупності, технологічна мож-

ливість виробництва окатишів з будь-якою необхідною для доменної плавки 

основністю (по співвідношенню CaO/SiO2) тільки в разі використання залізору-

дного концентрату з вмістом SiO2 менше 5 %, низький вміст дріб’язку в готовій 

продукції, висока міцність і низька стиранність при транспортуванні, висока 

міцність і низька стиранність в процесі низькотемпературного відновлення, ві-

дносно висока відновність. 

Негативними металургійними характеристиками окатишів є: технологічна 

неможливість виробляти окатиші з необхідною для доменної плавки основніс-

тю (по співвідношенню CaO/SiO2 вище 0,8 д.од.) при використанні залізоруд-

них концентратів, що містять більше 5,0 % кремнезему, високі величини усадки 

шару і перепаду тиску газу в шарі в процесі високотемпературного (до 1100 °С) 

відновлення низькоосновних окатишів [8]. Основним і непереборним недоліком 

окатишів є істотно нижчий, ніж у коксу і агломерату, кут природного укосу, че-

рез що окатиші при завантаженні в доменну піч окремою порцією переміща-

ються в низькі ділянки профілю поверхні шихти (до стінки колошника або в 

центр печі), що може негативно позначитися на стійкості футерівки або рівнос-

ті ходу доменної печі. Багатьма дослідниками розроблялися технології по об-

меженню довільного переміщення окатишів по поверхні засипу шихти на ко-

лошнику доменної печі, які дозволили значно підняти частку окатишів в залізо-

рудній сировині без погіршення рівності ходу печі.  

Сучасні тенденції розвитку технологій виробництва огрудкованих залізоруд-

них матеріалів взагалі, і окатишів зокрема, передбачають поліпшення їх техно-

логічних характеристик, які, в свою чергу, впливають на технологію доменної 

плавки. 

Як відомо, основною витратною статтею в собівартості виплавки чавуну у 

доменних печах є питома витрата коксу, тому перспективним напрямком під-

вищення ефективності доменної плавки є введення в доменну піч менш дорого-

го і дефіцитного твердого палива, в тому числі і у складі огрудкованого залізо-
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рудного матеріалу за умови збереження або поліпшення металургійних харак-

теристик цього матеріалу [9]. Проводилися дослідні плавки з використанням 

цих матеріалів в доменній шихті [10]. 

Перевагою такого матеріалу є те, що в процесі його термозміцнення він по-

передньо частково відновлюється зсередини за рахунок газифікації закатаного 

всередину вуглецю твердого палива, а потім, при плавці, відновлюється одно-

часно з поверхні відновлювальними газами доменної печі з центру куска за ра-

хунок газифікації залишкового вуглецю, що прискорює швидкість відновлення 

всього куска і, відповідно, підвищує продуктивність доменної печі. Крім того, 

виключається вплив руйнування кусків вугілля при їх термічному нагріванні на 

газопроникність стовпа шихтових матеріалів у доменній печі, так як вугілля 

знаходиться всередині залізорудного матеріалу. 

Високотемпературна технологія отримання огрудкованого залізорудного ма-

теріалу з максимальною кількістю всередині нього залишкового вуглецю може 

бути здійснена при неодмінному дотриманні двох основних технологічних 

умов: ефективного накочування дрібних компонентів шихти на фракції твердо-

го палива розміром 1,0-10 мм, що є зародками, із забезпеченням необхідної мі-

цності отриманих сирих грудок (окатишів) і мінімального вигорання вуглецю 

цього твердого палива в процесі термічного зміцнення і охолодження огрудко-

ваного матеріалу в газовій атмосфері з різним окислювальним потенціалом. 

Крім того, швидкість вигорання твердого палива всередині огрудкованого залі-

зорудного матеріалу залежить від його реакційної здатності. Мінімальну реак-

ційну здатність серед вугілля має антрацит, який і рекомендується для закочу-

вання всередину залізорудного матеріалу [11]. Оптимальність дотримання за-

значених технологічних параметрів виробництва огрудкованого матеріалу з за-

лишковим вуглецем диктується як відносною простотою і технологічністю па-

раметрів її здійснення, так і економічною доцільністю процесу. 

З метою спрощення та вдосконалення технології виробництва і зниження кі-

лькості вуглецю, що газифікується в середині окатишів, були проведені випро-

бування [12], які показали можливість отримання обпалених окатишів, що відпо-
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відають вимогам доменної плавки, з мінімальним ускладненням прийнятої про-

мислової технології виробництва і термозміцнення окатишів, а також максима-

льним збереженням вуглецю твердого палива у складі окатишу після термозміц-

нення і охолодження. Технологія отримання сирих окатишів з закатаним всере-

дину фракційним твердим паливом (антрацитом) дозволяє отримувати обпалені 

окатиші з наступними металургійними характеристиками: вміст залишкового ву-

глецю 3,5-3,6 %, загального заліза 63,5-65,9 %, міцність на удар 96,1-96,7 %, сти-

ранність 2,9-3,2 %, при цьому, міцність при відновленні збільшується з 86,3 до 

91,4-92,6 %, стиранність знижується з 6,7 до 5,1-5,7 %, а ступінь відновлення 

зростає з 84,5 до 87,1-87,9 %. 

Таким чином, використання в доменній плавці обпалених окатишів із залиш-

ковим вуглецем дозволить знизити питому витрату металургійного коксу та по-

кращити техніко-економічні показники виплавки чавуну, за умови контрольо-

ваного розподілу їх по поверхні засипу матеріалів на колошнику доменної печі, 

оскільки, не дивлячись на визначені переваги, кут природного укосу їх нижче, 

ніж у коксу та агломерату.  

Наступним важливим резервом для поліпшення техніко-економічних показ-

ників доменної плавки є металізація залізорудної сировини [13]. Виробнича 

практика показує, що металізація шихти на 10 % дозволяє домогтися зниження 

витрати коксу на 5-7 % і зростання продуктивності печі на 4-6 % [14]. 

Питанню металізації окатишів присвячений цілий ряд досліджень. В роботі 

[15] запропонована методика розрахунку шихтових умов для отримання частко-

во відновлених рудовугільних окатишів. Також проведені розрахунки, які пока-

зали двократне зниження витрати коксу при заміні окислених окатишів на мета-

лізовані.  

Ю.С. Юсфін та ін. [16] показали, що кількість металевого заліза і ступінь ме-

талізації найбільше залежать від витрати твердого відновника і тривалості про-

цесу. Також відомі способи виробництва металізованих продуктів [17], які ма-

ють високий (80-95 %) вміст заліза, що включають твердофазне відновлення 

багатих кускових руд або обпалених окатишів при температурах 850-1050 °С в 
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різних відновлювальних (шахтних печах, ретортах або трубчастих обертових 

печах) агрегатах. Ці продукти використовуються для виплавки в електропечах 

легованих сталей. 

Серед основних недоліків розглянутих технологій варто виділити наступні: 

– неоднорідність огрудкованого продукту за хімічним і мінералогічним скла-

дом, істотна нерівномірність крупності огрудкованого продукту, обумовлена 

зазначеним співвідношенням сирих окатишів різної основності, невизначеність 

абсолютного значення температури обпалення; 

– недостатній вміст кусковатої (+20 мм) фракції в готовому продукті, віднос-

но низький (в порівнянні з агломератом і коксом) кут природного укосу (32- 

37 град.); 

– використання в доменній плавці обпалених окатишів із залишковим вугле-

цем дозволить знизити питому витрату металургійного коксу та покращити те-

хніко-економічні показники виплавки чавуну, за умови контрольованого розпо-

ділу їх по поверхні засипу матеріалів на колошнику доменної печі, оскільки, не 

дивлячись на визначені переваги, кут природного укосу їх нижче, ніж у коксу 

та агломерату; 

– висока собівартість металізованих продуктів, що не окупаються отриманим 

ефектом в доменній плавці, низький (0,1-0,4 од.) ступінь офлюсування, низький 

кут природного укосу і висока пірофорність (окиснення заліза в повітряній оки-

сній атмосфері) при тривалому транспортуванні від виробника до доменної печі 

і зберіганні на складі. 

Багатьма дослідниками розроблялися технології, що дозволяють поліпшити 

металургійні характеристики агломерату [18, 19] і обпалених окатишів [20, 21].  

Але, враховуючи відзначені недоліки і переваги обох основних видів залізо-

рудних матеріалів доменної плавки, досить актуальними на сучасному етапі ро-

звитку доменної плавки є технології отримання огрудкованої залізорудної си-

ровини, що поєднує кращі властивості агломерату та окатишів. 

Так С.А. Федоровим, М.М. Бережним, В.Н. Білоусом та ін. розроблені техно-

логії отримання локальних спеків низькоосновних окатишів, скріплених висо-
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коосновним розплавом [22-26]. В роботі [22] запропонований спосіб отримання 

аглоокатишів, в основі якого лежить підготовка двох типів сирих окатишів – зі 

зниженою (0,3-0,7) і підвищеною (0,8-1,8) основністю. Для цього готують ших-

ту з концентрату, тонкоподрібнених бентоніту, вапняку і твердого палива, після 

чого огрудковують, отримуючи різноосновні сирі окатиші. Перед завантажен-

ням у конвеєрну обпалювальну машину обидва типи окатишів між собою змі-

шуються. В результаті термозміцнення окатиші з підвищеною основністю 

оплавляються і утворюють агломерат, скріплюючи окатиші основністю 0,3-0,7. 

Залежно від технологічної необхідності, співвідношення між різноосновними 

окатишами становить від 1/9 до 9/1. Недоліком даної технології є те, що при ви-

користанні висококремнистих концентратів потрібна добавка значної кількості 

вапняку для досягнення необхідної основності. В результаті процес декарбонізації 

суміші затягується, що знижує продуктивність обпалювального агрегату. 

Дослідження, проведені в інституті “Механобрчермет”, дозволили розробити 

технологію отримання повністю офлюсованої огрудкованої сировини (спеків з 

суміші низько- і високоофлюсованих окатишів). Для випробувань готували ни-

зькоосновні (0,5-0,7) і високоосновні (1,8-2,5) шихти, з яких потім отримували 

окатиші, перемішували і піддавали обпаленню при максимальній температурі 

1280 °С. Високоосновні окатиші оплавлялись, утворюючи локальні спеки. Дос-

лідами показано, що найвищу ефективність процесу обпалення і кращу якість 

залізорудної сировини отримували при співвідношенні високо- і низькооснов-

них окатишів 35:65 і значній різниці в основності (2,0-2,5 і 0,5-0,7) [24-26]. 

Автори [25] проводили досліди з отримання аглоокатишів із суміші сирих 

окатишів основністю 1,2. Сирі окатиші отримували з концентрату ЦГЗК, який 

офлюсовували звичайним вапняком, бентоніту і вугілля. Було проведено 8 дос-

лідів, в яких встановлена можливість регулювання кількості одержуваних спе-

ків завдяки зміні температурного режиму спікання. Металургійні характерис-

тики отриманої сировини або не поступалися окатишам і агломерату, або пере-

вищували їх. Крім того, кут природного укосу спеків на 3-4° більший, ніж у 

звичайних окатишів. 
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Технологія отримання огрудкованого матеріалу, що складається із суміші 

легкоплавких і тугоплавких сирих залізорудних окатишів, полягає в тому, що 

для отримання легкоплавких окатишів шихту офлюсовують вапняком і додають 

в неї тверде паливо у кількості, визначеній співвідношенням на кожен 1 % вмі-

сту кремнезему в концентраті при його кількості від 10,1 до 15 % до відсотко-

вого вмісту вапняку в шихті, за формулою (1.1) [26]: 
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SiO  вміст кремнезему в концентраті, %; Вш – вміст вапняку в шихті лег-

коплавких окатишів.  

Для отримання тугоплавких сирих окатишів в шихту вводять флюс, що міс-

тить магній, в кількості, що відповідає основності легкоплавких окатишів, і 

вмістом в шихті MgO = 4-8 %, при цьому суміш легкоплавких і тугоплавких 

сирих окатишів обпалюють при температурі, яка встановлюється за формулою 

(1.2): 
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розмТ  температура розм’якшення легкоплавких окатишів, С; MgOф – вміст 

оксиду магнію в магнійвмісному флюсі, %; MgOок – вміст оксиду магнію в ока-

тишах, %. 

В роботі [27] представлені результати розробки технології отримання спеків 

з перезволожених флотоконцентратів гематитових руд, в основі якої лежить 

складання шихти з окатишів, як в способі [22], але з введенням 8-12 % вапняку 

в шихту для отримання високоосновних окатишів на кожен відсоток надлишко-

вої вологи. Для отримання низькоосновних окатишів використовується шихта з 

оптимальним вмістом вологи. Для компенсації теплових втрат на дисоціацію 

карбонату запропоновано вводити в шихту додатково вуглець твердого палива 

у співвідношенні С/СаСО3 = 0,078/1,0. 
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Істотний внесок у розвиток теорії і практики отримання огрудкованого залі-

зорудного матеріалу, який поєднує кращі властивості сучасних агломератів і 

окатишів, вніс С.Є. Суліменко [28, 29]. Автором розроблена концепція отри-

мання нового гібридного залізорудного матеріалу шляхом отримання блоків-

композитів і їх спікання. Запропоновано схему управління рідкофазним спікан-

ням шляхом комбінування складових мінерально-паливної композиції одержу-

ваних гранул. Промислові випробування технології одержання гібридного залі-

зорудного матеріалу для умов ЦГЗК показали ефективність даної технології, а 

металургійні характеристики одержуваного продукту відповідали вимогам, що 

пред’являються спеціалістами доменщиками: міцність на удар (+5 мм) склала 

85-87 %, міцність на стиранність (-0,5 мм) – 5,0-9,0 %, кут природного укосу – 

34°. Дослідні плавки, які були проведені на доменній печі №2 ПАТ “ДМЗ ім. 

Петровського” (в даний час ЧАТ Дніпровський металургійний завод), показали, 

що використання в шихті даного матеріалу в кількості 866-1184 кг/т чавуну пі-

двищило продуктивність печі на 1,1 % і знизило витрати коксу на 4,0-4,4 кг/т 

чавуну [30].  

Складнощі з отриманням даної сировини пов’язані з неможливістю жорстко-

го контролю крупності одержуваних кусків. 

 

1.2 Обґрунтування сучасних вимог до оцінки якості коксу,  

як основного палива для доменної плавки  

 

Як відомо, на доменне виробництво чавуну припадає найбільша частка спо-

живання палива і енергії. При цьому основну частку витрат у структурі собіва-

ртості чавуну складають витрати на кокс. В цих умовах головним напрямом пі-

двищення ефективності і рентабельності чорної металургії взагалі, і доменного 

виробництва зокрема, є зменшення витрат коксу на виплавку чавуну, що перед-

бачає використання перспективних технологій, спрямованих на заміну та зни-

ження використання дорогих видів палива, більш дешевими і доступними. 
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В доменній плавці до таких високоефективних технологій відносяться вду-

вання пиловугільного палива (ПВП) у кількості до 250 кг/т чавуну і технологія 

використання кускового антрациту в кількості до 90 кг/т чавуну з коефіцієнтом 

заміни коксу 0,8-1,0 кг/кг [1, 31, 32]. При цьому, не викликає сумнівів твер-

дження, що застосування нових технологій вимагає, насамперед, випереджаю-

чого підвищення якості коксу, що характеризується низкою показників. 

У доменній плавці кокс виконує функції комплексного енерготехнологічного 

матеріалу. У процесах перетворень вуглецю коксу у фурм печі виділяється ос-

новна частина необхідної для процесів плавки теплоти і утворюється основна 

частина монооксиду вуглецю, до якого в розташованих вище горизонтах дода-

ється додаткова частина газу від прямого відновлення. Крім зазначених енерге-

тичних функцій, кокс виконує функцію твердої насадки в зоні розм’якшення і 

плавлення залізовмісних матеріалів, що забезпечує протитечію шихти і газів в 

печі, а також функцію регулятору газорозподілу по площі поперечного перети-

ну агрегату, тобто є розпушувачем шихти. Отже, ефективність використання 

коксу буде визначатися його хімічними, фізико-механічними і фізико-хіміч-

ними властивостями. 

У 1999 році, за підсумками роботи V Міжнародного конгресу доменщиків, 

були визначені основні вимоги до коксу для доменної плавки: показник міцнос-

ті М25 – не менше 90 %; показник стиранності М10 – не більше 6 %; вміст фрак-

ції +80 мм –не більше 5 %; вміст фракції -25 мм – не більше 5 %; коливання во-

логості в обидва боки – не більше 0,5 %; реакційна здатність CRI – ≤ 23-26 %, 

міцність після обробки в СО2 CSR – ≥ 70 % [33]. 

Вивчення досвіду роботи провідних коксохімічних виробництв України та 

світу показало, що при сформованій вугільної базі коксування можна істотно 

поліпшити показники механічної міцності коксу і його гранулометричного 

складу за рахунок оптимізації підготовки вугільних шихт [1, 34-36]. 

Вплив показників якості коксу на його витрату і продуктивність доменної печі 

оцінюють у відповідності з документами [37, 38] (табл. 1.2).  
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Таблиця 1.2 

Вплив показників якості коксу на його питому витрату 

та продуктивність доменної печі [37-40] 

 

 

Фактори та одиниці вимірювання 

Витрата 

коксу, % 

Продуктив-

ність печі, % 

(+ збільшення, - зменшення) 

1 2 3 

Зменшення зольності коксу (А
d 
,%) 

на кожен 1 % 
-1,3 +1,3 

Зменшення вмісту сірки (
 
S

d
t, %) в коксі на 

кожен 0,1 % 
-0,3 +0,3 

Підвищення міцності на кожен 1 %: 

за показником М25  
-0,6 +0,6 

Зменшення зольності коксу (А
d 
,%) 

на кожен 1 % 
-1,3 +1,3 

Зменшення вмісту сірки (
 
S

d
t, %) в коксі на 

кожен 0,1 % 
-0,3 +0,3 

Підвищення міцності на кожен 1 %: 

за показником М25  
-0,6 +0,6 

Зниження стиранності коксу за показником 

М10 на кожен 1 % 
-2,8 +2,8 

Зменшення вмісту в коксі (на кожен 1 %) 

фракції >80 мм  

фракції <25 мм 

 

-0,2 

-1,0 

 

+0,2 

+1,0 

 

Встановлено, що в умовах, коли сировинна база коксування неухильно погі-

ршується, велике значення має якість підготовки вугільної шихти, яка полягає в 

правильно вибраному ступені подрібнення в залежності від вмісту в шихті жи-

рного та коксового вугілля, що дозволяє не погіршувати петрографічні показ-

ники шихти і не допускати її “опіснення” [41], що в свою чергу відображається 

на якості доменного коксу.  

Сучасна практика складання шихт лише з урахуванням марочної приналеж-

ності концентратів не дозволяє в сучасних умовах в достатньо повній мірі оці-

нити властивості шихти і тим паче прогнозувати очікувану якість коксу. Тому 

подальші дослідження, були спрямовані на визначення критеріїв оптимізації 

параметрів шихти для отримання коксу заданої якості для сучасної доменної 
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плавки. Встановлено, що з метою контролю фактичного марочного складу вугі-

льної шихти при його оптимізації, необхідно застосовувати петрографічний та 

рефлектограмний методи аналізу [42-45], на підставі яких запропоновано роз-

раховувати коефіцієнт оптимізації, за яким можна оцінювати оптимальність 

марочного складу вугільної шихти та прогнозувати якість отриманого з неї кок-

су. Базовий вміст вугілля різних марок при визначенні коефіцієнту оптимізації 

необхідно визначати з урахуванням періоду отримання косу високої якості на 

конкретному коксохімічному підприємстві. Він не може бути загальним для 

всіх цехів та заводів. 

Враховуючи вищевикладене, досягнення найкращих показників доменної 

плавки є можливим при використанні коксу поліпшеної якості, яке забезпечу-

ється ще на етапі підготовки вугільної шихти до коксування.  

Сучасні прогресивні технічні вимоги узагальнені в технічних вимогах ТУ 

23.1-00190443-086:2006 для коксу доменного марки “Преміум” (КДП 1), розроб-

лених ДП “УХІН” для ПрАТ “Макєєвкокс”, ПАТ “Ясинівський КХЗ” [46], наступ-

ні: зольність А
d
 – не більше 10,7 %;  масова частка загальної сірки S

d
t  – не більше 

0,85 %; показник міцності М25 – не менше 88,0 %; показник стирання М10 – не бі-

льше 7,2 %; вміст фракції +80 мм – не більше 15,0 %; вміст фракції -25 мм – не 

більше 3,5 %; індекс реакційної здатності коксу CRI – не більше 29 %; міцність 

залишку коксу після реакції CSR, % не менше 56 %. 

Вимоги до технічного аналізу коксу і показників його початкової міцності 

(М25/40, М10) – очевидні і безперечні. Проблемними і суперечними є вимоги до 

показників реакційної здатності і післяреакційної міцності коксу, які пов’язані 

між собою майже функціонально. 

Незважаючи на те, що всі методики визначення реакційної здатності коксу 

мали деякі недоліки, проведені за ними вимірювання добре кореспондувалися з 

результатами доменної плавки. Причому найбільш оперативним був спосіб ви-

значення реакційної здатності коксу [47] (час на аналіз однієї проби 20 хв.), за-

снований на контролі об’єму газу з урахуванням того, що реакція Будуара 

СО2+С=2СО протікає з подвоєнням об’єму газової фази. Однак міцність коксу в 
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барабані після його обробки СО2 для кількісного визначення післяреакційної 

міцності коксу не досліджувалися. 

В даний час набув широкого поширення метод оцінки властивостей коксу 

фірми NSC (Nippon Steel Corporation), стандартизований пізніше в Великобри-

танії (BS 426261984) і в США (FSTM D 5341-93), за яким визначають реакційну 

здатність CRI (coke reactivity index) і посляреакційну міцність коксу CSR (coke 

strength after reaction) [48]. В Україні – це стандарт ДСТУ 4703: 2006 “Метод 

визначення індексу реакційної здатності коксу (CRI) і міцності залишку коксу 

після реакції (CSR)” (ISO 18894: 2006, MOD). 

У літературі відзначають як переваги цього методу, так і його недоліки, при-

чому недоліки найчастіше відносять до визначення його післяреакційної міцно-

сті. Суперечливим вважається питання адекватності умов випробування проби 

коксу в охолодженому стані реальних умов в доменних печах [49, 50]. Най-

менше претензій виникає до методики визначення реакційної здатності коксу. 

Крім цього, багато авторів протиставляють традиційні показники холодної 

міцності М25 (М40) і стираності М10 реакційній здатності CRI і післяреакційній 

міцності CSR коксу, відзначаючи більший вплив останніх показників на хід і 

результати доменної плавки. Тут думки розділилися. Так, автори [51] відзнача-

ють, що для ефективної роботи доменних печей металургійний кокс повинен 

володіти високими міцнісними властивостями CSR і низькою реакційною здат-

ністю CRI, а індекси подрібнюваності М25 (М40) і стираності М10 не в повній мі-

рі відображають властивості доменного коксу, так як характеризують його по-

ведінку тільки в холодному стані. Комплексним пропонують вважати показник 

післяреакційної міцності коксу CSR, так як він враховує ступінь механічного 

руйнування коксу після його попередньої часткової газифікації. 

Автори [52], на підставі досліджень виконаних на НТМК, показали, що стан-

дартні показники міцності коксу М25 і М10 знаходяться в більш тісному кореля-

ційному зв’язку з техніко-економічними показниками доменної плавки, ніж пі-

сляреакційна міцність коксу CSR. Величини CSI/CSR можуть, на їхню думку, 

визначатися і використовуватися тільки в якості додаткових до вже наявних. 
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На наш погляд [53-55], найбільш об’єктивну оцінку показників міцності кок-

су зробив А.Г. Старовойт [50], зазначивши, що при всіх позитивних відгуках в 

літературі про метод оцінки якості коксу NSC, до сих пір немає надійних даних, 

які могли б чітко показати тісний взаємозв’язок між значеннями CRI і CSR і 

показниками роботи доменних печей. Такі взаємозв’язки зазвичай лише незна-

чно вище, ніж для традиційних показників М25 і М10, а особливо на тих домен-

них печах, де не використовується ПВП. 

Дійсно, протиставляти їх не можна, так як показники холодної міцності 

М25(40) і М10 визначають газопроникність шару шихти в доменній печі до зони 

рідко-пластичного стану і коксових вікон в самій зоні, а показник CRI/CSR ви-

значає механічну міцність коксу в нижній частині шахти печі, в зоні і під зоною 

рідко-пластичного стану аж до поду печі. 

Слід підкреслити, що післяреакційна міцність коксу CSR тісно пов’язана з йо-

го реакційною здатністю CRI [53-58], і при аналізі результатів доменної плавки 

можна використовувати тільки один з цих показників. Одночасне їх використан-

ня може призводити при розрахунку рівнянь множинної регресії до спотворення 

результатів аналізу через “подвійний облік” взаємопов’язаних параметрів. Пока-

зник CSR коксу тільки тому має високі значення, які сьогодні особливо цінують-

ся при використанні технології вдування ПВП, що низькі значення має показник 

CRI. Тому показник CRI можна вважати основним і ведучим. 

Свого часу з метою дослідження впливу якості коксу нами були проаналізо-

вані техніко-економічні показники роботи доменних печей №5-7 і 9 ПАТ “Ар-

селорМіттал Кривий Ріг” при зміні показників М25, М10, CRI/CSR коксу. Вста-

новлено, що при інтенсивності плавки по коксу 850-900 кг/(м
3 
добу.) і більше, 

зменшення показника СRI нижче 35-37 % на 1 % призводить до зниження сере-

дньої питомої витрати коксу на 0,83 %, а продуктивність печі може вирости на 

0,72 %. Найсильніший же вплив на питому витрату коксу і продуктивність пе-

чей, що працюють без вдування ПВП, має все ж показник стираності коксу М10, 

а потім М25 і CRI. Зменшення показника М10 на 1 % привело до зниження сере-

дньої питомої витрати коксу на 5,5 %, а при збільшенні показника М25 на 1 % 
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середня питома витрата коксу знижувалася в середньому на 2,1 %. У процесі 

досліджень також встановлено, що доменні печі ПАТ “АрселорМіттал Кривий 

Ріг” дуже сильно реагують на зменшення показника М25 нижче 84 % і на зрос-

тання М10 вище 8 %. У цих випадках печі не беруть дуття, хід печей стає нерів-

ним, інтенсивно розвивається захаращення горна, частішає горіння фурм, через 

що доводиться активно використовувати промивний матеріал, значно зростає 

витрата коксу [53-59]. 

В даний час вимоги до якості коксу для доменної плавки начебто чітко сфор-

мульовані. Виробники коксу повинні орієнтуватися на отримання продукту з 

вузьким діапазоном гранулометричного складу, великою середньою крупністю, 

високими показниками холодної міцності (М25/40) і стійкості до стирання (М10), 

а також низькою реакційною здатністю (CRI) і, отже, високою післяреакційною 

міцністю (CSR). Це необхідно для забезпечення високої проникності стовпа 

шихти для газів і розплавів, особливо при вдуванні ПВП в великих кількостях і 

при переході на режим високої продуктивності на печах великого об’єму. Од-

нак, дослідження останніх років також показали, що низька реакційна здатність 

коксу може призводити до підвищеної витрати коксу [60-66]. 

Автори дослідження [67] стверджують, що “застосування в доменній плавці 

високореакційного коксу дозволяє знизити температуру зони теплового резер-

ву, підвищити відновну здатність газу і досягти ефекту зниження питомого 

споживання вуглецю, рівноцінного вдуванню природного газу в поєднанні з пі-

двищенням температури дуття”. Експерименти на дослідній і промисловій до-

менних печах показали, що застосування в доменній плавці високореакційного 

коксу впливає на хід реакції прямого відновлення: двоступенева реакція через 

газову фазу посилюється, а реакція рідкофазного відновлення, навпаки, слаб-

шає. В цілому, ефективність реакцій відновлення заліза в печі визначається як 

результат пов’язаних реакцій за участю коксу і залізорудної сировини, тому 

зниження ступеня розвитку прямого відновлення, при підвищенні реакційної 

здатності коксу, можливо тільки при деякому відповідному значенні відновлю-

ваності залізорудної сировини. 
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У Дослідницькому центрі екології та промислової технології фірми “Nippon 

Steel”, Футцу, Японія, встановили, що при роботі на високореакційному коксі 

максимум швидкості відновлення агломерату зміщується в бік більш низьких 

температур [68]. Але автори цієї роботи представляють механізм цього явища, 

на наш погляд, невірно. Реально інтенсифікація непрямого відновлення має мі-

сце, завдяки підвищенню відновної здатності газу внаслідок активної взаємодії 

СО2 з вуглецем коксу. 

У той же час, прагнучи до зниження питомої витрати відновника за рахунок 

використання високореакційного коксу, можна зіткнутися з підвищеним руйну-

ванням коксу за рахунок посилення реакції газифікації. Можливість зберегти 

задовільну дренажну здатність коксової насадки в печі і газопроникність стовпа 

шихти в умовах застосування високореакційного коксу складає важливу задачу 

на шляху зменшення витрати відновника. 

Автори роботи [69] показали, що отримати більш міцний кокс з підвищеною 

реакційною здатністю можна, наприклад, в результаті термічної підготовки ву-

гільної шихти перед коксуванням. Випробування коксу, отриманого за даною 

технологією, в доменних плавках підтверджують ефективність цього заходу. 

Так, на доменній печі №2, об’ємом 1033 м
3
 доменного цеху ЗАТ “Донецьксталь 

- металургійний завод” провели випробування коксу, виробленого з термопід-

готовленої шихти на коксовій батареї №3 ВАТ “Ясинівський коксохімічний за-

вод”. Встановлено, що, незважаючи на збільшення в термопідготовлених ших-

тах, в порівнянні з вологими, участі слабоспікливого вугілля до 35 %, в тому 

числі вугілля марки Г – до 27-30 %, отриманий з них кокс краще за фізики-

механічними властивостями: по М25 – на 2,2-2,7 %, і по М10 – на 0,8-1,4 %. За 

показником М40 відмінності між видами коксу досягають 4-5 %, тобто більші 

класи коксу з термопідготовленої шихти набагато міцніше традиційного коксу, 

що дуже важливо для збереження необхідної дренажної здатності коксової на-

садки в доменній печі. При цьому результати роботи доменної печі свідчать, що 

витрата коксу з термічно підготовленої шихти (392 кг/т) прийнятна для домен-



 45 

ної плавки з вдуванням 172 кг ПВП на тонну чавуну і близька з витратою низь-

кореакційного коксу. 

Аналіз залежності зміни питомої витрати коксу, завантаженого в доменну піч 

№9 об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” в період з 2006 по 2010 

роки, від його реакційної здатності CRI, показав відсутність достовірного ста-

тистичного зв’язку через значні коливань інших параметрів плавки. Після при-

ведення витрати коксу до однакових умов його зв’язок з показником CRI ви-

явився надійним і несподівано потужним. Аналогічні залежності мають місце і 

на інших доменних печах комбінату На всіх печах фактичні витрати коксу ни-

жче, а фактична продуктивність вище при роботі печей на коксі з більш висо-

ким показником CRI. Результати роботи доменних печей свідчать, що при інте-

нсивності плавки по коксу 700-800 кг/(м
3
∙добу) і менше і збільшенні показника 

СRI на 1 % понад 37 % середня питома витрата коксу знижується на 2,5 %, а 

продуктивність печі може вирости на 2,2 %, якщо при цьому вдається техноло-

гічними заходами запобігати захаращення горна доменних печей.  

Таким чином, аналізуючи матеріали японських досліджень і досвід роботи 

доменних печей ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” на коксі з високою реакцій-

ною здатністю, було запропоноване наступне пояснення механізму зменшення 

питомої витрати коксу в доменній плавці [60-66].  

Температура зони уповільненого теплообміну визначається тією температу-

рою, при якій теплоємність потоку шихти в печі порівнюється з теплоємністю 

потоку газу. Зниженню температури резервної зони сприяє інтенсифікація при 

температурах 800-850 °С реакції Будуару СО2 + С = 2СО – 166 кДж/моль в разі 

збільшення реакційної здатності коксу. Зниження температури на кордоні між 

верхньою і нижньою ступенями теплообміну збільшує за інших рівних умов кі-

лькість теплоти, що засвоюється в нижній зоні теплообміну, теплопотребою 

якої визначає витрата коксу. Зниження витрати коксу зменшує питому теплоє-

мність потоку газу і додатково знижує температуру резервної зони. 

При підвищенні реакційної здатності коксу його витрата може також змен-

шуватися за рахунок зниження ступеня розвитку прямого відновлення заліза, 
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що можливо, як показали японські дослідження, при досить високій відновлю-

ваності шихти внаслідок того, що вплив зростаючого відновлювального потен-

ціалу газу на непряме відновлення заліза превалює над впливом деякого зни-

ження температур у верхній зоні доменної печі. Резерв зниження витрати коксу 

при збільшенні його реакційної здатності тим більше, чим вище сумарна витра-

та палива на одиницю чавуну, що визначає величину питомої теплоємності по-

току газу в печі.  

При цьому дуже важливим фактором для рівного ходу доменної печі з висо-

кими техніко-економічними показниками є стабільність параметрів, що визна-

чають якість коксу, завантаженого в печі. Підвищення нестабільності складу та 

властивостей коксу знижує стабільність доменної плавки і складу чавуну. 

У відповідності до залежностей між параметрами якості коксу та техніко-

економічними показниками доменної печі, питома витрата коксу і продуктив-

ність визначаються не лише абсолютними показниками якості коксу, але і від-

хиленнями від них. Так, розроблені в роботі [70] математичні моделі дозволя-

ють надати кількісну оцінку впливу на продуктивність і питому витрату коксу 

як абсолютних показників найбільш важливих показників його якості так і їх 

коливання. Наприклад, збільшення середньоквадратичного відхилення від се-

реднього значення вмісту сірки в коксі за три доби на 0,02 % приводить до 

зниження продуктивності печі на 1 % і збільшення питомої витрати коксу на 

4,8 кг. Збільшення коливання міцності коксу по показнику М40 на 0,5 % призво-

дить до збільшення витрати коксу на 9,6 кг/т чавуну. 

Дослідженнями [71] показано, що коливання показників М25 і М10 знаходить-

ся в достатньо тісному зв’язку з коливаннями показників якості шихти, зокрема 

її вологості та зольності. Отже стабілізація властивостей коксу забезпечується, 

головним чином, усередненням вугілля та вугільної шихти.  

Нами [72, 73] також установлено, що коливання показника стираності коксу 

М10 на ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” в 2014 році доходила до 0,23 %, що 

відповідно з даними досліджень, обумовлює підвищення питомої витрати коксу 

в доменній плавці на 3,7 % і зниження продуктивності доменної печі на 2,8 %.  
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Істотні зміни, що відбулися за останні роки у сировинній базі коксування, 

пов’язані з використанням у вугільних шихтах для коксування вугілля різних 

басейнів, що суттєво відрізняється між собою за важливими технологічними 

властивостями. Тому нами був проаналізований ступінь змішування вугільної 

шихти на коксохімічному виробництві ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, куди 

надходило до 15 марок вугільних концентратів. Встановлено, що ступінь змі-

шування за всіма показниками якості далекий від оптимального, який має скла-

дати 98-99 % [74-78].  

Отже, враховуючи сучасні тенденції розвитку технології доменної плавки, 

які направлені на неухильне скорочення питомої витрати коксу шляхом частко-

вої заміни його ПВП та другими видами палива, одним з першочергових за-

вдань, при високій інтенсивності роботи доменної печі, є забезпечення не тіль-

ки високої якості коксу, а також і стабільності якісних показників коксу, як ос-

новного виду палива в доменній печі. 

 

1.3 Аналіз впливу параметрів дуттьового режиму 

на техніко-економічні показники доменної плавки 

 

Разом з залежністю ефективності доменної плавки від якості шихтових мате-

ріалів та коксу, які завантажуються через колошник доменної печі, на її техні-

ко-економічні показники також впливають параметри дуттьового режиму до-

менної плавки взагалі та діаметру і кількості повітряних фурм зокрема. 

Міркування про доцільність збільшення кількості повітряних фурм на до-

менних печах розділяється рядом фахівців [79-82], які вважають, що дана міра в 

умовах скорочення витрат коксу сприяє також активізації роботи горна і збіль-

шенню витрати дуття, ніж створює передумови для інтенсифікації процесу. 

При цьому, частина авторів опублікованих робіт [79, 80 і ін.] вважають корис-

ним одночасне зменшення діаметра фурм. На думку Н.К. Леонідова “... для за-

безпечення проникнення газу в осьову зону печі доцільно збільшувати діаметр 
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фурм, зменшуючи їх число, так як вплив маси і швидкості дуття на перепад ти-

ску в фурмі нерівнозначні” [83 с. 100]. 

Втім, у висновках однієї з наступних своїх робіт Н.К. Леонідов висловлює 

вже іншу думку. Погоджуючись, що тенденція збільшення числа фурм, яка на-

мітилася на доменних печах, забезпечує поліпшення показників їх роботи, він 

вважає за доцільне, в даному випадку, зменшення діаметра фурм або збільшен-

ня витрат дуття. Однак, “... якщо повітродувка є недостатньо потужною, необ-

хідно зменшувати перепад тиску на фурмах, збільшуючи їх діаметр, або знижу-

вати тиск газу на колошнику” [84]. 

Непрямим свідченням доцільності збільшення кількості фурм на печах Укра-

їни є високопродуктивна і ефективна робота доменних печей великого об’єму 

Японії і Західних країн, що мають більше число фурм [79-85]. 

На це ж вказує також порівняння показників роботи доменних печей різних 

металургійних підприємств, що мають однаковий об’єм, але різну кількість по-

вітряних фурм. Наприклад, на заводі “Запоріжсталь” дві доменні печі об’ємом 

1513 м
3
, що мають по 16 повітряних фурм, працювали гірше печі того ж об’єму, 

на якій було встановлено 18 фурм [79]. На НЛМК з двох печей об’ємом 3200 м
3
 

вищі показники по продуктивності і витраті коксу в подібних шихтових і газо-

дуттьових умовах досягнуті на печі, обладнаній більшою (32 проти 28) кількіс-

тю повітряних фурм [86]. На доменній печі №3 Кузнецького комбінату об’ємом 

1310 м
3
 [86] після збільшення кількості повітряних фурм з 16 до 18 покращився 

газорозподіл і збільшився рівень використання оксиду вуглецю. Питома витра-

та коксу знизилася на 2,7 % при деякому зниженні температури дуття, рудне 

навантаження зросло з 3,35 до 3,62 т/т. Продуктивність доменної печі збільши-

лася на 1,7 %. Покращилась якість чавуну за вмістом кремнію і сірки. Реконст-

рукція доменної печі об’ємом 1007 м
3
 Череповецького комбінату зі збільшен-

ням числа повітряних фурм до 16 замість 14, і облаштуванням другої чавунної 

льотки на загальному ливарному дворі дозволила збільшити виплавку чавуну в 

середньому з 2300 до 2700-2800 т на добу або на 17-20 %. Пізніше на цій печі 

досягнута питома продуктивність, що перевищує 3 т/м
3
 на добу [87]. 
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В цілому практика збільшення кількості повітряних фурм на доменних печах 

різного об’єму різних заводів показує, що даний захід поліпшує основні показ-

ники плавки: дозволяє збільшити витрату дуття і поліпшити розподіл газу в 

стовпі шихтових матеріалів, а це, в свою чергу, дозволяє підвищити продуктив-

ність печі при одночасному зниженні витрати коксу. Якщо ж при збільшенні 

кількості фурм одночасно вживаються заходи (наприклад, зменшується сумар-

ний перетин фурм), що викликають зростання вище оптимуму перепаду тиску 

газу в печі, погіршення газорозподілу і зниження витрати дуття, то показники 

плавки по продуктивності і витраті коксу можуть погіршуватися. Отже важли-

вим параметром, який впливає на розподіл газового потоку в горні печі, є також 

діаметр повітряних фурм. 

Досвід роботи доменних печей різних заводів з різним діаметром повітряних 

фурм в літературі висвітлений досить широко. Сприятливий вплив збільшення 

діаметра фурм на хід доменної плавки відомий давно [88-90]. При збільшенні 

діаметра фурм на доменних печах різного об’єму, що працюють в різних ших-

тових умовах, підвищувалася інтенсивність плавки, збільшувалася продуктив-

ність печей, знижувалася кількість осаджень і горіння фурм, зменшувалася пи-

тома витрата коксу. Поліпшення показників роботи доменних печей різного 

об’єму при збільшенні на них діаметра повітряних фурм отримували на НТМК 

[91], Карагандинському металургійному комбінаті [92, 93], Кушвінскому заводі 

[94, 95], ОХМК [96], ММК [97], заводі ім. Петровського [98], заводі “Криворіж-

сталь” [99, 100]. На заводі “Азовсталь” зменшення діаметра повітряних фурм з 

180 до 160 мм на доменних печах об’ємом 1513 і 1719 м
3
 на кілька днів поліп-

шило роботу доменних печей [101]. Потім різко зросло горіння фурм, знизилася 

інтенсивність плавки і продуктивність печей, підвищилася витрата коксу.  

Причиною погіршення послужило зниження теплової активності периферії 

горна і утворення охолодей між фурмами і нижче фурм, виявлених при зупин-

ках печей. Зворотній захід – збільшення діаметра фурм до 190-200 мм – викли-

кав значне поліпшення ходу печей. Печі пішли більш форсовано, підвищилася 

їх продуктивність, знизилося горіння фурм.  
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Викладене стало підставою авторам роботи рекомендувати число і діаметр 

фурм підтримувати на рівні, що забезпечує величину співвідношення площі го-

рна до сумарного перетину всіх повітряних фурм (Sг/nSф) близько 130 – при 

роботі на передільному чавуну і 110 – на ливарному [101]. 

Слід підкреслити, що зменшення діаметра фурм і підвищення кінетичної 

енергії дуття, проведене з метою збільшення газового потоку в центрі печі, в 

ряді випадків не тільки не забезпечувало цього, але навіть призводило до про-

тилежних результатів – посилення периферійного потоку газів [92, 98, 101]. 

Дане явище підтверджує залежність далекобійності струменя не тільки від 

швидкості витікання, але і від початкового діаметра струменя [102]. При змен-

шенні діаметра струменя різко зростають втрати тиску і поширення затоплено-

го тупикового струменя в глибину зменшується. 

Результати, протилежні викладеним вище, були отримані на доменній печі 

об’ємом 1033 м
3
 Череповецького МЗ [103]. Після підвищення тиску газу на цій 

печі розвинувся сильний потік газу на периферії. Усунути ненормальність за-

ходами “зверху” не вдавалося і робота печі поліпшувалася тільки після закрит-

тя двох-трьох фурм. Зменшення діаметра фурм з 180 до 140 мм дозволило уни-

кнути “небажаного” закриття фурм і забезпечити рівний хід печі. 

Тут доречно зауважити, що поширена серед частини фахівців думка про без-

умовну корисність зменшення діаметра фурм на сучасних печах, мабуть, не має 

під собою іншого, крім наведеного, експериментального підтвердження. 

Широко відомий досвід високо економічної роботи зарубіжних, перш за все, 

японських, доменних печей на фурмах малого діаметра не може розцінюватися 

як таке підтвердження, оскільки в ньому немає співставлення результатів до-

менної плавки на фурмах різного діаметру, що підтверджують справедливість 

цієї точки зору. 

Випробування з метою уточнення впливу діаметра фурм в умовах роботи пе-

чей з високим вмістом кисню в дутті були проведені на печах різного об’єму 

комбінату “Криворіжсталь”. Так до початку сімдесятих років минулого століття 

всі доменні печі комбінату “Криворіжсталь” працювали на фурмах діаметром 
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0,18 м. Спроба зменшити (до 0,17 м) діаметр фурм на печі об’ємом 1719 м
3
 

привела до погіршення показників її роботи, в зв’язку з чим на цій печі знову 

встановили фурми діаметром 0,18 м. На початку 70-х років діаметр повітряних 

фурм на доменних печах об’ємом 2000 і 2700 м
3
 збільшили до 0,19 м. У всіх 

випадках при збільшенні перетину фурм інтенсивність плавки збільшилася, а 

робота печей покращилася. Сходження шихтових матеріалів стало більш рів-

ним, зменшилася кількість осад і горіння фурм, знизився винос колошникового 

пилу. На всіх печах виплавляли переробний чавун і працювали з температурою 

дуття 950-1150 ° С, витратою кисню до 70 м
3
/т чавуну, при вдуванні природно-

го газу до 90 м
3
/т чавуну. Тиск газу на колошнику становив 140-160 кПа на пе-

чах корисним об’ємом 1719 і 2000 м
3
 і 170-180 кПа – на печі 2700 м

3
. На почат-

ку 80-х років витрату кисню на криворізьких доменних печах збільшили до 

120-150 м
3
/т чавуну, а тиск колошникового газу підвищили до 180-190 кПа на 

печі об’ємом 2700 м
3
 і до 160-170 кПа на печах меншого об’єму. Витрата дуття 

в ряді випадків була зменшений. Нормальний хід доменних печей забезпечува-

вся роботою з 3-4-ма закритими фурмами. В умовах, що склалися в деяких ви-

падках виявилося корисним зменшення (до 0,165 м) діаметру при одночасному 

збільшенні кількості працюючих фурм [1, 3, 99, 100]. 

Слід зазначити, що однозначне поліпшення техніко-економічних показників 

при цьому було отримано на печі об’ємом 2000 м
3
 (№7) і 2700 м

3
 при одночас-

ному збільшенні на них витрати дуття і підвищенні інтенсивності плавки по 

спаленому вуглецю. У всіх інших випадках при зменшенні перетину фурм по-

казники по інтенсивності і продуктивності печей погіршилися, причому, в бі-

льшості випадків це супроводжувалося збільшенням витрат коксу. 

Г.А. Воловик із співавторами, свого часу дав пояснення явищ поліпшення те-

хніко-економічних показників доменної плавки при зміні діаметра повітряних 

фурм [99]: при центральному, периферійно-центральному газорозподілі робота 

доменних печей поліпшується при збільшенні теплової активності периферії в 

результаті збільшення діаметра фурм; при надмірно розвиненому периферійно-

му ході газу робота печі поліпшується при деякому зниженні активності пери-
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ферії і збільшенні її в центрі завдяки зменшенню діаметра фурм; при нормаль-

ній тепловій активності центральної зони збільшення площі зон горіння в до-

менній печі, тобто більш рівномірний прогрів всієї площі периферії завжди 

призводить до покращення роботи доменної печі. 

З чим складно погодитися в цих висновках, так це з тим, що при зменшенні 

діаметра фурм і збільшенні кінетичної енергії дуття розміри зон горіння і гли-

бина проникнення газового потоку до центру печі завжди збільшуються. 

Уявлення про те, що довжина зони горіння перед фурмою визначається, го-

ловним чином, величиною кінетичної енергії, поділялося багатьма спеціаліста-

ми. Однак з накопиченням практичних даних про зондування горна доменних 

печей, далеко не всі дослідники залишилися на цій точці зору, а деякі навіть 

змінили її на протилежну.  

Так, К.І. Котов [98] зазначав, що між величиною кінетичної енергії і розміра-

ми зони циркуляції не можна встановити чіткої функціональної залежності. У 

більш пізній роботі М.Я. Остроухов з співавтором [104] показали, що на прак-

тиці спостерігалося чимало випадків, коли збільшення кінетичної енергії не 

приводило до посилення центрального потоку газів в доменній печі. 

Практичними вимірами на печах також було встановлено, що при сталій ве-

личині кінетичної енергії дуття на фурмах різного діаметру розміри зон горіння 

завжди більше перед фурмою більшого діаметра. Природно виникало питання: 

якщо кінетична енергія є мірою роботи потоку дуття, то за рахунок чого перед 

фурмами більшого діаметра утворюється зона розпушення збільшених розмірів. 

Отже, – роблять висновок автори роботи [104], – величину кінетичної енергії 

дуття не можна вважати універсальним показником, що характеризує поши-

рення струменя дуття в горні доменної печі. 

Проте, в наш час деякі фахівці орієнтуються при виборі діаметра фурм тільки 

на зміну величини кінетичної енергії, не враховуючи, що при цьому зміни по-

тенційної енергії потоку дуття, а саме її енергії тиску. У сумі – це повна енергія 

потоку комбінованого дуття на зрізі фурми або горнового газу в зоні горіння. 

Повна енергія потоку комбінованого дуття добре характеризує зміну довжини 
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зони горіння перед фурмою доменної печі, а повна енергія потоку горнового га-

зу – ступінь проникнення газів вглиб горна [1, 105, 106].  

На підставі цього можливе вирішення практичних завдань щодо оптимізації 

дуттьових параметрів і вибору діаметра фурм при конкретних дуттьових мож-

ливостях і сировинних умовах доменної плавки. 

 

1.4 Аналіз впливу неоднорідності дуттьового режиму  

доменної плавки на роботу доменної печі  

 

Разом з якістю залізорудних матеріалів і коксу, одним з важливих факторів, 

що визначають високу ефективність доменної плавки, є рівномірний (в ідеаль-

ному випадку) або пропорційний розподіл шихтових матеріалів і дуття по колу 

доменної печі [107].  

Як зазначав А.Д. Готліб [108], ідеальним, з точки зору найкращого викорис-

тання тепловмісту і відновної здатності газів, був би такий їх розподіл, при 

якому процеси нагрівання шихти і відновлення оксидів заліза протікали б так, 

щоб в будь-якому поперечному перетині печі кожній одиниці оброблюваного 

матеріалу відповідала певна кількість газу. В цьому випадку по всьому перети-

ну печі оксиди заліза і все сирі матеріали повинні бути в рівній мірі нагріті і ві-

дновлені, а температура і склад газів повинні бути однаковими. 

Однак реальні процеси в доменній печі розподілені нерівномірно: при пери-

ферійній роботі печі – неактивний центр, при центральному ході газів в печі – 

неактивна периферія, мають місце канальний рух газу, захаращення горна, 

утворення охолодей в шахті, заплечиках і горні (між фурмами, під ними і т.д.). 

У стовпі доменної шихти, таким чином, є як високоактивні, так і слабо працю-

ючі (застійні) зони. 

Як зазначає К.А. Шумілов з співавторами [109] одним із найважливіших за-

вдань у справі управління доменною плавкою є управління газодинамічним ре-

жимом роботи печі шляхом створення заданої, необхідної неоднорідності прос-

торового розподілу газового потоку. 
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Заходи, що впливають на хід доменної печі, можуть бути розділені на два 

класи – впливу “зверху” і впливу ”знизу”. Заходи впливу “зверху” зводяться до 

зміни режиму завантаження печі, розподілу шихти по колу і перетину колош-

ника і до інших відомих технологічних прийомів. Впливами ”знизу” служать 

зміни параметрів і складу комбінованого дуття, а також управління розподілом 

компонентів дуття по фурмам. До числа найважливіших особливостей впливу 

”знизу” відносяться їх швидкодія і можливість формування таких керуючих 

комплексних впливів, які мають необхідний локальний вплив на хід процесів в 

потрібній частині печі. 

На жаль, вплив розподілу дуття по фурмах доменних печей в ряді робіт не-

дооцінюється [110, 111]. У той же час автори [112] не погоджуються з цією то-

чкою зору, відзначаючи, що висновки авторів робіт [110, 111], ґрунтуються на 

газодинамічному підході, який є коректним для холодних аеродинамічних мо-

делей, але їх не можна переносити на доменну піч, де нерівномірний розподіл 

дуття обумовлює не лише різницю в кількості і розподілі фурменого газу, але і 

різницю температурних умов, а також фізичного стану матеріалів у різних сек-

торах нижньої зони печі і, як наслідок, незворотні зміни робочого профілю – від 

горну до шахти. Несиметричність профілю і різний фізичний стан стовпа ших-

ти по колу нижньої частини шахти впливають, як відомо, на розподіл газів аж 

до колошника – навіть при рівномірному розподілу шихти по колу. Це не супе-

речить і даним авторів роботи [111], які пишуть, що “висота області впливу мі-

сцевого збурення на газовий потік (незалежно від рівня розташування збурення 

в моделі) складає приблизно 1,5 R”. Відповідно, обумовлені нерівномірним ро-

зподілом дуття по фурмах “місцеві збурення” в нижній частині шахти мають 

впливати, і дійсно впливають, на розподіл газів в шахті.  

Таким чином, вплив розподілу дуття по фурмах на газорозподіл в доменній 

печі – це питання не лише газодинаміки. Його необхідно вирішувати у зв’язку з 

іншими процесами, які протікають у печі, що залежать від газорозподілу і, в 

свою чергу, впливають на нього. 
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Автори роботи [112] вважають, що якби розподіл газів в доменній печі зале-

жав лише від розподілу шихти на колошнику, то логічно було б припустити, 

що, за інших рівних умов, при її рівномірному розподілі по колу доменної печі, 

на ній протягом усієї кампанії мав би зберігатися рівномірний газовий потік. 

Той факт, що цього не спостерігалося на жодній з доменних печей, раніше мо-

жна було би пояснити тим, що навіть при нормальній роботі конусного заван-

тажувального пристрою неминуча деяка нерівномірність розподілу матеріалів, 

яка з плином часу починає проявлятися. Але досвід роботи печей з лотковим 

завантажувальним пристроєм, що забезпечує рівномірний розподіл шихти по 

колу, показав, що цього недостатньо для рівномірного розподілу газів. Наспра-

вді, регулювання “зверху” – розподілом шихти по колу колошника – найбільш 

помітно на рівні шахти. Нижче зони розм’якшення знаходиться лише газопро-

никний кокс і метал зі шлаком, що стікають крізь нього. Газорозподіл цієї зони 

залежить в основному від витрати дуття на фурмах, який визначає кількість га-

зів, що утворюється, їх розподіл по радіусу, форму і розташування зони 

розм’якшення. При рівномірному розподілу шихти по колу і нерівномірному 

розподілу дуття це зумовлює різницю співвідношення газ – агломерат, а точні-

ше водяних еквівалентів газу та шихти в різних секторах і, як наслідок, різницю 

температурних і газодинамічних умов, хімічного складу і фізичного стану ма-

теріалів, нерівномірне сходження шихти, розпал профілю печі та інші наслідки, 

які будуть прогресувати та збільшувати нерівномірність розподілу дуття по фу-

рмах і газів по всій висоті печі. Отже, роблять висновки автори [112], окружний 

розподіл шихти і дуття, а також міри по їх регулюванню “зверху” і “знизу” ма-

ють знаходитися в певній відповідності, що забезпечує досягнення основних 

цілей управління технологією доменної плавки – найповніше використання те-

плової та хімічної енергії газів, збереження кладки та холодильників. 

Таким чином, регулювання витрати дуття по фурмам, разом із спрямованим 

розподілом шихти на колошнику, є найважливішою умовою ефективного 

управління газовим потоком, збільшення ступеню використання його теплової 
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та хімічної енергії, а також умов роботи гарнісажу, кладки, холодильників та 

кожуху доменної печі. 

В роботах [113, 114] узагальнені основні причини утворення значної нерів-

номірності в розподілі дуття, а саме: 

– одностороннє підведення гарячого дуття до кільцевого повітропроводу, в 

результаті чого витрата його на фурмах в секторах ведення і діаметрально про-

тилежних, як правило вище. Підведення дуття до кільцевого повітропроводу в 

двох місцях збільшує кількість секторів з підвищеною витратою дуття по фур-

мам; 

– різна газопроникність матеріалів в зонах над фурмами через нерівномірний 

розподіл шихти по колу; 

– зміна перетину фурм при заростанні їх шлаком; 

– перекоси рівня засипу; 

– спотворення профілю печі у зв’язку з надмірним розпалом футерівки; 

– неповне змішування гарячого і холодного повітря при роботі змішую чого 

клапану; 

– різні величини архімедової сили по секторах горну на випуску, а отже і 

швидкості сходження і розпушеності матеріалів; 

– геометрія фурмених рукавів, потрапляння в дифузор фурмених приладів 

фрагментів вогнетривів при частковому руйнуванні камери горіння повітронаг-

рівачів і повітропроводу гарячого дуття. 

Аналогічні причини нерівномірного розподілу дуття по фурмам називають і 

автори [115], пов’язуючи їх з конструктивними (постійно діючими) і технологіч-

ними (змінними) факторами. Постійно діючими факторами нерівномірного роз-

поділу дуття по фурмам є сама схема пристроїв підводу дуття. Дуття підводиться 

до кільцевого повітропроводу, який охоплює доменну піч, в одній або в двох то-

чках, а опір для надходження дуття на 20-40 фурм істотно різний, пропорційни-

ми віддаленню фурм від точки сполучення радіального і кільцевого повітропро-

водів. Змінними факторами нерівномірного розподілу дуття по фурмам є мінливі 

опори стовпа шихти в секторах над відповідними фурмами, в залежності від 
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фракційного складу шихти, всього комплексу теплообмінних і відновних проце-

сів доменної плавки. 

Дослідженням розподілу дуття по фурмам доменної печі стали займатися по-

рівняно давно. Перші експерименти провів в США Дж. Моу в 1918 році на до-

менній печі №4 заводу “Каррі Фернейсіс”. Як показали виміри, витрати дуття 

через окремі фурми можуть відрізнятися в 1,5 рази [116].  

Найбільш переконливо підтверджується наявність нерівномірності розподілу 

дуття по фурмам даними, отриманими на печах А і Б ВАТ ММК [114]. Різниця 

витрати дуття по фурмам доменної печі А 17-28 %, доменної печі б – 13-39 %. Це 

призводить до суттєвої нерівномірності роботи печі по колу і зниження техніко-

економічних показників доменної плавки. Різниця витрати дуття в значній мірі 

сприяє нерівномірному розподілу природного газу і інших добавок до дуття 

[117], тому доменщики вимушені змінювати розподіл дуття по фурмам, змінюю-

чи їх діаметр, число і т.д.  

Враховуючи сказане, можна зробити висновок, що задача контролю і регулю-

вання параметрів дуттьового режиму плавки є першочерговою, без вирішення 

якої неможливо розраховувати на оптимізацію процесу плавки, особливо на пе-

чах великої одиничної потужності. 

Значні кошти були витрачені в 60-ті роки минулого століття на регулювання 

дуття по фурмам, цьому питанню присвячено багато робіт [118-130]. Однак в 

умовах інтенсифікації доменного процесу – зростання температури дуття до 

1159-1250 °С при одночасному збагаченні дуття киснем до 28-35 %, що було 

обумовлено застосуванням природного газу, стійкість регулюючих органів різної 

конструкції всередині фурмених приладів виявилася недостатньою. Таким чи-

ном, вважають автори роботи [115], був відданий пріоритет застосуванню при-

родного газу для економії витрати коксу за рахунок регулювання розподілу дут-

тя по фурмам. Проте, роботи по вдосконаленню систем контролю і регулювання 

витрати нагрітого дуття через фурми доменної печі, а також підвищення стійкос-

ті та надійності роботи пристроїв контролю і заслінок (засувок) не припинялися. 
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У 1972 році Інститут автоматики (м. Київ) запропонував новий спосіб вимірю-

вання витрати нагрітого дуття через фурми доменної печі [131], в якому в каліб-

рований перетин фурменого приладу через трубку малого діаметра вдувають не-

велику кількість холодного повітря і вимірюють витрату останнього. Оскільки 

при постійному тиску і докритичному режимі течії холодного повітря його ви-

трата залежить тільки від статичного тиску всередині фурменого приладу в місці 

вдування холодного повітря, а тиск всередині фурменого приладу – від швидкос-

ті (витрати) гарячого дуття, то витрата холодного повітря є функцією витрати га-

рячого дуття. При цьому підтримують постійний перепад тиску в обох середо-

вищах, що спрощує розрахункові формули, забезпечуючи лінійну залежність між 

витратами допоміжного повітря і нагрітого дуття. 

На одній з доменних печей об’ємом 1386 м
3
 заводу ім. Дзержинського роботу 

повітряних фурм контролювали по перепаду тиску між кільцевим повітропрово-

дом і фурменими приладами [132]. Витрату дуття на кожній фурмі визначали за 

формулою: 
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де Qф – витрата дуття на фурмі, м
3
/хв; f – площа перетину фурми, м

2
; h – вели-

чина перепаду тиску, мм. вод. ст.; F – площа перетину трубопроводу гарячого 

дуття, м
2
. 

Автори роботи [133] відзначають, що автоматичне регулювання розподілу 

гарячого дуття по фурмам доменної печі забезпечує рівномірний розподіл газо-

вого потоку в області трифазного стану матеріалів. Вони приводять опис прин-

ципової схеми системи автоматичного регулювання розподілу дуття по фурмам 

з індивідуальними регуляторами витрати дуття. 

Г.М. Глинков і В.А. Маковський [134] також відзначають, що ефективним за-

собом впливу на хід печі “знизу” є автоматичний розподіл дуття і природного 
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газу по фурмам. При рівномірному розподілі дуття по фурмам хід печі стає 

більш рівним, підвищується її продуктивність і скорочується витрата коксу, так 

як зростає ступінь використання хімічної енергії газів. Загальна витрата дуття 

визначається з корекцією за вмістом кисню і вологості. Інформація (перепади 

тиску по фурмам, тиск і температура) вводиться безперервно від вимірюваль-

них перетворювачів. Підсистема вимірювання витрати дуття обчислює витрати 

гарячого і холодного дуття за формулою: 

 

 дддд
Р)Т/P( kQ  ,    м

3
/с, (1.4) 

 

де k – коефіцієнт опору вимірювальної ділянки; Рд – тиск дуття, Па; Тд – темпе-

ратура дуття, К; ΔРд – перепад тиску на вимірювальній ділянці, Па. 

Аналізуючи наведені роботи, слід зазначити, що за минулий період часу роз-

роблена велика кількість способів і пристроїв для автоматичного контролю і 

регулювання витрати дуття по фурмам доменної печі. Незважаючи на це, як і 

раніше вузьким місцем, що стримує широке впровадження таких систем, зали-

шається контроль витрати гарячого дуття. Через відсутність в фурмених прила-

дах прямолінійних ділянок необхідної довжини, дросельні пристрої повинні та-

руватися спільно з фурменими приладами, що є досить складною і трудоміст-

кою операцією [129]. 

Вимірювання витрати дуття через фурми доменної печі методом вимірюван-

ня перепаду тиску на елементах фурмених приладів також слід визнати недо-

статньо надійним способом через наявність в дутті перегрітої водяної пари і мі-

нерального пилу, який, рухаючись з великою швидкістю, призводить до зміни 

форми і площі прохідного перетину вимірювальної ділянки, що ще більше по-

силюються, коли піч беруть на “тягу”. Обов’язковою умовою вимірювання ви-

трати гарячого дуття є те, що коефіцієнти опору вимірювальних ділянок повин-

ні бути відомими величинами і, що найважливіше, постійними в часі. Однак в 

процесі експлуатації вимірювальних ділянок, в результаті природного зносу, 
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опір ділянок різко змінюється і стає невідомою величиною, що знижує точність 

і надійність визначення витрати за формулою: 

 

 iii
PkQ  ,    м

3
/с, (1.5) 

 

де Qi – витрата дуття через фурму, м
3
/с; ki – коефіцієнт опору вимірювальної ді-

лянки; ΔPi – перепад тиску на вимірювальній ділянці, Па; i – номер фурменого 

приладу. 

Системи автоматичного регулювання співвідношення “дуття-природний газ” 

по фурмам доменної печі також широко представлені в науково-технічній і па-

тентній літературі. Інститутом автоматики (м. Київ) [135] розроблена система 

багатоточкового автоматичного контролю і регулювання розподілу природного 

газу по фурмам. Система може працювати в режимі автоматичної стабілізації і 

в режимі автоматичного управління розподілом природного газу по фурмам в 

залежності від значень технологічних параметрів, що характеризують тепловий 

стан нижньої частини доменної печі і ходу доменного процесу. 

Автори роботи [130] описують систему автоматичного регулювання розподі-

лу природного газу по фурмам, яка може працювати в двох режимах: регулю-

вання кількості газу на кожній фурмі і регулювання співвідношення “газ-

повітря” на кожній фурмі. В результаті впровадження системи паралельного 

контролю і регулювання на двох доменних печах Макіївського металургійного 

заводу отримано збільшення продуктивності в середньому на 2,9% і зниження 

витрати коксу на 3,36 %. 

У згаданій вище роботі [134] також наводиться підсистема регулювання ви-

трати природного газу по фурмам, яка може працювати в режимі підтримки за-

даної витрати газу по фурмам або в режимі підтримки заданого співвідношення 

між витратами природного газу і дуття. Витрата газу з корекцією по температу-

рі і тиску визначається за формулою: 
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гiггiгi
Р)Т/P(kQ  ,    м

3
/с, 

 

де Qгi – витрата газу через i-ту фурму, м
3
/с; ki – коефіцієнт; ΔPгi – перепад тиску 

на вимірювальній вставці, Па; Рг, Тг – тиск і температура газу в колекторі, Па и 

К, відповідно. 

На Магнітогорському металургійному комбінаті розроблений спосіб розпо-

ділу природного газу по фурмам доменної печі [136], який організований в за-

мкнутому режимі цифрового управління від ЕОМ. Система працює наступним 

чином. При зменшенні витрати дуття через фурму на 2 % і більше від заданого 

знижують витрату газу на неї через час в годинах, який дорівнює відношенню 

величини 0,5-0,8 до абсолютного значення відхилення дуття, зберігаючи при 

цьому постійним задане співвідношення витрати дуття і газу на інші фурми 

шляхом одночасного розподілу утвореного надлишку газу, а при підвищенні 

витрати дуття збільшують витрату газу в тих же співвідношеннях. 

Автори винаходу [137], створеного в Київському інституті автоматики, від-

значають, що добитися істотної економії коксу можна за умови забезпечення 

необхідного співвідношення витрат дуття і паливних добавок, що на практиці 

пов’язано з вирішенням ряду важливих проблем технічного характеру. Так, не-

обхідне співвідношення можна забезпечити лише за умови точного вимірюван-

ня витрат гарячого дуття і палива, а також за умови правильної подачі палива 

через фурмені прилади в піч. В силу несприятливих умов, що існують в фурме-

ному приладі (висока температура, високі швидкості потоку, запиленість і т.д.), 

проблема вимірювання витрат дуття не може бути вирішена із застосуванням 

різних широко відомих витратомірів.  

Незважаючи на зазначені недоліки впровадження контролю витрат дуття по 

фурмам, провідним фахівцем – доменщиком В.П. Тарасовим [138], як і раніше 

визнається, що автоматичний розподіл дуття і паливних добавок до нього по 

окремим фурмам є вельми перспективним напрямком, який дозволить оптимі-

зувати газодинаміку нижньої зони печі і значно знизити витрату коксу. 
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1.5 Оцінка основних напрямків зниження витрат  

паливно-енергетичних ресурсів доменної плавки 

 

Одним з найважливіших завдань чорної металургії є значне зниження витрат 

паливно-енергетичних ресурсів на виробництво основної кінцевої продукції – 

готового прокату. При цьому впровадження таких високоефективних техноло-

гій, як вдування ПВП в доменні печі, належить до найважливіших напрямків 

підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств і успішного 

їх функціонування на внутрішньому і зовнішньому ринках [139].  

Окремим етапом впровадження нових технологій в металургії, в тому числі 

технологій завантаження кускового антрациту і вдування ПВП, є обґрунтування 

її економічної ефективності, яке включає аналіз і подальшу інтегральну оцінку 

всієї наявної техніко-економічної і фінансової інформації.  

Очікуваний економічний ефект (Е, $ США) від зниження собівартості чаву-

ну, виплавленого з застосуванням технології ПВП, може бути визначений за ві-

домою формулою: 

 

Е = (С1 - С2)А - ЕнК, $, 

 

де С1 и С2 – собівартість чавуну до і після впровадження технології ПВП, $/т 

чавуну; А – річний обсяг виплавки чавуну, т; Ен – нормативний коефіцієнт ка-

піталовкладень; К – капіталовкладення для впровадження технології ПВП, $. 

Величина капітальних вкладень на впровадження технології ПВП в літерату-

рних джерелах оцінюється різними значеннями. Орієнтовна вартість комплексу 

обладнання для п’яти доменних печей комбінату ім. Ілліча, за попередніми роз-

рахунками, дорівнює 50-60 млн. $. Для придбання обладнання ПВП необхідно 

витратити 30-40 млн. євро на виробництво 1,5-2,5 млн. тонн чавуну при витраті 

ПВП не більше 200 кг/т чавуну [144]. Створення установок для вдування ПВП 

потребує капітальних витрат близько 25 $/т чавуну, а термін окупності устано-

вки – близько 2-3 років [145]. Автори роботи [146] капітальні вкладення на тех-
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нологію ПВП, при його витраті 200 кг/,т з використанням поставок обладнання 

іноземними фірмами, визначили в розмірі 32,2 $ на 1 т чавуну при терміні оку-

пності 1,6 року. В ТЕО на впровадження технології ПВП на доменній печі об'є-

мом 5000 м
3 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” з витратою ПВП  

200 кг/т чавуну капітальні витрати були визначені в розмірі 99,962 млн. $ (в ці-

нах 2008 року і без ПДВ) при терміні окупності 2,19 років. 

Встановлено також, що у зв’язку з високими капіталовкладеннями на впро-

вадження технології ПВП, вона стає економічно ефективною при мінімальній 

витраті пиловугільного палива від 120 кг/т [147] до 150 кг/т [145], а за оцінкою 

генерального директора УНПА “Укркокс”, професора А.Г. Старовойта: “… 

найбільш економічно вигідне сьогодні співвідношення в технології ПВП – це 

200 кг пиловугільного палива і 350 кг коксу на тонну чавуну” [148]. 

В той же час є інформація, що і витрата ПВП на рівні 200 кг/т чавуну не зав-

жди може бути економічно ефективною. Так, в рамках виконаного у 2008 році 

проекту ТАСІС “Реконструкція російської сталеливарної промисловості”, де 

ВАТ “Чусовський металургійний завод” був одним з головних підприємств, 

проведено попереднє опрацювання чотирьох варіантів впровадження на заводі 

технології вдування в доменну піч ПВП до 150-200 кг/т чавуну [149]. Реалізація 

проекту впровадження технології ПВП при реконструкції доменної печі №2 

Чусовського металургійного заводу із збільшенням об’єму печі до 1700 м
3
, при 

існуючих на той момент цінах на кокс і природний газ, виявилася економічно 

недоцільною.  

Крім економічних ризиків впровадження технології ПВП, пов’язаних із зрос-

таючою вартістю капітальних вкладень на її реалізацію, є ще велика кількість 

технологічних ризиків, із-за яких не вдається вдути в доменні печі ПВП більше 

150 кг/т чавуну. Автор доповіді [147] на міжнародній науково-технічній конфе-

ренції “Пиловугільне паливо – альтернатива природному газу при виплавці ча-

вуну” зазначає, що технологія ПВП є в багатьох випадках проблемною. Для 

усунення проблем і технологічних ризиків впровадження технології ПВП про-

фесором Ярошевським С. Л. [150, 151] розроблена методика повної і комплекс-
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ної компенсації негативного впливу на доменну плавку виведення з шихти ве-

ликої кількості коксу і подачі в горн вугільного пилу.  

Однією з проблем реалізації нових технологій є черговість капітальних вкла-

день: куди спочатку вкладати інвестиції – в комплекси ПВП або в сучасні агло-

фабрики і коксові батареї, враховуючи, що вартість сучасної аглофабрики 130-

170 млн. $, а капітальні витрати на сучасну коксову батарею в три рази більше 

ніж на комплекс вдування ПВП [153].  

Типовим прикладом високоефективного використання технології ПВП є дос-

від роботи доменних печей фірми Corus IJmulden  (Нідерланди), на яких серед-

ньорічна витрата ПВП в 2004 році складала 227 кг/т чавуну при витраті коксу 

290 кг/т і питомій продуктивності 2,9 т/м
3
добу. Тут особливу увагу треба звер-

нути на умови, в яких був досягнутий цей результат. Висока газопроникність 

шару шихти печей була забезпечена за рахунок вмісту дріб’язку в залізорудній 

шихті до 3 %, виходу шлаку 200-220 кг/т чавуну, високої якості коксу (CSR  

 60 %), що вважається обов’язковою умовою для технології ПВП, низького 

виходу горнових газів (1400-1500 м
3
/т чавуну). Оптимальні умови згорання пи-

ловугільного палива забезпечені за рахунок підвищення температури дуття до 

1200-1250 °С і вмісту кисню в дутті до 33 %, використання високоякісного ПУТ 

з вмістом летких 30-35 %, введення ПВП через сопло на відстані 600-700 мм від 

носка фурми [147]. 

В СРСР свого часу пішли по екстенсивному шляху розвитку доменного ви-

робництва, не стали будувати нові агломераційні фабрики і коксові батареї з 

сучасними агрегатами і обладнанням з використанням прогресивних технологій 

отримання агломерату і коксу. Ця тенденція продовжує відслідковуватися на 

підприємствах України і Росії і зараз: якість залізорудної сировини і, особливо, 

коксу не задовольняють вимогам сучасної доменної плавки, в тому числі і умо-

вам для ефективної реалізації технології ПВП. У зв'язку з цим, при обговоренні 

проблеми впровадження технології ПВП на металургійних підприємствах 

України та Росії, останнім часом виявляється проблематичність встановлених 

строків і запланованої ефективності цього заходу.  
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Так, автори доповіді [154] на міжнародному конгресі доменників “Доменне 

виробництво XXI століття”, на основі відповідного аналізу, показали існування 

сировинних і технологічних обмежень в горнометалургійному і паливному 

комплексах України, при яких проблематично вдування ПВП на рівнях вище 

120 кг/т чавуну. Аналогічну стурбованість висловили й фахівці Східного нау-

ково-дослідного вуглехімічного інституту Росії [151]. Вони закликають позбу-

тися від “ейфорії” простоти впровадження технології ПВП взагалі і при висо-

ких його витратах зокрема. Без кардинального поліпшення вугільної сировин-

ної бази коксування питання “бути чи не бути ПВП”, особливо при високих йо-

го витратах, вирішиться саме собою, і далеко не на користь ПВП [151].  

На п’ятому міжнародному конгресі з теорії і технології доменної плавки 

(Шанхай, 2009 рік), зазначалося, що факторами, які лімітують розвиток чорної 

металургії в більшості країн світу, в даний час, є енергетика, забруднення на-

вколишнього середовища і дефіцит природних ресурсів [155]. Виходячи з цьо-

го, фахівці різних країн вказали на низку ризиків, обумовлених виснаженням 

запасів коксівного вугілля і вугілля для приготування ПВП.  

У зв’язку з цим набувають актуальності дослідження ефективності доменної 

плавки у сучасних умовах роботи металургійних підприємств при реалізації 

альтернативних напрямків зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів, які 

не потребують таких значних капітальних вкладень, наприклад завантаження 

кускового антрациту на колошник доменних печей.  

Експерименти по частковій заміні коксу в доменній плавці кам’яним вугіл-

лям, завантаженим через колошник печі, досить активно велися в 70-80-х роках 

ХХ століття на ряді металургійних підприємств Радянського Союзу. Спочатку 

випробування цієї технології проводили на малих печах об’ємом не більше 

1033 м
3
 (Чусовський і Краматорський метзаводи), а потім – і на печах більшого 

об’єму 1300-1400 м
3
 (Кузнецький і Західносибірський меткомбінати). Промис-

лові плавки з застосуванням кускового вугілля проводилися на доменній печі. 

Аналогічні випробування були проведені на печі об’ємом 2000 м
3
 АК “Тулаче-
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рмет” та на печах об’ємом 3000 м
3
 (Західно-Сибірський меткомбінат), а також в 

доменному цеху комбінату “Азовсталь” [139]. 

Результати цих випробувань показали практичну неможливість завантаження 

кускового вугілля через колошник печей в кількості більше 10-15 кг/т чавуну. У 

процесі досліджень встановили, що найбільш перспективним кусковим вугіл-

лям для часткової заміни коксу в доменній плавці є антрацит з мінімальним 

вмістом летких і високим вмістом вуглецю [139 -141]. 

Як показав літературний огляд, можливість збільшення витрати кускового ан-

трациту при використовуваних в той час технологіях його підготовки і заванта-

ження стримувалася негативним його впливом на газодинаміку доменної плавки 

в результаті інтенсивного руйнування кусків вугілля при приході їх в зону з ви-

сокою температурою. При цьому знижувалася газопроникність зони “когезії”, 

через збільшення кількості дрібних фракцій в “коксових вікнах” при викорис-

танні технології спільного завантаження коксу і вугілля в один скіп. Мали місце 

також ознаки захаращення горна дрібними вуглецевими матеріалами.  

Антрацит значно дешевше коксу і часто має більш високий вміст вуглецю, 

проте поступається йому за показниками міцності, особливо при високих тем-

пературах. Компенсувати цей недолік можна при використанні спеціальної тех-

нології попередньої підготовки, а також завантаження і розподілу кускового 

антрациту по радіусу колошника доменної печі. В рамках задач даної дисерта-

ційної роботи, з метою забезпечення ефективного використання антрациту не-

обхідно вивчити позитивний досвід використання антрациту на доменних печах 

ПАТ “АМКР” та розробити удосконалені способи завантаження кускового ву-

гілля (антрациту) на колошник.  

 

1.6 Основні висновки і постановка завдань дослідження 

 

1.6.1 Основні висновки з літературного огляду 

 

1. Виконаний літературний аналіз показав, що в сучасних умовах основними 

залізорудними матеріалами доменної плавки є агломерат та окатиші, які мають 
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як позитивні, так і негативні металургійні характеристики, а для інноваційного 

вдосконалення доменної плавки необхідний один вид залізорудної сировини, 

який поєднує кращі властивості агломерату та окатишів. 

2. Беззаперечними перевагами агломерату є кут природного укосу, аналогіч-

ний доменному коксу, що дозволяє регулювати його розподіл по поверхні заси-

пу матеріалів на колошнику доменної печі, а також низькі величини усадки ша-

ру, перепаду тиску газу в шарі, а також вузький інтервал температур між почат-

ком розм’якшення і плавлення в процесі високотемпературного відновлення. 

3. У порівнянні з агломератом, окатиші мають більш високий вміст заліза, 

вузький діапазон крупності, низький вміст дріб’язку в готовій продукції, високу 

міцність і низьку стиранність при транспортуванні і  в процесі низькотемпера-

турного відновлення, відносно високу відновність. Основним недоліком ока-

тишів є низький кут природного укосу, високі величини усадки шару і перепаду 

тиску газу в шарі в процесі високотемпературного відновлення низькоосновних 

окатишів. 

4. Враховуючи переваги і недоліки металургійних властивостей агломерату і 

окатишів, на сучасному етапі розвитку доменної плавки, при масовому впрова-

дженні технології вдування пиловугільного палива в доменні печі, актуальним 

напрямком розвитку технології є використання однорідного офлюсованого і 

окускованого залізовмісного матеріалу, який би поєднував найкращі властивос-

ті агломерату і окатишів, мав у складі залишковий вуглець та підвищений вміст 

заліза.  

5. В літературі представлені результати розроблених технологій отримання 

офлюсованих огрудкованих залізорудних матеріалів, які поєднують позитивні 

металургійні характеристики агломерату та окатишів. Однак аналіз показує, що 

технології отримання цих матеріалів мають свої недоліки, які потребують усу-

нення. 

6. Досягнення найкращих показників доменної плавки згідно сучасних прогре-

сивних технічних вимог є можливим при використанні коксу, який відповідає по-

казникам якості: зольність А
d
 – не більше 10,7 %; масова частка загальної сірки S

d
t  – 
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не більше 0,85 %; показник міцності М25 – не менше 88,0 %; показник стирання 

М10 – не більше 7,2 %; вміст фракції +80 мм – не більше 15,0 %; вміст фракції  

-25 мм – не більше 3,5 %; індекс реакційної здатності коксу CRI – не більше 29 %; 

міцність залишку коксу після реакції CSR, % не менше 56 %. 

7. Наведені основні показники, що визначають якість доменного коксу, фор-

муються під впливом характеристик вугільної сировини (речовинного складу, 

спікливості, петрографічних характеристик, хімічного складу мінеральної час-

тини вугілля), технології вуглепідготовки, режиму коксування та післяпічної 

обробки.  

8. В сучасних умовах, одним з основних напрямів поліпшення якісних харак-

теристик коксу є вдосконалення технології підготовки вугілля до коксування, 

що передбачає оптимізацію складу і властивостей вугільної шихти з урахуван-

ням її петрографічних характеристик.  

9. Значні коливання марочного складу вугільних шихт, пов’язані з залучен-

ням вугілля різних басейнів, які мають різні технологічні властивості, вимага-

ють стабілізації складу та якості шихти, оскільки підвищення коливання показ-

ників М25 і М10 знаходиться в достатньо тісному зв’язку з коливаннями показ-

ників якості шихти, зокрема її вологості та зольності. Отже стабілізація власти-

востей коксу забезпечується, головним чином, усередненням вугілля та вугіль-

ної шихти. 

10. Вивчення практики збільшення кількості повітряних фурм на доменних 

печах різного об’єму різних заводів показало, що даний захід поліпшує основні 

показники плавки. Якщо ж при збільшенні кількості фурм одночасно вжива-

ються заходи (наприклад, зменшується сумарне перетин фурм), що викликають 

зростання вище оптимуму перепаду тиску газу в печі, погіршення газорозподі-

лу і зниження витрати дуття, то показники плавки по продуктивності і витраті 

коксу можуть погіршуватися. 

11. Необхідно підбирати раціональний діаметр фурм для конкретних умов 

доменної плавки. Прогнозувати зміну розмірів зон горіння і глибину проник-

нення газового потоку до центру горна печі при зміні діаметра фурм необхідно 
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з позицій повних енергій потоків комбінованого дуття і горнового газу. Подіб-

ний аналіз тільки з позицій кінетичної енергії потоку комбінованого дуття при-

зводить до суттєвих помилок у виборі діаметра фурм, що негативно відбиваєть-

ся на ході й техніко-економічних показниках доменної плавки. 

12. Основними заходами, що впливають на техніко-економічні показники та 

рівний хід доменної печі є фактори управління “зверху” і ”знизу”. Заходи 

управління “зверху” зводяться до зміни режиму завантаження печі, розподілу 

шихти по колу і перетину колошника та до інших відомих технологічних при-

йомів. Впливами ”знизу” служать зміни параметрів і складу комбінованого дут-

тя, а також управління розподілом компонентів дуття по фурмам. До числа 

найважливіших особливостей впливу ”знизу” відносяться управління повними 

енергіями потоків комбінованого дуття та горнового газу, які мають немалова-

жне значення при вдуванні в фурми доменної печі пиловугільного палива. 

13. Враховуючи перспективність регулювання витрати дуття по фурмам, ра-

зом із спрямованим розподілом шихти на колошнику, як найважливішої умови 

ефективного управління газовим потоком доменної плавки, слід звернути дода-

ткову увагу на основні причини утворення значної нерівномірності в розподілі 

дуття, які пов’язані з конструктивними (постійно діючими) і технологічними 

(змінними) факторами. 

14. Вивчення досвіду роботи доменних печей підтвердило наявність нерівно-

мірності розподілу дуття по фурмам. Це призводить до суттєвої нерівномірності 

роботи печі по колу і зниження техніко-економічних показників доменної плав-

ки. Різниця витрати дуття в значній мірі сприяє нерівномірному розподілу при-

родного газу і інших добавок до дуття. Отже, задача контролю і регулювання па-

раметрів дуттьового режиму плавки є першочерговою, без вирішення якої немо-

жливо розраховувати на оптимізацію процесу плавки, особливо на печах великої 

одиничної потужності. 

15. На даному етапі розвитку доменного виробництва одною з найефектив-

ніших технологій доменної плавки є використання в якості дуттьової добавки 

пиловугільного палива. Але, виконаний аналіз літературних джерел показав, 
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що, у зв’язку з високими капіталовкладеннями на її впровадження, вона стає 

економічно ефективною при мінімальній витраті пиловугільного палива від 120 

до 200 кг/т. 

16. Досвід роботи доменних печей на технології вдування пиловугільного 

палива показав, що для усунення проблем і технологічних ризиків впроваджен-

ня цієї технології необхідною умовою є реалізація комплексних заходів повної і 

комплексної компенсації негативного впливу на доменну плавку виведення з 

шихти великої кількості коксу і подачі в горн вугільного пилу, за методикою 

розробленою професором Ярошевським С.Л. 

17. Враховуючи технологічні та економічні складності технології вдування 

ПВП, в сучасних умовах роботи доменних цехів України, особливої актуально-

сті набувають дослідження доменної плавки при реалізації альтернативних на-

прямків зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів, які не потребують 

таких значних капітальних вкладень, наприклад завантаження кускового антра-

циту на колошник доменних печей.  

 

1.6.2 Постановка завдань дослідження 

 

Мета роботи полягає в науковому обґрунтуванні і розробці нових методів 

контролю і управління доменною плавкою в залежності від паливно-

сировинних і газодинамічних умов роботи печі, що забезпечують вирішення 

важливої науково-технічної проблеми – удосконалювання технології доменної 

плавки. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

– розробити технології виробництва комплексного залізовмісного окускова-

ного матеріалу, який поєднує найкращі металургійні характеристики агломера-

ту і окатишів, що дозволить мати в доменній шихті тільки два основні компо-

ненти: кокс та офлюсовані локальні спеки з високими металургійними власти-

востями; 
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– встановити кількісний та якісний вплив показників якості коксу та їх коли-

вання на ефективність доменної плавки на прикладі роботи доменних печей 

ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг” (АМКР);  

– удосконалити способи завантаження антрациту для підвищення ефективно-

сті його використання у доменній плавці; 

– виконати обґрунтування технологічних прийомів управління газодина-

мічним режимом доменних печей в залежності від особливостей шихтових 

умов її роботи; 

– визначити вплив нерівномірності витрати дуття по фурмам, теоретичної 

температури горіння коксу у фурмених вогнищах, виходу горнового газу і пов-

них енергій потоків комбінованого дуття та горнового газу на продуктивність 

доменної печі і питому витрату коксу в доменній плавці;  

– розробити засоби контролю та регулювання розподілу дуття по колу горна 

та шихтових матеріалів по радіусу колошника доменних печей обладнаних дво-

хконусними завантажувальними пристроями та спосіб плавки при узгодженому 

регулюванні радіусу осьової “віддушини” та повної механічної енергії горново-

го газу; 

– виконати теоретичні дослідження особливостей перерозподілу газового по-

току при вдуванні ПВП на доменній печі об’ємом 5000 м
3
;  

– розробити методику визначення повної енергії горнового газу та траєкторії 

газового потоку у горні печі при вдуванні в фурми природного газу та ПВП;  

– оцінити ефективність доменної плавки в різних паливно-сировинних умо-

вах, для чого виконати порівняльний аналіз ефективності технологій доменної 

плавки з вдуванням ПВП та з завантаженням через колошник печі кускового 

антрациту. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПЕРЕХІД НА ОДИН ВИД ЗАЛІЗОРУДНОЇ  

СИРОВИНИ – ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК ІННОВАЦІЙНОГО  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ 

 

Виконаний аналіз літературних джерел підтвердив актуальність досліджень, 

спрямованих на розробку технології отримання та завантаження у доменну піч 

одного виду залізорудного матеріалу, однорідного за хімічним і гранулометрич-

ним складом, огрудкованого повністю офлюсованого з кращими металургійними 

характеристиками агломерату і окатишів, що відповідають всім сучасним вимо-

гам доменної плавки – офлюсованих локальних спеків. При цьому повинна бути 

забезпечена висока міцність і відновлюваність матеріалу, а також вузький інтер-

вал температур між початком розм’якшення і плавлення, що важливо для ефек-

тивної роботи нижніх зон доменної печі. Перед розробкою технології виробниц-

тва локальних спеків були виконані попередні дослідження, спрямовані на по-

шук оптимальної технології, що забезпечить отримання залізорудного продукту 

з найкращими металургійними властивостями для доменної плавки [2]. 

 

2.1 Дослідження технології виробництва офлюсованого огрудкованого  

залізорудного матеріалу із одноосновних і різноосновних окатишів 

 

Для забезпечення необхідної і контрольованої крупності і міцності огрудко-

ваного матеріалу необхідно створити в шарі сирих окатишів, що обпалюють, 

жорсткий каркас з окатишів, що не розплавились, і легкоплавкий розплав, який 

скріпить цей каркас в кусок певного розміру. Для цього провели дві серії ви-

пробувань з різним складом шихти для отримання сирих окатишів з низькою і 

високою температурою плавлення [156-160]. 

Сирі окатиші отримували в безперервному режимі на чашовому огрудкувачі, 

а їх термозміцнення проводили в обпалювальній чаші розміром 300×300 мм і 

висотою шару, що спікається, 500 мм (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Технологічна схема установки для обпалення окатишів:  

1 – чаша для обпалення окатишів; 2 – горн чаші; 3 – вакуум-камера чаші;  

4 – пальник для спалювання газу; 5 – колосникова решітка чаші; 6 – запірна 

газова арматура; 7 – апарат для тонкої очистки та охолодження  

відпрацьованого газу, що відсмоктується; 8 – вакуум-насос; 9 – термопари 

для вимірювання температури; 10 – вентилятор для подачі в вакуум-камеру  

холодних повітря або відпрацьованих газів; 11 – затвор вакуум-камери  

для випуску твердих частинок; 12 – вентилятор повітря для пальника;  

13 – потенціометр для вимірювання температури; 14 – шар окатишів і  

локальних спеків, що обпалюються; 15 – донна постіль; 16 – бортова постіль; 

17 – патрубок для відбору газу з вакуум-камери; 18 – вимірювач  

розрідження/тиску в вакуум-камері і газоаналізатор 
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У першій серії випробувань використовувався один залізорудний концентрат 

для отримання тугоплавких і легкоплавких окатишів з введенням в шихту різ-

ної кількості флюсу і добавок, що знижують або підвищують, при необхідності, 

температуру плавлення відповідних окатишів. 

У другій серії випробувань використовувалися два залізорудних концентрати 

різної глибини збагачення, але тугоплавкі і легкоплавкі сирі окатиші мали од-

накову основність, що важливо для забезпечення вузького інтервалу темпера-

тур між початком розм’якшення і плавлення при відновленні в доменній печі. 

Крім того, в тугоплавку і легкоплавку шихти вводилися, при необхідності, пев-

ні добавки, що підвищують або знижують температуру плавлення відповідних 

окатишів. 

У першій серії випробувань для більш різкої відмінності в температурах пла-

влення окатишів з низькою і високою температурами плавлення, а отже, і більш 

успішного їх термозміцнення, використовували дві шихти: шихта для окатишів 

з високою температурою плавлення виготовлялася з концентрату, що містить 

будь-яке (в діапазоні 1-10 %) значення вмісту SiO2. Для запобігання утворення 

легкоплавких евтектик в цю шихту флюс не вводився. 

Для утворення в процесі високотемпературного обпалення тугоплавких спо-

лук в цю шихту вводилася, при необхідності, мінімальна кількість (0-3,1 %) од-

ного з оксидів (MgO, Cr2O3, TiO2) з високою (понад 2000 °С) температурою 

плавлення, що містяться в мінералах доломіт, хроміт, титаномагнетит.  

Шихта з низькою температурою плавлення виготовлялася з такого ж концен-

трату, що містив будь-яку кількість SiO2 в діапазоні 1-10 %. В цю шихту вводи-

лася вся кількість флюсу (тільки вапняку), яка необхідна для забезпечення за-

даної основності (CaO/SiO2) всього огрудкованого матеріалу в діапазоні 1,25-

1,5. За рахунок цього в шихті утворювалася достатня кількість легкоплавких 

евтектик, що сприяють отриманню необхідної кількості розплаву для локально-

го скріплення окатишів з високою температурою плавлення, які не розплавили-

ся при цій температурі. 
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Введення в цю шихту, при необхідності, мінімальної кількості легкоплавких 

з’єднань (0-0,8 %) і вуглецю (0-1,2 %) з твердим паливом дозволяло прискорити 

розплавлення шихти. Зниження крупності сирих окатишів з низькою темпера-

турою плавлення до 8-14 мм також прискорювало їх прогрів і розплавлення, а 

збільшення крупності сирих окатишів з високою температурою плавлення до 

14-20 мм уповільнювало їх прогрів і не викликало їх розплавлення при мініма-

льній кількості (або відсутності) тугоплавких з’єднань до розплавлення окати-

шів з низькою температурою плавлення. 

Після високотемпературного випалу і охолодження окатиші з високою тем-

пературою плавлення ставали каркасом, а розплавлені окатиші з низькою тем-

пературою плавлення зв’язували цей каркас в міцний огрудкований матеріал. 

Розмір кусків і їх однорідність залежали від кількісного співвідношення в су-

міші низькотемпературних і високотемпературних окатишів, а також рівномір-

ності розподілу низькотемпературних окатишів між високотемпературними. 

Результати випробувань наведені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1  

Показники процесу отримання огрудкованого матеріалу 

 
Найменування  

показників 

Варіант експерименту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основність – CaO/SiO2 

сирих окатишів з н.т.п.* 

сирих окатишів з в.т.п.* 

 

8,7 

 

3,9 

 

5,1 

 

7,6 

 

6,4 

 

4,8 

 

4,3 

<0,2
 

<0,2
 

<0,2
 

<0,2
 

<0,2 <0,2 <0,2 

Крупність, мм: 

всього огрудкованого 

матеріалу в т.ч.: 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

сирих окатишів з н.т.п. 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 

сирих окатишів з в.т.п. 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 

Вміст SiO2, %  

в сирих окатишах з н.т.п. 

 

10,4 

 

9,8 

 

6,9 

 

5,7 

 

4,2 

 

3,4 

 

2,1 

в сирих окатишах з в.т.п. 5,7 5,5 4,7 3,5 2,3 1,7 1,4 

Вміст вуглецю в сирих 

окатишах, %: 

з н.т.п. 

з в.т.п. 

 

 

0 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,8 

 

 

0,8 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

0 0 0 0 0 0 0 
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Продовження табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Флюс 

сирих окатишів з н.т.п. 

сирих окатишів з в.т.п. 

 

вапняк 

– 

Кількість тугоплавких 

(MgO, Cr2O3, TiO2) 

з’єднань, %: 

в сирих окатишах з н.т.п. 

в сирих окатишах з в.т.п. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

3,1 2,8 2,6 1,9 1,3 0,6 0 

Кількість легкоплавких 

з’єднань, %: 

в сирих окатишах з н.т.п. 

в сирих окатишах з в.т.п. 

 

 

0 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

0,8 

0 0 0 0 0 0 0 

Кількість в суміші, %: 

сирих окатишів з н.т.п. 

сирих окатишів з в.т.п. 

 

21 

 

22,4 

 

24,3 

 

25,5 

 

26,4 

 

27 

 

28 

79 77,6 75,7 74,5 73,6 73 72 

Максимальна температура 

обпалення суміші сирих 

окатишів, С 

1340±50 1340±50 1340±50 1340±50 1340±50 1340±50 1340±50 

Продуктивність, т/м
2
·год 1,2 1,23 1,24 1,41 1,36 1,12 0,9 

Витрата тепла, МДж/т 1047 913 826 573 418,7 621 1213 

Питома витрата електрое-

нергії, кВт·год/т 
39,4 44,6 58,2 51,7 48,9 52,4 63,7 

Вміст Feзаг в  

готовому огрудкованому 

обпаленому продукті, % 

62,9 62,6 63,2 63,5 64,0 63,8 64,4 

Вміст SiO2 в  

готовому обпаленому 

продукті, % 

6,6 6,3 5,4 5,3 5,2 4,9 3,7 

(CaO/SiO2) готового  

продукту, д.од. 
1,35 1,15 1,45 1,07 1,55 1,31 1,25 

Кут природного укосу го-

тового продукту, град. 
36 39 38 40 41 37 39 

Вміст класів в готовому 

продукті, %: 

60-100 мм 

20-60 мм 

5-20 мм 

0-5 мм 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 0 0 

77,7 79,3 81,4 81,7 80,7 79 77 

19,1 17,9 16,1 15,9 16,8 18,2 19,8 

3,2 2,8 2,5 2,4 2,5 2,8 3,2 

Міцність в барабані гото-

вого продукту  

(ДСТУ ISO 3271:2005), %: 

на удар (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

 

93,2 

 

 

 

93,7 

 

 

 

94,2 

 

 

 

94,3 

 

 

 

93,9 

 

 

 

93,4 

 

 

 

93,0 

3,8 3,3 3,1 3,0 3,3 3,4 3,8 

Міцність при  

відновлені (ДСТУ ISO 

7215:2008), %: 

міцність (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

73,1 78,6 84,7 87,2 84,6 79,3 73,3 

4,3 4,1 3,8 3,7 3,8 4,0 4,2 
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Закінчення табл. 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Газопроникність і усадка 

шару при відновлені 

(ДСТУ 3205-95):  

усадка шару, % 

перепад тиску газу, Па 

26 

 

 

 

23 

 

 

 

19 

 

 

 

18 

 

 

 

17 

 

 

 

15 14 

73 70 64 66 68 64 58 

Ступінь відновлення 

(ДСТУ ISO 7215:2008), % 
93,4 92,1 91,6 90,2 87,2 89,4 90,1 

* – н.т.п., в.т.п. – відповідно, окатиші з низькою і високою температурою плавлення. 

 

Як видно з табл. 2.1, отриманий залізорудний матеріал за своїми характерис-

тиками не поступається, а за деякими позиціями і перевершує традиційну сиро-

вину. Вміст заліза в ньому (62,9-64,4 %) аналогічний окатишам (62,2-65,8 %), 

але вище ніж у агломерату (51,2-57,6 %); вміст закису заліза (2,1-3,8 %) анало-

гічний окатишам, але нижче ніж у агломерату (9,1-15,6 %); отриманий матеріал 

має крупність 5-60 мм (96,8-97,6 %), при 2,4-3,2 % вмісту дріб’язку 0-5 мм, що 

аналогічно окатишам і нижче ніж у агломерату (8,1-20,4 %); міцність на удар 

(+5 мм) і стиранність (0-0,5 мм), відповідно, 93,0-94,3 % і 3,0-3,8 % аналогічні 

окатишам і краще ніж у агломерату; міцність (+5 мм) і стиранність (0-0,5 мм) 

при відновленні, відповідно, 73,1-87,2 % і 3,7-4,3 % аналогічні окатишам, але 

краще ніж у агломерату; усадка шару і перепад тиску газу в шарі при віднов-

ленні, відповідно, 14-26 % і 58-73 Па аналогічні агломерату і краще ніж у ока-

тишів; ступінь відновлення (87,2-93,4 %) аналогічна окатишам і вище ніж у аг-

ломерату; і, нарешті, кут природного укосу 35-41 град. аналогічний агломерату 

і вище ніж у окатишів [156-160]. 

З огляду на переважний вплив низькотемпературних окатишів на формуван-

ня розплаву і структуру одержуваного продукту, було проаналізовано вплив кі-

лькості кремнезему в сирих окатишах з низькою температурою плавлення на 

металургійні характеристики одержуваного офлюсованого огрудкованого про-

дукту. Встановлено, що існує тісний взаємозв’язок між металургійними харак-

теристиками отриманої залізорудної сировини і вмістом кремнезему в низько-

температурних окатишах [156-160]. 
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Як уже було відзначено вище, у другій серії випробувань високотемпературні 

і низькотемпературні сирі окатиші виготовляли з двох різних залізорудних кон-

центратів, відповідно, з високим і низьким ступенем збагачення [156-160]. 

Причому, для більш різкої відмінності в температурах плавлення окатишів а 

отже, і більш успішного їх термозміцнення, використовували два залізорудних 

концентрати: шихта для окатишів з високою температурою плавлення виготов-

лялася з багатого концентрату, що містив 1-5 % SiO2, а шихта з низькою темпе-

ратурою плавлення виготовлялася з більш бідного концентрату, що містив 5-10 

% SiO2. Використання концентрату з вмістом SiO2 1-5 % в окатишах з високою 

температурою плавлення потребувало меншої кількості флюсу для отримання 

необхідної основності (CaO/SiO2), тому утворювалось менше легкоплавких ев-

тектик, що дозволило не плавитися окатишам при зазначеній максимальній те-

мпературі обпалення з мінімальною кількістю тугоплавких оксидів.  

Використання ж концентрату з вмістом SiO2 5-10 % в окатишах з низькою 

температурою плавлення викликало необхідність введення в шихту більшої кі-

лькості флюсу для досягнення тієї ж основності (CaO/SiO2) і, відповідно, утво-

рення більшої кількості легкоплавких евтектик і більшої кількості первинного 

розплаву, що дозволяло розплавити окатиші при мінімальній кількості легкоп-

лавких з’єднань і вуглецю палива в шихті цих окатишів. 

Крупність одноосновних окатишів була такою ж, як і в дослідах з різноосно-

вними: 8-14 мм – для окатишів з низькою температурою плавлення і 14-20 мм – 

для окатишів з високою температурою плавлення.  

Після високотемпературного обпалення і охолодження окатиші з високою 

температурою плавлення були каркасом, а розплавлені окатиші з низькою тем-

пературою плавлення були сполучною цього каркаса в огрудкованому матеріа-

лі. Розмір утворених спеків і їх однорідність залежали від співвідношення в су-

міші низькотемпературних і високотемпературних окатишів, а також рівномір-

ності розподілу низькотемпературних окатишів між високотемпературними. 

Результати другої серії випробувань наведені в таблиці 2.2.  
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Таблиця 2.2  

Змінні показники процесу отримання огрудкованого матеріалу 

 

Наименование  

показателей 

Вариант эксперимента 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основність – CaO/SiO2, д.од. 

сирих окатишів з н.т.п.* 

сирих окатишів з в.т.п.* 

 

1,25 

 

1,35 

 

1,38 

 

1,42 

 

1,45 

 

1,51 

 

1,55 

1,25 1,35 1,38 1,42 1,45 1,51 1,55 

Крупність, мм: 

всього огрудкованого  

матеріалу, в т.ч.: 

сирих окатишів з н.т.п. 

сирих окатишів з в.т.п. 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

 

 

8-20 

8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 

14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 

Вміст SiO2, %  

в сирих окатишах з н.т.п. 

в сирих окатишах з в.т.п. 

 

10,4 

 

9,8 

 

8,6 

 

7,7 

 

6,9 

 

5,7 

 

5,3 

5,7 4,2 4,0 3,7 3,4 2,7 2,1 

Вміст вуглецю  

в сирих окатишах, %: 

з н.т.п. 

з в.т.п. 

 

 

1,6 

 

 

2,7 

 

 

2,9 

 

 

3,2 

 

 

3,5 

 

 

3,9 

 

 

4,2 

0 0 0 0 0 0 0 

Флюс 

в сирих окатишах з н.т.п. 

в сирих окатишах з в.т.п. 

 

вапняк 

доломітизований вапняк 

Кількість тугоплавких (MgO, 

Cr2O3, TiO2) з’єднань, %: 

в сирих окатишах з н.т.п. 

в сирих окатишах з в.т.п. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

3,1 2,6 2,1 1,7 1,3 0,8 0 

Кількість легкоплавких  

з’єднань, %: 

в сирих окатишах з н.т.п. 

в сирих окатишах з в.т.п. 

 

 

0 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

0.8 

0 0 0 0 0 0 0 

Кількість в суміші, %: 

сирих окатишів з н.т.п. 

сирих окатишів з в.т.п. 

 

5 

 

13 

 

16 

 

20 

 

22 

 

25 

 

29 

95 87 84 80 78 75 71 

Максимальна температура обпа-

лення суміші сирих окатишів, С 

 

1290 

 

1310 

 

1300 

 

1340 

 

1330 

 

1320 

 

1350 

Продуктивність, т/м
2
·ч 1,18 1,16 1,14 1,12 1,08 1,06 1,02 

Витрата тепла, МДж/т 527,3 715,7 746,8 782,4 809,6 861,2 948,4 

Питома витрата  

електроенергії, кВт·ч/т 
51,5 58,7 59,3 60,4 61,3 62,2 64,1 

Вміст Feзаг в готовому  

огрудкованому обпаленому  

продукті, % 

63,1 63,6 63,8 64,0 64,2 64,5 64,7 

Вміст SiO2 в готовому обпаленому 

продукті, % 
6,3 5,1 5,0 5,0 4,9 4,2 3,0 

(CaO/SiO2) продукту, д.од. 1,25 1,35 1,38 1,42 1,45 1,51 1,55 

Кут природного укосу готового 

продукту, град. 
39 38 39 40 40 38 39,5 
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Закінчення табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Вміст класів в готовому продукті, 

%: 

60-100 мм 

20-60 мм 

5-20 мм 

0-5 мм 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

75,1 78,6 79,6 82,6 80,2 80,8 81,4 

21,5 19,6 17,7 14,9 17,3 16,6 16,1 

3,4 2,8 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 

Міцність в барабані  

готового продукту  

(ДСТУ ISO 3271:2005), %: 

на удар (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

 

93,1 93,2 93,8 94,4 

 

 

 

93,6 92,9 

 

 

 

92,7 

3,3 3,4 3,1 3,1 3,7 3,8 4,2 

Міцність при відновленні 

(ДСТУ ISO 7215:2008), %: 

міцність (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

71,2 79,5 82,4 88,7 87,6 83,3 84,6 

4,5 4,1 4,0 3,8 3,7 3,9 4,2 

Газопроникність і усадка шару при 

відновлені (ДСТУ 3205-95):  

усадка шару, % 

перепад тиску газу, Па 

 

 

19 16 14 18 17 15 13 

72 69 68 70 68 71 65 

Ступінь відновлення  

(ДСТУ ISO 7215:2008), % 
92,4 91,6 90,4 89,8 88,2 89,7 90,1 

* – н.т.п., в.т.п. – відповідно, окатиші з низькою і високою температурою плавлення 

 

Аналіз таблиці 2.2 показує, що металургійні характеристики сировини, отрима-

ної по другій технології, лише незначно відрізняються від результатів попередньої 

серії. Результати випробувань огрудкованого матеріалу показали, що вміст заліза 

в ньому (63,1-64,7 %) аналогічний окатишам, але вище ніж у агломерату; вміст за-

кису заліза (2,3-4,1 %) аналогічний окатишам, але нижче ніж у агломерату. Отри-

маний матеріал має крупність 5-60 мм (96,6-97,5 %), при 2,5-3,4 % вмісту 

дріб’язку 0-5 мм, що аналогічно окатишам і нижче, ніж у агломерату; міцність на 

удар (+5 мм) і стиранність (0-0,5 мм), відповідно, 92,7-94,4 % і 3,1-4,2 % аналогіч-

ні окатишам і краще ніж у агломерату; міцність (+5 мм) і стиранність (0-0,5 мм) 

при відновленні, відповідно, 71,2-88,7 % і 3,7-4,5 %, що аналогічно відповідним 

показникам у окатишів, але краще ніж у агломерату. Усадка шару і перепад тиску 

газу в шарі при відновленні, відповідно, 13-19 % і 65-72 Па аналогічні агломерату 

і краще ніж у окатишів; ступінь відновлення (88,2-92,4 %) аналогічна окатишам і 

вище ніж у агломерату; кут природного укосу склав 38-40 град., який аналогічний 

агломерату і вище ніж у окатишів. 
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Аналіз металургійних характеристик отриманої сировини [2] показав, що 

найкращих металургійних характеристик локальні спеки набувають при наяв-

ності в окатишах з низькою температурою плавлення близько 6-8 % SiO2. Це 

пояснюється тим, що при меншій кількості кремнезему не відбувається утво-

рення достатньої кількості розплаву для ефективного скріплення високотемпе-

ратурних окатишів. При кількості кремнезему, що перевищує 8 %, утворюється 

значна кількість шлакової зв’язки, яка погіршує властивості спеку. 

Порівняння металургійних характеристик традиційних огрудкованих залізо-

вмісних матеріалів (агломерату і окатишів) і розробленого, названого офлюсо-

ваними локальними спеками з окатишів, показало, що при використанні залізо-

рудних концентратів різного ступеня збагачення можливо отримувати огрудко-

ваний залізовмісний матеріал, що практично за всіма показниками відповідає 

вимогам доменної плавки [156-160]. 

 

2.2 Дослідження технології отримання офлюсованого 

огрудкованого матеріалу із залишковим вуглецем 

 

Як було відзначено вище, введення в доменну піч менш дорогого і дефіцит-

ного твердого палива у складі локальних спеків може бути дуже перспективним 

за умови збереження або поліпшення їх металургійних характеристик [9].  

Враховуючи основний недолік обпалених окатишів із залишковим вуглецем, 

який полягає в тому, що кут природного укосу нижче, ніж у коксу та агломера-

ту, що порушує необхідний розподіл матеріалів на колошнику доменної печі, а 

також неможливість виробництва якісних обпалених окатишів основністю ви-

ще 0,8 од. з концентратів з вмістом кремнезему вище 5,0 %, актуальним є про-

ведення досліджень з розробки технології отримання повністю офлюсованих 

локальних спеків із залишковим вуглецем. 

Безперечною перевагою огрудкованого залізорудного матеріалу із залишко-

вим вуглецем є те, що в процесі його термозміцнення він попередньо частково 

відновлюється зсередини за рахунок газифікації закатаного всередину вуглецю 
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твердого палива, а потім при плавці одночасно відновлюється з поверхні відно-

влювальними газами доменної печі і із центру куска за рахунок газифікації за-

лишкового вуглецю, що прискорює швидкість відновлення всього куска і, від-

повідно, продуктивність доменної печі. Крім того, виключається вплив руйну-

вання часток вугілля всередині залізорудного матеріалу при їх термічному на-

гріві на газопроникність стовпа шихтових матеріалів у доменній печі, так як ву-

гілля знаходиться всередині локальних спеків.  

Складність технологій підготовки огрудкованої залізорудної сировини із за-

лишковим вуглецем полягає в двох аспектах: збереженні максимальної кількос-

ті незгорілого твердого палива в окислювальній атмосфері при спіканні, а та-

кож при їх охолодженні; неконтрольованому розвитку високих температур при 

згоранні твердого палива всередині залізорудного матеріалу, що приводить до 

його розплавлення та порушення технологічного процесу. 

У дослідах в якості твердого палива використовувався антрацит, як найменш 

реакційний з природних палив [161-167]. Визначалася оптимальна крупність 

палива, виходячи з ряду технологічних вимог до нього: забезпечення накочу-

вання шихти на всі кусочки палива і отримання в огрудкованому матеріалі піс-

ля термообробки в окислювальній атмосфері максимального вмісту залишково-

го вуглецю. Всі виділені фракції антрациту оброблялися лігносульфонатом на-

трію по технології [11] для надання гідрофобній поверхні антрациту гідрофіль-

ної здібності. Готувалися дві шихти для отримання сирих окатишів з високою і 

низькою температурами плавлення згідно технологіям [156, 161]. Шихта для 

отримання сирих окатишів з високою температурою плавлення складалася з за-

лізорудного концентрату, магнійвмісного флюсу, зв’язуючої добавки, тугопла-

вких мінералів (при необхідності) і була низькоосновною. Ця шихта змішувала-

ся з антрацитом виділеної крупності і обробленим реагентом. Шихта для отри-

мання сирих окатишів з низькою температурою плавлення складалася з залізо-

рудного концентрату, вапняку, зв’язуючої добавки, легкоплавких мінералів 

(при необхідності) і була високоосновною. З кожної шихти отримували сирі 

окатиші необхідної крупності: з високою температурою плавлення – 14-20 мм, 
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а з низькою температурою плавлення – 8-14 мм. Обидва види сирих окатишів 

змішувалися. Кількість високотемпературних і низькотемпературних окатишів 

в суміші і їх основності забезпечували отримання готового продукту заданої 

основності. 

Результати відпрацювання технології отримання сирих окатишів показали, 

що при однаковій продуктивності чашового огрудкувача, однакових питомій 

витраті реагенту для антрациту і кількості антрациту, в шихті повністю зако-

чуються в сирі окатиші фракції антрациту розміром 0-5 мм, 0-7 мм і 0-10 мм. 

Сирих окатишів придатного класу з більш крупними (0-15 мм, 0-20 мм та 

0-25 мм) фракціями антрациту отримано лише, відповідно, від 78,3 % до  

66,8 %. При цьому якісні характеристики сирих окатишів з закатаним антраци-

том крупністю від 0 до 10 мм аналогічні окатишам без антрациту. Сирі окатиші 

з закатаними більш крупними фракціями антрациту (від 0 до 25 мм) мають ме-

нші якісні показники (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Характеристики отримання сирих окатишів з високою  

температурою плавлення і закатаним всередину твердим паливом 

 

Показники огрудкування 
Варіанти досліджень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продуктивність  

огрудкувача, т/ч 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Вміст вуглецю в шихті висо-

котемпературних окатишів, %  
0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Питома витрата  

реагенту, кг/т вугілля 
0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Крупність антрациту, мм 0 0-5 0-10 0-15 0-20 0-25 0-10 0-7 

Масова частка вологи  

в сирих окатишах, % 
8,9 8,6 8,7 8,5 8,8 8,6 8,5 8,4 

Кількість придатного  

класу (14-20 мм) в  

сирих окатишах, % 

92,4 93,1 92,7 78,3 73,5 66,8 93,1 92,2 
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Закінчення табл. 2.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість закатаного в сирі 

окатиші антрациту, % 
0 100 99,9 89,4 66,8 53,5 100 100 

Міцність на стиснення  

сирих окатишів, кг/ок 
1,2 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,0 

Міцність на удар  

сирих окатишів, раз 
5,8 5,6 5,9 5,4 5,7 5,6 5,2 5,8 

 

З огляду на те, що збільшення крупності використовуваного в якості зародка 

твердого палива неоднозначно впливає на характеристики міцності сирих ока-

тишів і кількість залишкового вуглецю в обпалених окатишах, для подальших 

досліджень використовували фракцію 0-10 мм, з яких 1,5-10 мм служили заро-

дками, а 0- 1,5 мм накочувалися на зародки разом з шихтою [162].  

Сирі окатиші з високою температурою плавлення і закатаним всередину них 

антрацитом змішувалися з сирими окатишами з низькою температурою плавлен-

ня у співвідношенні, відповідно, 60-85 % і 40-15 %, суміш завантажувалася ша-

ром висотою 300 мм в обпалювальну чашу і піддавалася термообробці, що 

включала сушку, нагрів, високотемпературне обпалення і охолодження [167-

175]. У процесі термообробки суміші окатишів змінювали швидкість нагріву (від 

100 до 500 °С/хв.) і охолодження (від 100 до 600 °С/хв). Температура і тривалість 

високотемпературного обпалення у всіх дослідах була постійною. 

Порівняльні результати випробувань визначення металургійних характерис-

тик різних огрудкованих шихтових матеріалів (таблиця 2.4) показали, що в 

отриманих офлюсованих спеках із залишковим вуглецем вміст заліза в залізов-

місній частині був вище, ніж у промисловому агломераті [167-175], і приблизно 

на тому ж рівні, що в промислових окатишах [12]. За рахунок часткового відно-

влення від газифікації закатаного твердого палива ступінь відновлення цього 

матеріалу дещо вище, ніж у раніше розроблених офлюсованих локальних спе-

ків без залишкового вуглецю.  
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Таблиця 2.4  

Технологічні показники виробництва і металургійні характеристики  

залізорудних огрудкованих шихтових матеріалів (вироблених і розроблених) 

 

Найменування показників 

Промисло-

вий офлю-

сований 

агломерат 

Промислові 

офлюсовані и 

неофлюсовані 

окатиші 

Офлюсовані 

локальні 

спеки  

Офлюсовані  

локальні спеки із 

залишковим  

вуглецем  

1 2 3 4 5 

Питома  

продуктивність, т/м
2
·год 

1,1-1,3
1
 0,9-1,2

2 
0,9-1,2

2
 0,87-1,67

2 

Питома витрата  

тепла, МДж/т  
1947-2452 401-1140 418-1213 409-1190 

Питома витрата  

електроенергії, кВт·год/т 
43,1-71,3 38,7-69,5 39,4-63,7 39,4-63,7 

Вміст Feзаг., % 51,2-57,6
3 

62,2-65,8
3 

62,9-64,7
3 

60,5-61,2
3 

Вміст FeO,% 9,1-15,6 1,3-2,7 2,1-3,8 7,6-25,2 

Вміст SiO2,% 9,2-10,4 4,7-7,7 3,0-6,6 1,3-6,9 

Вміст вуглецю, % 0 0 0 0,4-2,5 

Основність (CaO/SiO2)  

готового продукту, д.од. 
1,2-1,8 0,1-1,25 1,25-1,5 1,25-1,5 

Вміст класів, %: 

60 – 100 мм 

20 – 60 мм 

5 – 20 мм 

0 – 5 мм 

 

23,7-35,6 

 

0 

 

0 

 

0 

34,3-55,9 0 75,1-82,6 71,8-85,9 

7,8-12,3 93,5-97,3 14,9-21,5 11,9-24,8 

8,1-20,4 2,7-4,5 2,4-3,4 2,2-3,4 

Міцність в барабані,  

ДСТУ ISO 3271:2005, %: 

на удар (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

57,4-84,5 

 

 

92,4-97,1 

 

 

92,7-94,4 

 

 

94,1-96,3 

8,3-10,2 1,5-5,8 3,0-4,2 2,5-3,6 

Міцність при відновленні,  

ДСТУ ISO 7215:2008, %: 

міцність (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

37,8-49,4 

 

 

69,3-95,8 

 

 

72,2-88,7 

 

 

92,8-95,4 

9,8-10,4 2,1-4,7 3,7-4,5 2,7-4,6 

Газопроникність та усадка 

шару при відновленні, ДСТУ 

3205-95:  

усадка шару, % 

перепад тиску, Па 

 

 

 

15-18 

 

 

 

23-67 

 

 

 

13-26 

 

 

 

13-19 

68-71 108-154 58-73 60-72 

Ступінь відновлення,  

ДСТУ ISO 7215:2008, % 
65,1-82,3 72,8-91,4 87,2-93,4 87,3-93,8 

Кут природного укосу, град. 38-41 28-32 35-41 37-40 
1
 – робоча площа агломашини включає тільки зону спікання, без зони охолодження; 

2
 – робоча площа обпалювальної машини включає зони сушки, нагріву, обпалення і охоло-

дження; 
3
 – вміст заліза в залізовмісній частини огрудкованого матеріалу. 
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Основність всіх огрудкованих шихтових матеріалів була практично однакова. 

Гранулометричний склад більш однорідний, ніж у агломерату, а вміст дріб'язку 

(0-5 мм) нижчий. Міцнісні характеристики вихідного матеріалу кращі ніж у аг-

ломерату – міцність на удар 94,1-96,3 % проти 57,4-84,5 %; а стиранність 2,5-

3,6 % проти 8,3-10,2 %, і практично аналогічні окатишам і спекам без вуглецю. 

Кут природного укосу аналогічний агломерату і коксу і вищий ніж у окатишів. 

Властивості при відновленні такі: міцність аналогічна окатишам і спекам без 

вуглецю і вища ніж у агломерату, газопроникність і усадка шару аналогічні аг-

ломерату і спекам без вуглецю і кращі ніж у окатишів, а ступінь відновлення 

вища, ніж у всіх матеріалів. 

 

2.3 Дослідження технології отримання офлюсованого 

огрудкованого матеріалу з підвищеним вмістом заліза 

 

Незважаючи на відповідність розроблених офлюсованих локальних спеків 

сучасним вимогам доменної плавки, в них корисно, як в традиційних так і ра-

ніше розроблених залізорудним матеріалах, підвищувати вміст загального залі-

за, що безпосередньо впливає на питому витрату коксу і продуктивність домен-

них печей [176- 178]. 

Враховуючи це, була розроблена технологія одержання однорідного за хіміч-

ним та гранулометричним складом огрудкованого повністю офлюсованого залі-

зорудного матеріалу, який має підвищену кількість заліза [179]. 

Дослідження проводилися на лабораторних установках, що імітують промис-

лові параметри отримання сирих окатишів і їх термозміцнення. Сутність проце-

сів ґрунтувалася на створенні огрудкованого залізорудного матеріалу рівномір-

ного за хімічним складом і металургійними характеристиками, що визначає йо-

го однакову поведінку по діаметру і висоті доменної печі у всіх зонах: твердо-

фазного відновлення, розм’якшення і плавлення. При цьому повинна бути за-

безпечена висока міцність і відновлюваність матеріалу, а також вузький інтер-

вал температур між початком розм’якшення і плавлення. Крім того, виключа-
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лося суттєве ускладнення існуючого традиційного технологічного процесу ви-

робництва огрудкованого матеріалу (окатишів). 

Шихта для отримання огрудкованого офлюсованого матеріалу складалася з 

двох частин з високою і низькою температурами плавлення [180]. Перша час-

тина шихти складалася з металізованих окатишів або металізованої кускової 

руди зі ступенем металізації 5-95 % і розміром 10-20 мм, при їх масовій кілько-

сті в суміші з другою частиною шихти (низькотемпературними сирими окати-

шами) рівною 60-85 %.  

Температура плавлення цієї частини шихти становила понад 1500 °С. Вико-

ристання металізованих залізовмісних матеріалів дозволяє підвищити вміст за-

ліза в офлюсованому огрудкованому матеріалі без залежності від вмісту заліза 

у вихідному залізовмісному (концентраті, руді) матеріалі, а ступінь їх металіза-

ції визначається економічною доцільністю процесу виробництва. 

Друга частина шихти для отримання сирих офлюсованих окатишів з низькою 

температурою плавлення складалася з тонкоподрібнених залізорудного концент-

рату, флюсу, зв’язуючої добавки і твердого палива. Основність (CaO/SiO2) в цій 

частині шихти підтримували понад 2,1 од., шляхом офлюсовування її вапняком 

до такої величини, щоб забезпечити основність усього одержуваного огрудкова-

ного матеріалу 1,1-1,5 од., необхідну для доменної плавки. З цієї шихти отриму-

вали сирі окатиші, причому крупність цих сирих окатишів з низькою температу-

рою плавлення була 8-14 мм, а їх масова кількість в суміші з металізованими 

окатишами становила 40-15 %. Температура плавлення цієї частини шихти в 

окислювальній або безокислювальній атмосфері становила 1140-1180 °С. 

Високотемпературні (металізовані) і низькотемпературні (сирі) окатиші змі-

шувалися і завантажувалися в обпалювальну чашу і піддавалися термообробці. 

Режим термообробки і утворення однорідного офлюсованого огрудкованого 

матеріалу включав сушку, нагрів, обпалювання і охолодження окислювальним 

або безокислювальним (з вмістом кисню менше 0,2 %) газоподібним теплоносі-

єм з такою температурою в зонах: сушки – 350-450 °С, нагріву – 600-1200 °С, 

обпалення – 1200-1300 °С і охолодження – 25-30 °С. Охолоджений до темпера-
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тури 50-100 °С офлюсований огрудкований матеріал піддавався аналізу з ви-

значенням його металургійних характеристик [181]. 

Результати випробувань показали (табл. 2.5), що в отриманому офлюсовано-

му огрудкованому матеріалі вміст заліза істотно вище, ніж у промислових аг-

ломераті і окатишах і раніше розроблених офлюсованих локальних спеках. 

 

Таблиця 2.5 

Металургійні характеристики огрудкованих шихтових  

залізорудних матеріалів для доменної плавки 

 

Найменування  

показників 

Промисловий 

офлюсований 

агломерат 

Промислові не 

офлюсовані 

і офлюсовані 

окатиші 

Розроблені офлюсовані  

локальні спеки 

Офлюсовані  

локальні спе-

ки із різних 

концентратів 

(розділ 2.1) 

Офлюсовані  

локальні спеки 

з підвищеним 

вмістом заліза 

[180] 

Вміст Feзаг, % 51,2-57,6 62,2-65,8 62,9-64,7 64,3-74,2 

Вміст FeO, % 9,1-15,6 1,3-2,7 2,1-3,8 3,8-5,7 

Вміст SiO2, % 10,4-9,2 7,7-4,7 3,0-6,6 6,3-2,8 

Основність (CaO/SiO2)  

готового продукту, д.од. 
1,2-1,8 0,1-1,25 1,25-1,55 1,21-1,45 

Вміст класів, %: 

60-100 мм 

20-60 мм 

5-20 мм 

0-5 мм 

 

23,7-35,6 

 

0 

 

0 

 

0 

55,9-34,3 0 75,1-82,6 80,4-76,2 

12,3-7,8 93,5-97,3 14,9-21,5 16,3-21,5 

8,1-20,4 4,5-2,7 2,4-3,4 1,8-3,3 

Міцність в барабані, 

ДСТУ ISO 3271:2005, %: 

на удар (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

57,4-84,5 

 

 

92,4-97,1 

 

 

92,7-94,4 

 

 

91,3-93,2 

10,2-8,3 5,8-1,5 3,0-4,2 4,2-2,5 

Міцність при  

відновленні,  

ДСТУ ISO 7215:2008, %: 

міцність (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

 

37,8-49,4 

 

 

 

69,3-95,8 

 

 

 

71,2-88,7 

 

 

 

79,5-94,6 

10,4-9,8 4,7-2,1 3,7-4,5 4,9-3,0 

Газопроникність і усадка 

шару при відновлені, 

ДСТУ 3205-95:  

усадка шару, % 

перепад тиску газу, Па 

 

 

 

15-18 

 

 

 

23-67 

 

 

 

13-26 

 

 

 

16-21 

68-71 108-154 58-73 62-73 

Ступінь відновлення,  

ДСТУ ISO 7215:2008, % 
65,1-82,3 82,8-91,4 87,2-93,4 90,1-93,3 

Кут природного  

укосу, град. 
36-41 28-32 35-41 38-41 
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При цьому основність всіх огрудкованих шихтових матеріалів практично од-

накова. Гранулометричний склад більш однорідний, ніж у агломерату, а вміст 

дріб’язку (0-5 мм) нижчий. При цьому міцнісні характеристики вихідного мате-

ріалу краще, ніж у агломерату (міцність на удар 91,3-93,2 % проти 57,4-84,5 %; 

стиранність 4,2-2,5 % проти 10,2-8,3 %) і практично аналогічна окатишам. 

Кут природного укосу аналогічний агломерату і коксу і вище, ніж у промисло-

вих окатишів. Властивості при відновленні наступні: міцність аналогічна окати-

шам і вище, ніж у агломерату, газопроникність і усадка шару аналогічна агломе-

рату і краще, ніж у окатишів, а ступінь відновлення вище, ніж у обох видів мате-

ріалів [182, 183]. 

 

2.4 Розробка технології отримання офлюсованих локальних спеків  

з підвищеним вмістом заліза і залишковим вуглецем 

 

У ході подальших досліджень, була також розроблена технологія отримання 

офлюсованого залізорудного матеріалу, що володіє всіма, досягнутими раніше, 

позитивними характеристиками (грудчастість, необхідна основність, підвищений 

вміст заліза, вміст залишкового вуглецю, кут природного укосу, і металургійні 

характеристики в початковому стані, а також при низько- і високотемпературно-

му відновленні) [184]. 

Собівартість металізованих окатишів досить висока і їх використовують в да-

ний час тільки в електросталеплавильному виробництві. Свого часу ІЧМ НАН 

України проводив техніко-економічні дослідження по визначенню кількості ме-

талізованих окатишів, яку можна ввести в шихту доменної плавки, зберігаючи її 

рентабельність. Встановили, що в шихту доменної плавки можна ввести не біль-

ше 30% металізованих окатишів [2]. 

Використання металізованих залізовмісних матеріалів дозволяє підвищити 

вміст заліза в локальних спеках, однак виходячи з економічної доцільності такого 

виробництва, необхідно, враховуючи кон’юнктуру ринку, регулювати ступінь 
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металізації окатишів, які використовуються у якості каркасу при виробництві ло-

кальних спеків, і їх кількість в суміші. 

З огляду на це, наступним етапом розробки та досліджень було отримання но-

вого матеріалу, який має практично всі позитивні металургійні характеристики 

агломерату та окатишів, а також поєднують в собі переваги розглянутих вище 

способів отримання офлюсованих локальних спеків з підвищеним вмістом заліза і 

залишковим вуглецем [2, 185-191]. 

Сутність технології полягає також в попередньому виготовленні двох видів 

сирих окатишів: з високою (понад 1350 °С) і низькою (менше 1150 °С) темпера-

турами плавлення (відповідно названі високо- і низькотемпературними).  

Шихта для отримання високотемпературних сирих окатишів може бути не 

офлюсованою, низько- або високоофлюсованою, в залежності від вмісту крем-

незему в залізорудному концентраті, а також включати: 

– залізорудний концентрат з високотемпературною нерудною частиною і ни-

зьким (1-5 %) або відносно високим (5-10 %) вмістом кремнезему, при відпові-

дному вмісті заліза; або багату залізну руду розміром 8-20 мм і вмістом заліза 

68-71 %; або металізовані окатиші розміром 8-20 мм з економічно доцільним 

ступенем металізації (5-95 %); 

– тверде паливо(антрацит) розміром 0-10 мм (при виготовленні високотемпе-

ратурної частини з концентрату) або 0-12 мм (при виготовленні з металізованих 

окатишів або багатої кускової руди) в кількості 3,9-15,1 % для отримання в го-

товому огрудкованому матеріалі залишкового вуглецю. Дрібні (0-1,5 мм) фрак-

ції палива забезпечують додаткове джерело внутрішньошарового тепла, яке 

прискорює і підвищує температуру в шарі, а більш крупні (1,5-12 мм) –джерело 

залишкового вуглецю в огрудкованому матеріалі;  

– при необхідності в невеликих (0-3 %) кількостях високотемпературні міне-

рали, бажано корисні для доменної плавки. 

Температура плавлення цієї частини шихти в безокислювальній атмосфері 

або при прискореному нагріванні в окислювальній атмосфері становить понад 

1500 С. 
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Шихта для отримання низькотемпературних сирих окатишів складається з: 

– залізорудного концентрату будь-якого складу і повинна бути офлюсованою 

(бажано вапняком) до основності (3,5-8,7 од.), щоб забезпечити необхідну для 

доменної плавки середню основність всього огрудкованого матеріалу. Крім то-

го це забезпечує утворення в шихті легкоплавких евтектик, що сприяють утво-

ренню необхідної кількості розплаву для локального скріплення високотемпе-

ратурних окатишів, які не розплавилися, а також обволікання їх і частинок тве-

рдого палива з метою зміцнення огрудкованого матеріалу і зменшення контакту 

з окислювальною газовою фазою при охолодженні огрудкованого матеріалу; 

– при необхідності в шихту вводяться легкоплавкі мінерали (егірин, рибекіт, 

родусит, зелену слюду), що мають температуру початку плавлення 980-1050 °С 

і тонкоподрібнене тверде паливо в кількості 0,5-2,5 % для прискорення розпла-

влення цих окатишів.  

З кожної шихти в окремих огрудкувачах виготовляються сирі окатиші, при-

чому розмір високотемпературних окатишів повинен становити 14-20 мм (при 

виготовленні високотемпературної частини з концентрату) або 10-20 мм (при 

виготовленні з металізованих окатишів або багатої кускової руди), а низькоте-

мпературних – 8-14 мм. Більш висока крупність металізованих окатишів і руди 

з високою температурою плавлення сповільнює їх прогрів і не викликає розп-

лавлення до переходу в рідкий стан окатишів з низькою температурою плав-

лення. 

Високотемпературні та низькотемпературні частини змішуються на конвеє-

рах при перевантаженнях в процесі транспортування від огрудкувача до обпа-

лювального агрегату, причому кількість перших має складати 71-79 %, а других 

– 29-21 %. 

Термообробка та утворення однорідного офлюсованого огрудкованого мате-

ріалу може здійснюватися в будь-якому з використовуваних в даний час обпа-

лювальних агрегатах для термозміцнення (конвеєрна обпалювальна машина, 

решітка – трубчаста піч – охолоджувач) з незначною реконструкцією, яка пе-

редбачає установку зубчастої дробарки на розвантаженні матеріалу. 



 92 

Режим термообробки включає сушіння (350-450 °С), нагрівання (600- 

1100 °С), випал (1200-1300 °С) і охолодження (10-30 °С) продуктами повного 

спалювання різних видів палива. 

Для забезпечення в готовому огрудкованому матеріалі після термозміцнення 

і охолодження максимально можливої кількості залишкового вуглецю і заліза ( 

в разі використання металізованих окатишів або руди) температурно-часові ре-

жими нагрівання та охолодження здійснюються або з підвищеними швидкос-

тями (150-600 °С/хв), або в продуктах спалювання палива в забаластованому 

теплоносії, що містить менше 1-5 % кисню або безокислювальним нейтральним 

газом (азот, аргон та ін). 

У разі неможливості здійснення технологічного процесу із застосуванням за-

баластованого повітря, у способі [192] запропоновано при використанні тепло-

носія, що містить більше 0,2 % вільного кисню, швидкість нагріву суміші мате-

ріалів після сушки при 200-500 °С до максимальної температури обпалу підт-

римувати швидкість нагріву на рівні 100-500 °С/хв, а швидкість охолодження 

обпаленого продукту до температури 400-700 °С підтримувати на рівні 100- 

600 °С/хв. Після високотемпературного обпалення і охолодження окатиші з ви-

сокою температурою плавлення є каркасом, а розплав з окатишів з низькою те-

мпературою плавлення – сполучною цього каркасу в огрудкованому матеріалі і, 

огортаючи після розплавлення тверде паливо та металізовані окатиші, захищає 

їх від окислення і надає необхідні готовому огрудкованому матеріалу форму, 

крупність і міцність. Спосіб [192] був випробуваний у напівпромислових умо-

вах. В якості твердого палива використовувався антрацит розміром 0-12 мм. 

Виготовлялися сирі окатиші з високою та низькою температурою плавлення. 

Для окатишів з високою температурою плавлення виготовляли металізовані 

окатиші розміром 10-20 мм з різним ступенем металізації від 5 до 95 %.  

Для отримання окатишів з низькою температурою плавлення готувалися ви-

сокоофлюсовані шихти з різною основністю від 2,1 до 4,3 од.  

При необхідності, з метою прискорення процесу плавлення, в дослідні шихти 

вводилися легкоплавкі мінерали нерудної частини концентратів або тонкопо-
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дрібнене тверде паливо. Виготовлялися низькотемпературні окатиші крупністю 

8-14 мм.  

Антрацит, металізовані окатиші та сирі окатиші з низькою температурою 

плавлення змішувалися, після чого завантажувалися у чашу шаром висотою  

500 мм і піддавались термозміцненню по режиму аналогічному термообробці 

окатишів на промисловій обпалювальній конвеєрній машині: сушка просмокту-

ванням теплоносія з температурою 300-350 °С; нагрівання просмоктуванням 

теплоносія зі швидкістю 100-500 °С/хв. до максимальної температури випалу; 

високотемпературний випал просмоктуванням теплоносія з температурою 

1290-1350 °С; охолодження продуванням теплоносія або повітря з температу-

рою 18-25 °С зі швидкістю 100-600 °С/хв. До середньої температури готового 

продукту 80-120 °С. Після термообробки готовий огрудкований офлюсований 

матеріал вивантажувався з чаші і піддавався фізико-хімічним випробуванням.  

Було проведено 8 дослідів, в яких встановлена можливість регулювання кіль-

кості одержуваних спеків завдяки зміні температурного режиму спікання. По-

казники процесу отримання офлюсованих локальних спеків і їх металургійні 

характеристики наведені в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Показники процесу отримання і металургійні  

характеристики офлюсованих локальних спеків з підвищеним  

вмістом заліза і залишковим вуглецем 

 

Найменування показників 
Варіанти технології 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тривалість  

термозміцнення, хв  
27,6 27,6 24,0 19,3 15,8 12,7 11,3 10,1 

Питома продуктивність  

обпалювального  

агрегату, т/м
2
·год 

0,87 0,87 0,96 1,12 1,28 1,47 1,51 1,67 

Питома витрата газу на тер-

мозміцнення, м
3
/т 

21,3 21,3 20,9 20,4 19,7 19,2 18,6 17,9 

Вміст металізованих  

окатишів в суміші, % 
0 30 40 50 60 70 80 90 
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Закінчення табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вміст антрациту в суміші, % 0 15,1 5,4 8,3 12,5 7,9 9,2 3,9 

Крупність антрациту в  

суміші, мм 
– 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12 

Масова доля вологи  

в сирих окатишах, %  
9,1 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Кількість придатного класу 

в сирих окатишах, % 
92,6 93,2 93,4 93,1 92,8 93,2 91,9 94,3 

Швидкість нагріву від  

200-500
 
С, С/хв. 

100 100 110 180 250 350 400 500 

Температура обпалення, С 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Тривалість обпалення, хв. 6 6 6 6 6 6 6 6 

Швидкість охолодження  

обпаленого матеріалу до  

400-700
 
, С/хв. 

100 100 120 150 200 300 400 600 

Вміст залишкового вуглецю 

в готовому матеріалі, % 
0 4,9 2,8 3,9 5,1 4,2 5,4 2,5 

Вміст заліза в огрудковано-

му матеріалі**, % 
63,1 63,7 64,3 65,8 67,9 72,6 75,1 77,2 

Вміст FeO ,% 3,1 17,1 8,4 10,2 15,8 21,3 23,6 25,7 

Міцність на удар, % 96,3 96,1 96,4 96,2 96,0 96,5 96,3 96,1 

Стиранність , % 2,8 2,9 2,7 3,0 3,1 2,7 2,8 3,2 

Міцність при відновленні, % 86,3 90,7 91,2 92,3 90,9 93,1 91,8 91,4 

Стиранність при  

відновленні, % 
6,7 6,2 5,8 5,4 5,9 5,1 5,6 5,7 

Ступінь відновлення, % 84,5 85,3 86,1 85,7 86,9 86,2 86,5 87,1 

Кут природного укосу, град. 37-40 36-42 38-40 39-40 38-41 37-39 38-42 37-40 

* – включає нагрів, обпалення і охолодження спеків; 

** – вміст в залізовмісній частини огрудкованого матеріалу 
 

Аналіз показав, що зі збільшенням швидкостей нагріву висушених окатишів і 

охолодження отриманих спеків (рис. 2.2) зростає питома продуктивність обпалю-

вального агрегату (див. табл. 2.6).  

Збільшення в суміші кількості металізованих окатишів від 0 до 90 % прогнозо-

вано призводить до відповідного підвищення вмісту заліза і закису заліза в огруд-

кованому матеріалі. Тобто на перше місце, в даному випадку, виходить економіч-

ний аспект. Вміст залишкового вуглецю в огрудкованому матеріалі змінювався 

від 0 (шихта без антрациту) до 5,4 %, в залежності від зміни швидкостей нагрі-

ву висушених окатишів та охолодження обпаленого матеріалу.  

Міцнісні характеристики спеків залишаються практично незмінними у всьо-

му діапазоні досліджених швидкостей нагріву і охолодження (табл. 2.6). 
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Рис. 2.2. Офлюсовані локальні спеки 

 

Порівняння металургійних характеристик різних огрудкованих офлюсованих 

залізорудних матеріалів приведено в табл. 2.7.  

 

Таблиця 2.7 

Технологічні параметри отримання і металургійні характеристики  

різних видів огрудкованої сировини [185] 

Найменування показників 

Промисловий 

офлюсований 

агломерат 

Промислові 

офлюсовані та 

неофлюсовані  

окатиші  

Офлюсовані лока-

льні спеки з підви-

щеним вмістом  

заліза і залишковим 

вуглецем 

1 2 3 4 

Питома продуктивність  

агрегату, т/м
2
·год 

1,1-1,4
1 

0,79-1,2
2 

1,1-1,4
2 

Питома витрата теплоти, 

МДж/т 
1947-2452 367-840 391-728 

Питома витрата  

електроенергії, кВт·год/т 
43,1-71,3 38,7-68,1 37,4-59,5 

Вміст, %: Fe 

FeO 

SiO2 

C 

51,2-64,1
3 

9,1-15,6 

8,2-3,7 

0
 

61,5-65,8
3 

1,3-5,4 

7,7-0,9 

0 

63,5-74,8
3 

7,6-25,2 

4,1-2,3 

1,6-2,5 
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Закінчення табл. 2.7 

 
1 2 3 4 

Основність (СаО/SiO2), од 1,2-1,8 0,1-1,25 1,25-1,5 

Вміст класів, %: 60-100 мм 

20-60 мм 

5-20 мм 

0-5 мм 

23,7-35,6 

55,9-34,3 

12,3-7,8 

8,1-20,4 

0 

0 

91,7-98,9 

5,2-1,8 

0 

85,9-71,8 

11,9-24,8 

2,2-3,4 

Міцність в барабані,  

ДСТУ  ISO 3271:2012, %: 

на удар (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм)  

 

 

57,4-93,1 

13,6-2,6 

 

 

92,4-97,1 

5,8-1,1 

 

 

93,5-96,4 

3,6-2,5 

Міцність при відновленні,  

ДСТУ  ISO 7215:2008, %: 

міцність (+5 мм) 

стиранність (-0,5 мм) 

 

 

37,8-62,2 

10,4-5,3 

 

 

53,6-95,1 

7,4-4,2 

 

 

72,9-93,1 

4,2-3,3 

Газопроникність та усадка 

шару при відновленні, ДСТУ 

3205-95: 

усадка шару, % 

перепад тиску, Па 

 

 

 

15-18 

68-71 

 

 

 

23-67 

108-154 

 

 

 

13-19 

60-72 

Кінцевий ступінь відновлен-

ня, ДСТУ ISO 7215:2008, % 
65,1-96 72,8-91,4 89,1-93,8 

Кут природного укосу, град. 38-41 25-32 37-40 
1 

– робоча площа агломашини включає тільки зону спікання, без зони охолодження; 
2 

– робоча площа обпалювальної машини включає зони сушки, нагріву, обпалення і охоло-

дження;
 

3 
– вміст заліза в огрудкованому матеріалі (не враховуючи в ньому вмісту СаО та залишково-

го вуглецю). 

 

Як видно з табл. 2.7. запропонований матеріал має кращі металургійні харак-

теристики, ніж офлюсований агломерат і офлюсовані та неофлюсовані окатиші.  

Крім того, він містить в своєму складі підвищений вміст заліза і залишковий 

вуглець.  

Огрудкований матеріал буде мати стабільні металургійні характеристики і 

повністю відповідати вимогам сучасної доменної плавки (табл. 2.7) за умови 

якісного усереднення компонентів його шихти з мінімальними (±0,2-0,3 %) ко-

ливаннями основних оксидів і точного дозування їх в шихту, ефективного (бі-

льше 95 %) змішування шихти, ефективного змішування високотемпературних 

та низькотемпературних сирих окатишів перед термообробкою і мінімальних 

(±25 °С) коливань максимальних температур в шарі.  
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2.5 Розрахунок очікуваної економічної ефективності роботи доменної  

печі об’ємом 5000 м
3
 при використанні локальних спеків з  

підвищеним вмістом заліза та залишковим вуглецем 

 

Для аналітичного дослідження економічної ефективності при використанні в 

технології доменної плавки офлюсованих локальних спеків вибрали кращий за 

останній час період роботи доменної печі ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 

№9 об’ємом 5000 м
3
, (період жовтень 2006 року) та період, в якому досягнута 

мінімальна витрата коксу при вдуванні ПВП (травень 2016 р.). Використовуючи 

методику врахування впливу технологічних факторів на питому витрату коксу і 

продуктивність доменної печі [39], отримали приведені їх значення для нових 

умов плавки (табл. 2.8-2.9, періоди: Б – базові, Р – розрахункові).  

 

Таблиця. 2.8.  

Техніко-економічні показники роботи доменної печі об’ємом 5000 м
3
  

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” при використанні в шихті локальних  

спеків з підвищеним вмістом заліза та залишковим вуглецем 

 

Показники 

ДП-9 

Періоды К, 

кг/т 

П, 

т/сут. Б Р 

1 2 3 4 5 

Тривалість періоду, діб. 31    

Продуктивність, т/доб. 9826    

Приведена продуктивність, т/доб. 9826 11278  +1452,0 

Витрата коксу (К), кг/т 427,0    

Приведена витрата коксу, кг/т 427,0 363,0 –64,0  

Витрата антрациту (А), кг/т 56 56   

Витрата залишкового вуглецю, кг/т 0 32,5 –26,0  

Дуття: витрата, м
3
/хв 

тист, кПа (надл.) 

температура, С 

7812 

337 

1090 

7812 

337 

1090 

  

Витрата природного газу, м
3
/т 87,1 87,1   

Вміст кисню в дутті, % 30,5 30,5   

Поточні простої/тихий хід, % 0,83/0,03 0,83/0,03   

Вихід шлаку, кг/т 402 350   

Вміст Fe у всій шихти, % 55,0 60,0 –21,0 +789,0 
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Закінчення табл. 2.8 

 

1 2 3 4 5 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                        температура, С 

                        вміст %: СО  

                           СО2 

                           Н2 

139 

93 

30,0 

18,4 

6,2 

139 

93 

30,0 

18,4 

6,2 

  

Аналіз чавуну, %: Si 

                      Mn 

                      S 

                      P  

0,84 

0,30 

0,019 

0,076 

0,84 

0,30 

0,019 

0,076 

  

Основність шлаку, од. 1,22 1,22   

Витрата, кг/т: агломерат АФ №1 

              агломерат АФ №2 

              окатиші ПГЗК 

              локальні спеки 

              скрап металічний 

              щлак збагачений 

              вапняк  

134,4 

1192 

300,3 

0 

51,3 

56,4 

28,0 

0 

0 

0 

1626,7 

51,3 

56,4 

0 

 

 

 

 

 

 

–6,0 

 

 

 

 

 

 

+138,0 

Якість коксу, %: зола 

сірка 

М25/М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR/CRI 

11,2 

0,63 

87,6/7,0 

7,9 

3,6 

54,9/31,3 

11,2 

0,63 

87,6/7,0 

7,9 

3,6 

54,9/31,3 

  

Середньозважена фракція -5 мм, % 8,34 3,3 -11,0 +525,0 

 

Таблиця 2.9.  

Техніко-економічні показники роботи доменної печі об’ємом 5000 м
3
 ПАТ 

“АрселорМіттал Кривий Ріг” при вдуванні ПВП та використанні в шихті  

локальних спеків з підвищеним вмістом заліза та залишковим вуглецем 

 

Показники 
Періоды К, 

кг/т 

П, 

т/сут. Б Р 

1 2 3 4 5 

Тривалість періоду, діб. 31    

Продуктивність, т/доб. 9052    

Приведена продуктивність, т/доб.  10025  +973,0 

Витрата коксу (К), кг/т 408,2    

Приведена витрата коксу, кг/т  357,2 –51  
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Закінчення табл. 2.9 

1 2 3 4 5 

Витрата коксового горішку (КО), кг/т 10,1 10,1   

Витрата ПВК, кг/т 92,0 92,0   

Витрата залишкового вуглецю, кг/т 0 33,52 –26,8  

Дуття: витрата, м
3
/хв 

 тист, кПа (надл.) 

 температура, С 

7633 

334 

1015 

7633 

334 

1015 

  

Витрата природного газу, м
3
/т 7,4 7,4   

Вміст кисню в дутті, % 24,5 24,5   

Поточні простої/тихий хід, % 3,07/0,26 3,07/0,26   

Вихід шлаку, кг/т 429,5 350   

Вміст Fe у всій шихти, % 56,32 60,0 –15,02 +566,0 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                        температура, С 

                        вміст %: СО  

                           СО2 

                           Н2 

143 

133 

23,1 

21,7 

3,9 

143 

133 

23,1 

21,7 

3,9 

  

Аналіз чавуну, %: Si 

                      Mn 

                      S 

                      P  

0,68 

0,16 

0,016 

0,082 

0,68 

0,16 

0,016 

0,082 

  

Основність шлаку, од. 1,11 1,11   

Витрата, кг/т: агломерат АФ №1 

агломерат АФ №2 

окатиші ПГЗК 

локальні спеки 

скрап металічний 

щлак збагачений 

76,0 

1290,0 

310,6 

0 

11,3 

45,3 

0 

0 

0 

1676,6 

11,3 

45,3 

  

Якість коксу, %: зола 

сірка 

М25/М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR/CRI 

10,4 

0,5 

88,6/6,6 

5,5 

3,3 

61,6/29,4 

10,4 

0,5 

88,6/6,6 

5,5 

3,3 

61,6/29,4 

  

Середньозважена фракція -5 мм, % 7,8 3,3 –9,18 +407,0 

 

Таким чином, аналіз роботи доменної печі корисним об’ємом 5000 м
3
 показав, 

що використання замість традиційних видів залізорудної сировини локальних 

спеків у доменній плавці дозволить зменшити питому витрату коксу та підвищити 

продуктивність доменної печі за рахунок підвищення вмісту заліза у всій шихті, 

зменшення вмісту дріб’язку (-5 мм) в шихті, виведення із шихти вапняку та додат-
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кового надходження залишкового вуглецю з локальними спеками. Встановлено, 

що при вдуванні ПВП та використанні локальних спеків продуктивність до-

менної печі та питома витрата коксу можуть досягти своїх проектних показни-

ків, особливо якщо при цьому забезпечується висока якість коксу. Отже, навіть 

враховуючи підвищення собівартості виробництва локальних спеків, можна роз-

раховувати на значний економічний ефект використання їх у доменних печах. 

 

2.6 Висновки по розділу 2 

 

1. З огляду на неповну відповідність технологічності виробництва розгляну-

тих в літературному огляді нових огрудкованих залізорудних матеріалів для 

доменної плавки (наприклад, локальних спеків та гібридного залізорудного ма-

теріалу) і актуальність підвищення їх металургійної цінності, в дисертаційній 

роботі продовжені дослідження щодо вдосконалення технології отримання но-

вих видів огрудкованих залізорудних матеріалів. 

2. Сутність розроблюваних процесів ґрунтується на створенні огрудкованого 

залізорудного матеріалу рівномірного за хімічним складом і металургійними 

властивостями, що визначає його однакову поведінку по діаметру і висоті до-

менної печі в усіх зонах: твердофазного відновлення, розм’якшення і плавлен-

ня. При цьому забезпечили високу міцність і відновлюваність нового залізору-

дного матеріалу, а також вузький інтервал температур між початком 

розм’якшення і плавлення, що важливо для ефективної роботи нижніх зон до-

менної печі. 

3. Розроблені технології виробництва чотирьох видів локальних спеків: із кон-

центрату з будь-яким вмістом кремнезему (у діапазоні 1-10 %); з двох різних 

концентратів з вмістом кремнезему 1-5 % і 5-10 %; локальних спеків із залишко-

вим вуглецем та локальних спеків з підвищеним вмістом заліза, основністю 1,25-

1,5, крупністю 20-60 мм, що мають комплекс кращих металургійних характерис-

тик агломерату та окатишів.  
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4. Спільною особливістю розроблених технологій є необхідність попередньої 

підготовки двох шихт для отримання низько- та високотемпературних окатишів. 

Високотемпературні окатиші є каркасом готового продукту, а низькотемперату-

рні окатиші, розплавляючись при обпалюванні, є зв’язкою цього каркаса після 

охолодження. Обпалення здійснюється при максимальній температурі вище (на 

50-100 °С) ніж температура плавлення низькотемпературних окатишів, але ниж-

че (на 100-150 °С) ніж високотемпературних. 

5. Виконані дослідження технології виробництва нових офлюсованих огруд-

кованих залізорудних матеріалів (локальних спеків) показали, що отримані за-

лізорудні матеріали за своїми характеристиками не поступаються, а за деякими 

позиціями і перевершують традиційну сировину. Зокрема вміст заліза вище, 

ніж у промисловому агломераті, і приблизно на тому ж рівні, що в промислових 

окатишах. Міцнісні характеристики (міцність на удар, стиранність) офлюсова-

них локальних спеків кращі ніж у агломерату і практично аналогічні окатишам. 

Гранулометричний склад більш однорідний, ніж у агломерату, а вміст дріб’язку 

(0-5 мм) нижчий. Усадка шару і перепад тиску газу в шарі при відновленні і кут 

природного укосу аналогічні агломерату і вище ніж у окатишів. 

6. Введення в доменну піч менш дорогого і дефіцитного твердого палива у 

складі огрудкованого залізорудного матеріалу може бути дуже перспективним 

за умови збереження або поліпшення металургійних характеристик цього мате-

ріалу. Виконані дослідження з введенням в якості твердого палива у шихту для 

виробництва локальних спеків антрациту фракції 0-10 мм, як найменш реакцій-

ного з природних палив, який запропоновано обробляти лігносульфонатом на-

трію для надання гідрофобній поверхні антрациту гідрофільної здібності.  

7. Основним напрямком інноваційного вдосконалення доменної технології є 

використання локальних спеків, що мають практично всі позитивні металургійні 

характеристики агломерату та окатишів, а також поєднують в собі переваги 

офлюсованих спеків з підвищеним вмістом заліза і залишковим вуглецем. 

8. Отримали подальший розвиток дослідження щодо вдосконалення техноло-

гії виробництва комплексного залізовмісного окускованого матеріалу – офлю-
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сованих локальних спеків із підвищеним вмістом заліза та закатаним твердим 

паливом. Для підвищення вмісту заліза в готовому продукті використовують 

металізовані окатиші, які є високотемпературною частиною шихти. В низько-

температурну частину шихти для отримання окатишів уводять всю необхідну 

кількість флюсу, легкоплавкі мінерали нерудної частини і незначну кількість 

палива (при необхідності). Обидва типи окатишів змішуються з твердим пали-

вом, після чого піддаються термообробці та охолодженню безокислювальним 

нейтральним газом (азот, аргон та ін.) або продуктами повного спалювання різ-

них видів палива в атмосферному або забаластованому повітрі, що містять ме-

нше 0,2 % вільного кисню, з підвищеними швидкостями нагріву та охолоджен-

ня (500 °С/хв і 600 °С/хв). 

9. Аналіз отриманих локальних спеків показав, що вміст залишкового вугле-

цю становить 1,6-2,5 %, загального заліза – 63,5-74,8 %, закису заліза – 7,6- 

25,2 %, показники міцності на удар і стиранності – 93,5-96,4 % і 2,5-3,6 %, від-

повідно, показники міцності і стійкості до стирання при відновленні – 72,9- 

93,1 % і 3,3-4,2 %, відповідно. 

10. Виконаний розрахунковий аналіз роботи доменної печі корисним об’ємом 

5000 м
3
 показав, що при використанні замість традиційних видів залізорудної си-

ровини розроблених локальних спеків у доменній плавці дозволить зменшити пи-

тому витрату коксу та підвищити продуктивність доменної печі за рахунок підви-

щення вмісту заліза у всій шихті (до 60,0 %), зменшення вмісту дріб’язку (-5 мм) в 

шихті (до 3,0 %), виведення із шихти вапняку та додаткового надходження залиш-

кового вуглецю з локальними спеками. 



 103 

РОЗДІЛ 3 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА  

З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ 

 

Ефективність роботи доменних печей і якість чавуну залежать від великої кі-

лькості факторів. Основними з них, як і раніше, є висока якість залізорудних 

матеріалів і коксу, причому якість останнього займає домінуюче положення в 

доменній плавці. Багато років доменщики, практики та науковці працюють в 

напрямку зниження питомої витрати коксу. Це можливо при забезпеченні двох 

основних умов – підвищення якості самого коксу та заміщення його іншими 

видами палива, наприклад ПВП або кусковим антрацитом. 

В даний час на коксохімічні підприємства надходять вугільні концентрати з 

близького та далекого зарубіжжя, які представляють собою багатокомпонентні 

суміші з великого числа збагачувальних фабрик, фізико-хімічні властивості 

яких не відрізняються стабільністю, а ритмічність постачання далека від опти-

мальної [41-43, 70, 72, 193-202]. Виходячи з цього, вивчення впливу показників 

якості коксу на ефективність доменної плавки є актуальною науково-

практичною задачею. При цьому важливо враховувати, що не тільки абсолютні 

значення показників якості коксу, але і їх стабільність, оскільки коливання ме-

талургійних властивостей коксу не дозволяють мати стабільні газодинамічний і 

тепловий режими доменної плавки [1-5, 70-76, 203-213].  

 

3.1. Дослідження залежності питомої витрати коксу від показників  

його якості на доменній печі №9 корисним об’ємом 5000 м
3
  

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” з використанням математичних методів 

 

Як показав аналіз літератури, для оцінки якості коксу запропоновано досить 

багато методів, кожен з яких характеризує ту чи іншу механічну властивість 

або його хімічний склад.  
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Складність оцінки впливу якості коксу на техніко-економічні показники до-

менної плавки полягає у взаємному впливі різних фізико-механічних властиво-

стей коксу, що завантажується в доменну піч. 

З метою вивчення залежності питомої витрати коксу і продуктивності від фі-

зико-механічних властивостей коксу та вмісту в ньому фракції +80 мм були 

проаналізовані усереднені помісячно статистичні дані за 6-річний період робо-

ти доменної печі №9 корисним об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий 

Ріг” (АМКР) [214, 215]. Приведення добової продуктивності і питомої витрати 

коксу кожного наступного місяця до першого, без урахування показників якості 

коксу, виконувалося за методикою нормативної оцінки параметрів доменної 

плавки на витрату коксу і продуктивність, викладеною в роботі [39]. 

На рис. 3.1-3.3 представлені поверхні взаємодії трьох параметрів (двох пока-

зників якості коксу і приведеної питомої витрати коксу (ПрК)). 

 

 

Рис. 3.1. Тривимірний графік впливу М25 і М10 на ПрК 

(ПрК – відстань зважених найменших квадратів) 
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Рис. 3.2. Тривимірний графік впливу М25 і +80 мм на ПрК 

(ПрК – відстань зважених найменших квадратів) 

 

 

Рис. 3.3. Тривимірний графік впливу М10 і +80 на ПрК 

(ПрК – відстань зважених найменших квадратів) 
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З рисунків 3.1-3.3 видно, що встановити вплив одного показника без взаємо-

дії з іншими досить складно. Тим більше неможливо оперативно приймати рі-

шення про зміну кількості завантаженого в доменну піч коксу для підтримки 

стабільного теплового стану доменної плавки. 

За допомогою програми “Statistika” [216] зробили розрахунок двох моделей 

багатофакторних рівнянь регресії другого порядку, які наведені нижче. 

           ПрК1=8883,79-84,34М25-1402,34М10+12,41М25М10+23,69М10
2
.       (3.1) 

  ПрК2=8316,91-78,5М25-1304,67М10+0,7(+80)+11,48М25М10+22,29М10
2
. (3.2) 

У рівняння (3.1) в число змінних (які обирають програмою автоматично) не 

був включений показник (+80 мм, %) як мало значущий. При додаванні його 

вручну, програма видала рівняння (3.2). При цьому середня помилка рішення 

збільшилася з 1,55 до 1,67 % при зниженні стандартного відхилення () з 1,23 

до 0,94 кг/т. Обидва рівняння, як видно, складно використовувати в оператив-

ній роботі взагалі, не кажучи вже про вплив окремих факторів. Це повністю ви-

ключають квадрати і взаємодії деяких з показників. З цієї причини звернулися 

до лінійних методів аналізу. 

Методом найменших квадратів (МНК) [216] і спеціально розробленим для 

оптимізації технології доменної плавки – методом відновлення одновимірних 

залежностей, названим МВОЗ [217] були отримані лінійні багатофакторні мо-

делі, рівняння яких наведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1.  

Лінійні багатофакторні рівняння регресії 

Рівняння 
Середня 

помилка, % 

Ст. відхилення 

(), кг/т 

МНК 

ПрК=532,02-1,19М25+0,78М10+1,84(+80), % 1,73 1,29 

МВОЗ 

ПрК=492,46-0,75М25+2,151М10+0,31(+80), % 1,91 1,23 
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Як видно з табл. 3.1, методи дають практично однакову середню помилку і 

середньоквадратичне відхилення від середнього значення (). Однак, як в 

першому, так і в другому випадку, зважаючи на наявність загального вільного 

члена рівняння, розділити вплив кожного фактора якості на ПрК не представля-

ється можливим. Тому, з метою визначення впливу кожного з факторів на ПрК, 

звернулися до лінійних однофакторних залежностей. Отримані методами МНК 

і МВОЗ результати представлені в табл. 3.2 і 3.3. 

Таблиця 3.2.  

Дані методу МНК 

Рівняння 
Середня 

помилка, % 

Ст. відхилення 

(), кг/т 

ПрК (М25) = 584,15-1,57М25, %  1,78 1,48 

ПрК (М10) = 408,22+5,57М10, %  1,84 1,26 

ПрК (+80 мм) = 432,01+2,0(+80), % 1,74 1,35 

 

Таблиця 3.3.  

Дані методу МВОЗ 

Рівняння 
Середня 

помилка, % 

Ст. відхилення 

(), кг/т 

ПрК–1(М25) = 618,57-1,98М25, % 1,86  1,39 

ПрК–1(М10) = 394,01+7,48М10, % 1,95 1,15 

ПрК–1(+80 мм) = 434+1,61(+80), % 1,79 1,30  

 

У наведених рівняннях (табл. 3.1-3.3) вільні члени рівнянь відображають 

вплив на ПрК багатьох інших факторів. Коефіцієнти перед показниками якості 

говорять про чисельний вплив кожного з них на ПрК.  

Відзначимо, що чисельні коефіцієнти перед показниками, знайдені за двома 

названими вище методам, відрізняються між собою незначно. Тому далі ми 

аналізували показники, знайдені по МНК. 
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Наведені вище залежності є загальними середніми даними. Ступінь тісноти 

зв’язків характеризують коефіцієнти кореляції. Тому виконаний розрахунок ко-

реляційного зв’язку між показниками якості коксу і його фактичними питоми-

ми витратами (К), приведеною питомою витратою коксу (ПрК) і інтенсивністю 

доменної плавки по спаленому коксу (Jк).  

Кореляційний аналіз виявив відсутність достовірного зв’язку показників яко-

сті коксу з питомою витратою коксу, в тому числі і після приведення умов пла-

вки до порівняних умов в аспекті витрати коксу. У таблиці 3.4 показані коефі-

цієнти кореляції між К, ПрК, Jк і показниками якості коксу. Виділені коефіцієн-

ти кореляції значущі на рівні p=0,05. Передбачаючи, що не у всіх випадках за-

довільною буде пряма лінія, для апроксимуючої кривої використовували сту-

пінь 2. Як видно з табл. 3.4, інтенсивність плавки корелюється достовірно з 

усіма показниками якості коксу. З питомою витратою коксу (К), навіть після 

приведення витрати до порівняних умов (ПрК), досить тісного зв’язку на стати-

стично значимому рівні не виявлено. 

Таблиця 3.4.  

Коефіцієнти кореляції 

 

Показники М25, % М10, % +80 мм, % 

К, кг/т чавуну 0,097 -0,211 0,308 

ПрК, кг/т чавуну -0,232 0,202 -0,084 

Jк, кг/м
3
·добу 0,305 -0,528 -0,568 

 

Як відомо, інтенсивність роботи доменної печі (ДП) пов’язана з витратою 

коксу і з продуктивністю ДП. Звідси напрошується висновок, що ненадійні 

зв’язки показників якості коксу з його витратою пов’язані, перш за все, з точні-

стю визначення показників “холодної” міцності коксу та обліком кількості кок-

су, що завантажується в ДП. Джерелом протиріч також може бути надходження 

коксу від різних виробників і запізнювання інформації про те, який кокс, і якої 

якості завантажили в ДП. 
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Виключення із загального ряду місяців роботи ДП №9 АМКР, що різко відрі-

зняються по продуктивності печі (підвищені простої, переведення доменної пе-

чі в режим роботи з низькою інтенсивністю і т.д.), а також по одному з показ-

ників якості коксу, визнаним в результаті аналізу помилковими, не дали задові-

льних результатів, оскільки також були отримані низькі кореляційні відношен-

ня (див. табл. 3.5). Ще однією зміною в аналізі було збільшення ступеня апрок-

симуючої кривої до 3. 

Таблиця 3.5.  

Коефіцієнти кореляції при скороченій 

кількості місяців роботи ДП №9 

Показники* М25, % М10, % +80 мм, % 

К, кг/т чав. 
R2 0,135 0,203 0,153 

R3 0,156 0,204 0,153 

ПрК, кг/т чав.  
R2 0,239 0,146 0,247 

R3 0,378 0,355 0,245 

*R2 – коефіцієнт кореляції при ступені полінома 2; R3 – коефіцієнт кореляції при ступені полінома 3. 

 

Як показали результати, наведені в табл. 3.5, значного збільшення коефіцієн-

тів кореляції при квадратичному поліномі не відбулося. Цікаво проявляє себе 

поліноміальна регресія ступеня полінома 3. 

У конкретному випадку приведені показники витрати коксу вийшли на зна-

чення, яке підтверджує зв’язок з величиною М25 і М10 з імовірністю більше  

95 %. Теоретично вважають [218, 219], що при збільшенні ступеня апроксиму-

ючої кривої до 3 коефіцієнт кореляції зростає. Специфікою цієї кривої є допус-

тима можливість з будь-якої точки кривої створення самостійного алгоритму – 

продовження подальшого стану.  

З огляду на названі і багато інших чинників, пов’язаних з помилками в отри-

манні достовірних даних в статистичному ряду інформації, була проведена очис-

тка даних від результатів, які істотно порушують “гладкість” статистичного ря-

ду. Зокрема, як і рекомендовано в теорії статистики, виключили ряди даних при 
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відхиленні в колонках вихідних даних значень, що відрізняються від середніх на 

величину більш 3. Число рядків при цьому скоротилося з 71 до 47. 

На рис. 3.4. показана залежність ПрК від показника М25 (47 місяців). Там же 

наведені розрахункові рівняння квадратичного (суцільна лінія) і кубічного по-

ліному (пунктирна). 
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Рис. 3.4. Залежність приведеної витрати коксу від міцності М25 

Як видно з рисунка 3.4, виявляється: 

– практично накладення поліномів степеня 2 і 3; 

– різниця впливу на ПрК в залежності від зміни показника М25 відрізняється. 

Так в інтервалі М25 84-87 % можна вважати, що цей показник незначно впли-

ває на витрату коксу. З 87 % і до 90 % спостерігається досить істотний вплив. 

Тобто, при М25 = 88 % приведена питома витрата коксу, згідно наведеному на 

рис. 3.4 рівнянню, складе: 

ПрК=0,249488
3
-65,8988

2
+5798,588-169533=442 кг/т чавуну; 

а при М25 = 89 %: 

ПрК=0,249489
3
-65,8989

2
+5798,589-169533=438,1 кг/т чавуну. 

Збільшення М25 на 1 % дасть очікуване зниження питомої витрати на кожну 

тонну чавуну на 442-438,1 = 3,9 кг. Це дозволяє визначити можливий економіч-

ний ефект, з урахуванням вартості тонни коксу і продуктивності ДП. 
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Аналогічна ситуація, і навіть більш проста, з впливом оцінки стираності кок-

су. Квадратичний поліном розміщується практично на прямій, поліном третього 

ступеня (переривчаста лінія) також лягає близько (рис. 3.5). Про це говорить і 

близькість коефіцієнтів кореляції і кореляційних відношень при трьох значен-

нях ступенів поліномів. 

Таким чином, цілком допустимо на відрізку значень М10 від 6 до 8,5 % ви-

значати економічну ефективність зниження стираності за показником М10. 

Для М10 = 6,5 % (див. формули на рис. 3.5): 

 

ПрК + 5,55426,5+408,36=444,46 кг/т;  

при М10 = 7,5 %: 

ПрК=5,55427,5+408,36=450,02 кг/т. 

 

Ефект 450,02-444,46 = 5,56 кг/т чавуну на кожен відсоток зниження М10 в за-

значеному вище інтервалі. 

Вплив на витрату коксу великої (+80 мм) фракції представлений на рис. 3.6. 

Там же дані і рівняння ліній регресії. 
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Рис. 3.5. Залежність приведеної витрати коксу від стираності М10 
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Рис. 3.6. Залежність приведеної витрати коксу від вмісту класу +80 мм 

 

Як видно з рис. 3.6, поліноми другого і третього ступеня розташовуються до-

сить близько.  

Проте, для простоти подальших розрахунків, додали ще лінійний поліном. 

Відповідно до рівняння ПрК = f(+80 мм) (див. рис. 3.6) знаходимо значення 

функції в діапазоні при величині аргументу 5 і 6 %. 

 

При +80 мм = 5 %:  

ПрК=2,52195+428,15=440,8 кг/т; 

при +80 мм = 6 %:  

ПрК=2,52196 +428,15=443,3 кг/т. 

 

Різниця складає 2,5 кг/т. Звідси зміна кількості фракції +80 мм на 1 % змінить 

ПрК на 2,5 кг/т чавуну.  

При цьому збільшення кількості цієї фракції збільшує питому витрату коксу, 

а зменшення – знижує його. 

Для перевірки правильності вибору співвідношення між величинами, визна-

чимо зміну ПрК в крайньому положенні інтервалу, припустимо 10-11 %. 
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При 10 % фракції (+80 мм): 

ПрК=2,521910+428,15=453,4 кг/т; 

при 11 % фракції (+80 мм): 

ПрК=2,521911+428,15=455,9 кг/т. 

Різниця дає ті ж 2,5 кг/т чавуну на 1 % крупного коксу. 

Цікавим є співставлення існуючих раніше нормативів співвідношення між 

зміною показників якості і ефектом зміни питомої витрати коксу (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6. 

 

Вплив зміни показників якості на витрату коксу 

 

№ Джерело зміни ПрК 

Зміна показників 

якості на 1% 

+(М25) -(М10) -(+80 мм) 

1 

Розрахунок ПрК, кг/т чавуну, по  

ДП 5000 м
3 
за 6 років по рівнянням  

кореляції (вибірка 47 міс.)  

-3,9 +5,6 +2,5 

2 
Розрахунок ПрК, кг/т чавуну, по МНК  

(за 71 міс.) 
-1,57 +5,57 +2,0 

3 
Розрахунок ПрК, кг/т чавуну, по методу  

МВОЗ (71 міс.) 
-1,98 +7,48 +1,61 

4 
Теж при середньому значенні ПрК=445, 

кг/т (норматив МЧМ, табл. 1.2), кг/т 
-2,67 +12,45 +0,89 

5 

Розмір надбавок або знижок до оптової ці-

ни,%, в перерахунку на ПрК=445 кг/т чав. 

Прейскурант норми розрахунку за кокс  

№ 01-06 введений в СРСР з 1.01.1982 р. 

[178] 

-3,12 +6,23 +0,89 
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Як видно з таблиці, принципово у всіх випадках оцінка подібна і досить очі-

кувана: при збільшенні М25 питома витрата коксу знижується; збільшення М10 і 

кількості коксу +80 мм підвищує витрату коксу. Нормативи Міністерства чор-

ної металургії істотно завищують ступінь впливу М10 на витрату коксу, знижу-

ючи при цьому величину впливу +80 мм. Останнє можна пояснити тим, що це 

лише частина виявленого економічного ефекту, що призначена для стимулю-

вання коксохімічного виробництва до підвищення якості коксу. 

Досить близькі між собою результати розрахунків впливу М10 і +80 мм по рі-

внянням кореляції (вибірка 47 рядків) і за методом найменших квадратів.  

У той же час по ефективності збільшення механічної міцності (М25) метод 

МНК дав практично вдвічі менше значення. 

Слід зазначити, що за впливом показників якості коксу (М25 і М10) на ПрК 

найбільш близькі між собою кореляційні залежності (рядок 1 табл. 3.6) з давно 

скасованим прейскурантом №01-06 [220] (див. рядок 5 табл. 3.6).  

На нашу думку, найбільш близькі до реальних залежностей результати отри-

мані за “очищеними” від випадкових значень статистичними даними роботи 

ДП №9 АМКР за 6 років (рядок 1, табл. 3.6). 

Металурги Китаю ефективність підвищення міцності коксу оцінюють в не-

меншому ступені: збільшення на 1 % М40 зменшує витрату коксу на 5 кг/т на 

тонну, а зниження М10 на 0,2 % знижує витрату коксу на 7 кг/т [221], а за дани-

ми американських металургів [222] збільшення на 1 % I40 знижує питому витра-

ту коксу на величину від 8 до 2-х кг/т, в залежності від рівня міцності коксу. 

Так при I40 < 55 % – 8 кг/т; при зміні I40 в інтервалі 55-62 % витрата коксу зни-

жується на 4 кг/т; а при I40 > 62 % на 2 кг/т. 

Нам видається підхід американських металургів найбільш правильним. При-

чому ефективність підвищення міцності залежить не тільки від рівня показника 

міцності, але і від всіх інших умов доменної плавки, починаючи, в першу чергу, 

з об’єму печі, властивостей шихти, умов завантаження і технології самої плав-

ки. Тому, ймовірно, нормувати вплив підвищення міцності необхідно для кож-

ної конкретної ДП, або певної групи печей, з урахуванням всіх наведених умов. 
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3.2. Дослідження впливу якості коксу на ефективність  

доменної плавки в печах різного корисного об’єму 

 

З метою визначення якісних і кількісних залежностей між збільшенням 

об’єму доменних печей і впливом якості коксу на продуктивність печей і пито-

му витрату коксу в доменній плавці, в якості об’єкта досліджень вибрані техні-

ко-економічні показники роботи доменних печей ПАТ “АрселорМіттал Кривий 

Ріг” [223, 224]. За даними цього підприємства зіставлялися середньомісячні ре-

зультати роботи печей об’ємом 2000 м
3
 (ДП №7), 2700 м

3
 (ДП №8) і 5000 м

3 

(ДП №9) за 6 років (2011-2016 р.). Аналізувалися основні показники роботи до-

менної печі: продуктивність – П, т/добу; приведена продуктивність – ПрП, 

т/добу; питома приведена продуктивність – ПрП(пит)., т/(м
3
·добу), питома витра-

та коксу – К, кг/т і приведена питома витрата коксу – ПрК, кг/т чавуну. 

Мінімальні (min), максимальні (max) і середні значення показників якості ко-

ксу, а також П, ПрП, К і ПрК за 6-ти річний період за трьома печами представ-

лені в табл. 3.7. Аналізуючи дані табл. 3.7 можна зробити висновок про невели-

кі абсолютні зміни якості коксу за їх середніми показниками за аналізований 

період по кожній з доменних печей. Однак відомо, що абсолютні величини не-

достатньо повно характеризують зміни цих показників і тому краще використо-

вувати відносні величини, що є узагальненою характеристикою сукупностей. 

У табл. 3.8 за даними табл. 3.7 наведені відношення абсолютних змін показ-

ників якості коксу до їх середніх значень – 100·(max-min)/сер. З табл. 3.8 видна 

висока нестабільність (високий рівень коливань) показників міцності М25, сти-

раності М10 і, особливо, вмісту фракції коксу +80 мм. Причому найвища неста-

більність цих показників спостерігається на найбільшій за корисним об’ємом 

печі №9, що пояснюється великою кількістю коксу, що завантажується в піч, 

від різних зовнішніх постачальників з незначним використанням коксу власно-

го виробництва АМКР. Печі №7 і №8 в основному отримували кокс з коксохі-

мічного виробництва (КХВ) АМКР, який теж не відрізнявся високою стабільні-

стю [194, 223, 224]. 
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Таблиця 3.7.  

Узагальнена характеристика показників якості коксу і параметрів роботи ДП №7, 8 і 9 

 

Піч 

Показники по середнім даним за 6 років 

 
М25, % М10, % 

>80 мм, 

% 
CSR, % CRI, % 

П, 

т/добу 

ПрП, 

т/добу 

К,  

кг/т 

ПрК, 

кг/т 

№7 

min 85,1 6,5 7,2 45,2 34,1 2197 2197 497 456 

Cеp. 86,9 7,5 9,3 48,3 36,3 3051 3125 528 494 

max 88,2 8,1 15,6 52,9 38,7 3466  3534 545  525 

№8 

min 85,1 6,3 6,6 45,6 33,3 3548 2828 453 454 

Cеp. 87,1 7,4 9,4 48,0 36,6 4431 4082 487 481 

max 89,2 8,0 15,6 54,6 47,8 5077 5448 519 519 

№9 

min 84,1 6,0 4,4 48,0 32,6  5035 4828 424  410 

Cеp. 87,3 7,0 8,0 51,0 35,2 7225 7298 466 443 

max 89,7 8,5 16,1 56,5 40,7 9836  9836 506  480 

 

1
1
6
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Таблиця 3.8.  

Відносна характеристика 

показників якості коксу по печам, % 

Піч М25 М10 80 мм CSR CRI 

№7 3,6 21,3 90,3 15,9 12,7 

№8 4,7 23,0 95,7 18,8 39,6 

№9 6,4 35,7 146,3 16,7 23,0 

 

Для кількісної оцінки міри коливання (розсіювання) показників якості коксу 

за аналізований період визначили коефіцієнти варіації V для кожної печі 

(табл. 3.9). Відомо, що чим менше значення V, тим більш однорідна сукуп-

ність за досліджуваною ознакою [225]. 

 

Таблиця 3.9  

Коефіцієнти варіації показників якості коксу, % 

 

Показник 
Середнє по печах 

№7 №8 №9 

Vσ(M25) 0,64 0,53 0,79 

Vσ(M10) 2,83 2,73 3,81 

Vσ(+80 мм) 13,68 12,61 24,80 

Vσ(CSR) 5,09 4,48 4,93 

Vσ(CRI) 3,92 3,49 3,97 

 

З табл. 3.8 і 3.9 видна висока нестабільність показників якості коксу за аналі-

зований період, як по рокам, так і по печам. Наступні розрахунки виконувалися 

в середовищі Microsoft Excel. Для потрібної пари факторів послідовно заносили 

значення параметрів, вибирали вид зв’язку – лінійний (Х) або ступінь поліномі-

альної апроксимації (Х
2
 або Х

3
) і разом з автоматичним відображенням лінії ап-

роксимації отримували рівняння опису цієї лінії. 
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Статистичний зв’язок багато в чому залежить від виду рівняння і коефіцієнта 

детермінації – R
2
 (іноді позначають буквою D). Тому розглядали величину R

2
 

для рівнянь апроксимації в ступенях Х, Х
2
 і Х

3
, з метою знаходження максима-

льного його значення. Відомо, що коефіцієнт кореляції або кореляційне відно-

шення – R більше, ніж коефіцієнт детермінації, і краще вказує на тісноту 

зв’язку досліджуваних показників. 

Між R та тіснотою зв’язку параметрів, за співвідношенням Чеддока [226], за-

лежності наступні: зв’язок вельми тісний – R = 0,9-0,99; зв’язок тісний – R = 

0,7-0,9; зв’язок помітний – R = 0,5-0,7; зв’язок помірний – R = 0,3-0,5; зв’язок 

слабкий – R = 0,1- 0,3. Враховуючи сказане, разом з коефіцієнтом детермінації 

– R
2
 знаходили також і коефіцієнт кореляції (для Х) або кореляційне відношен-

ня (для Х
2
 або Х

3
). Результати розрахунків наведені в табл. 3.10. 

При розрахунках показників (табл. 3.10) враховували всі дані статистичного 

ряду, не виключаючи тих, що істотно відрізняються від середнього значення. 

Як видно з табл. 3.10, лінійна апроксимація (Х), не дала надійного зв’язку з 

ПрК ні для однієї печі і ні для одного показника якості коксу. ПрП для ДП №7 

має R = 0,43 тільки у зв’язку з показником М10, а для ДП №9 коефіцієнти коре-

ляції R = 0,352-0,557 з усіма показниками якості коксу. 

При апроксимації поліномом другого порядку (Х
2
), для ДП №8 зв’язок пока-

зника М10 з ПрК, а на ДП №9 зв’язок кусків коксу класу  80 мм з ПрК дали ко-

реляційні відношення R > 0,3. По зв’язку ПрП з М10, R > 0,4 для всіх трьох пе-

чей, а для ДП №9 всі три показники якості коксу з ПрП показали більш високі 

кореляційні відношення, а саме для М25 – 0,397, для М10 – 0,492 і для вмісту 

фракції коксу  80 мм – 0,601. 

При апроксимації по кубічному поліноміальному ряду (Х
3
), тільки на ДП №9 

зв’язок ПрК з показником  80 мм дав коефіцієнт кореляції R = 0,497. Для ПрП 

кореляція з показником М10  0,4, що за співвідношеннями Чеддока [226] відпо-

відає вже помітному зв’язку для всіх трьох печей. Для ДП №9 показники якості 

М10 і  80 мм у зв’язку з ПрП дали величину коефіцієнта кореляції 0,717 і 0,629, 

відповідно зв’язок тісний. 
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Таблиця 3.10.  

Коефіцієнти R
2
 і R у зв’язках показників якості коксу  

з приведеною витратою коксу і приведеною продуктивністю ДП 

 

Показники 

ПрК, кг/т чавуну ПрП, т/добу 

Х Х
2
 Х

3
 X X

2
 X

3
 

R
2
 R R

2
 R R

2
 R R

2
 R R

2
 R R

2
 R 

№7 

М25, % 0,008 0,089 0,009 0,094 0,012 0,107 0,064 0,284 0,082 0,287 0,089 0,298 

М10, % 0,015 0,122 0,015 0,122 0,049 0,221 0,184 0,430 0,214 0,463 0,227 0,476 

80 мм,% 0,072 0,268 0,015 0,136 0,015 0,121 0,049 0,281 0,052 0,227 0,060 0,246 

№8 

М25, % 0,006 0,074 0,006 0,075 0,014 0,120 0,071 0,266 0,075 0,273 0,076 0,276 

М10, % 0,062 0,229 0,098 0,314 0,126 0,112 0,225 0,150 0,245 0,495 0,287 0,536 

80 мм,% 0,004 0,066 0,010 0,099 0,012 0,109 0,009 0,093 0,010 0,102 0,022 0,149 

№9 

М25, % 0,054 0,232 0,056 0,236 0,077 0,277 0,124 0,352 0,158 0,397 0,176 0,420 

М10, % 0,041 0,202 0,048 0,220 0,049 0,222 0,242 0,492 0,242 0,492 0,515 0,717 

80 мм,% 0,007 0,084 0,177 0,421 0,247 0,497 0,310 0,557 0,362 0,601 0,366 0,629 

 

1
1
9
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Невисока тіснота зв’язку показників якості коксу з приведеною питомою ви-

тратою коксу і продуктивністю по кожній з трьох печей полягає, перш за все, у 

великих коливаннях показників якості коксу, що завантажується в розглянуті 

доменні печі. Крім цього наведені результати ще раз підтвердили, що зв’язок 

якості коксу на підприємстві АМКР більше з ПрП ніж з ПрК. Причина такого 

алогізму може полягати в більшій точності контролю продуктивності печей, 

ніж кількості споживаного коксу, одержуваного, в чималій частини, від зовні-

шніх постачальників [214, 215]. 

У той же час уточнити інформацію про параметри якості коксу протягом пе-

вного проміжку часу, можна якщо із загального ряду спостережень виключити 

випадки (помилки, описки і т.п.), які відрізняються від середнього значення на 

величину порядку 3 [227]. 

Для вивчення взаємозв’язку двох виробничих параметрів не можна обмежу-

ватися лінійним або квадратичним поліномом лінії тренда, як це зроблено в бі-

льшості робіт (в тому числі і наших), які використовували статистичну обробку 

даних. 

Оскільки якість коксу істотно впливає на його питому витрату і на продукти-

вність агрегату [39], становить інтерес уточнити, на який з цих двох показників 

(ПрК і ПрП) вплив виявляється більшим. 

Виконаний аналіз показав, що: 

1) тіснота зв’язку показників якості коксу з фактичними питомими витратами 

коксу і продуктивністю значно менше, ніж з приведеними цими показниками 

доменної плавки; 

2) кореляційні відношення, при оцінці залежності приведеної продуктивності 

від показників якості коксу для всіх трьох ДП і апроксимації їх по кубічному 

поліноміальному ряду, виявляються найбільшими; 

3) тіснота зв’язку показників якості коксу з приведеною питомою витратою 

коксу значно гірше, ніж з приведеною продуктивністю по трьом печам. 

Однак, питання не таке просте. Адже розглядаються печі, що істотно відріз-

няються не тільки корисним об’ємом, але і технологією ведення плавки. 
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В ході подальшого аналізу були виключені точки, що лежать на графіках відо-

кремлено від основної маси. Ці дані вважаються випадковими і, звичайно, кіль-

кість їх не перевищувала 5 %. В деякій мірі при цьому збільшується величина R
2
 

і, відповідно R. У принципі, виключення “випадкових” даних (що відрізняються 

від середньої більш, ніж на 3) обумовлено “теоремою 3-х сигм” [227]. 

Якщо, наприклад, по середньомісячним даним виконати аналіз зв’язку М25 з 

ПрП за результатами роботи ДП №7 за 6 років, при її апроксимації кубічним 

поліноміальним рядом, то отримаємо кореляційне відношення R = 0,385, що 

дещо більше величини, показаної в таблиці 3.10 (R = 0,298), при однаковому 

ступені апроксимації (Х
3
): 

 

ПрП = -42,231(М25)
3
 + 11113(М25)

2
 - 974547М25 + 3E+07; R

2
 = 0,1485; R = 0,385. 

 

Аналіз зв’язку між М10 і ПрП для тієї ж ДП №7, при апроксимації квадратич-

ним поліноміальним рядом дає досить високе кореляційне відношення: 

 

ПрП = -438,27(М10)
2
 + 5821,1М10 – 16040; R

2
 = 0,305; R = 0,552. 

 

Близька ситуація і з кількістю коксу  80 мм (%) в товарній масі: 

ПрП = 1,8147(80)
3
 - 74,803(80)

2
 + 1010,5(80) - 1347,8; R

2
 = 0,124; R = 0,352. 

 

Для печей об’ємом 2700 м
3
 і 5000 м

3 
отримані аналогічні зв’язки. 

Доменна піч №8: 

 

ПрП = 16,813(М25)
2
 - 2849,7М25 + 124812; R = 0,290. 

ПрП = -156,03(М10)
2
 + 2095,9М10 - 2842,1; R = 0,220. 

ПрП = 2,0298(80)
3
 - 77,713(80)

2
 + 938,71(80) + 522,49; R

2
 = 0,109; R = 0,33. 

 

Доменна піч №9: 

ПрП = -70,722(М25)
3
 + 18583(М25)

2
 - 2E+06(М25) + 5E+07; R

2
 = 0,176; R = 0,42. 
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ПрП = 2855,4(М10)
3
 – 62230(М10)

2
 + 448304М10 - 1E+06; R

2
 = 0,5145; R = 0,72. 

ПрП = -31,911(80)
2
 + 228,43(80) + 7785,8; R

2
 = 0,362; R = 0,60. 

 

Як видно, незалежно від об’єму ДП, вплив показників якості коксу на проду-

ктивність носить статистичний характер з певним ступенем імовірності. 

Разом з тим, становить інтерес тіснота зв’язку параметрів якості коксу з ПрП 

незалежно від об’єму ДП. Зазвичай при такому аналізі встановлюють зв’язки 

параметрів якості коксу з питомою продуктивністю доменних печей. У зв’язку 

з цим додатково за вихідними даними роботи трьох доменних печей виключили 

місяці їх роботи з ПрП(пит) <1,5 т/(м
3
·добу). Зв’язки параметрів якості коксу з 

цим показником виявилися ще більш слабкими. 

Відомо, що збільшення об’єму інформації підвищує статистичну надійність 

одержуваних результатів. У зв’язку з цим нами проведено аналіз зведеного ма-

сиву, що складається з даних роботи трьох печей ДП №7, 8 і 9 розглянутих ра-

ніше незалежно. У конкретному випадку кількість інформації з величини по-

рядку 126 зросла втричі. 

Графічний аналіз (рис. 3.7) зв’язку приведеної питомої витрати коксу з при-

веденою продуктивністю трьох ДП показав, значно більш високе кореляційне 

відношення (0,88, що по співвідношенням Чеддока [226] відповідає тісному 

зв’язку), ніж R таких зв’язків окремо для трьох печей. 

Перевірка цього зв’язку за середніми даними за весь період досліджень пока-

зала, що вона укладається на пряму з коефіцієнтом детермінації R
2
 = 1, тому що 

між продуктивністю і питомою витратою коксу є пряма функціональна залеж-

ність, а при збільшенні об’єму ДП, витрата коксу на тонну чавуну зменшується. 

Доменні печі АМКР завжди негативно реагували на погіршення показників 

холодної міцності коксу. Тому для аналізу зв’язку показника якості коксу М25 з 

питомою продуктивністю трьох печей виключили місяці їх роботи з М25 <86 %, 

так як при зниженні цього показника міцності коксу нижче зазначеної величи-

ни, робота печей завжди різко погіршувалася (рис. 3.8). 
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Рис. 3.7. Залежність між приведеною продуктивністю  

і питомою витратою коксу трьох доменних печей 
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Рис. 3.8. Вплив міцності коксу М25 на приведену 

продуктивність трьох доменних печей 
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Як видно з рис. 3.8, кореляційне відношення R для зв’язку ПрП з М25 підви-

щилося в середньому від 0,368 до 0,60 (по співвідношенням Чеддока [224] це 

вже зв’язок помітний). Такий підхід дозволив отримати і більш високий ступінь 

зв’язку міцності коксу з приведеною питомою його витратою (рис. 3.9), коре-

ляційне відношення R = 0,53 (теж зв’язок помітніший в порівнянні з даними 

табл. 3.10). 

y = -7,6566x
2
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Рис. 3.9. Вплив міцності коксу М25 на приведену питому  

витрату коксу для трьох доменних печей 

 

З метою оцінки впливу стираності коксу на приведену продуктивність і при-

ведену витрату коксу також виключили з розгляду періоди роботи печей з по-

казником М10 >7,5 %. На рис. 3.10 наведено графік впливу М10 на приведену 

продуктивність трьох доменних печей, кореляційне відношення цього зв’язку 

дорівнює 0,71 (зв’язок тісний). 

Аналогічним чином значно зросла тіснота зв’язку М10 з ПрК (рис. 3.11), ко-

реляційне відношення якого дорівнює 0,66 (зв’язок помітний). 
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Рис. 3.10. Вплив стираності коксу М10 на приведену 

продуктивність трьох доменних печей 
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Рис. 3.11. Вплив стираності коксу М10 на приведену 

питому витрату коксу за трьома доменними печами 

 

Слід також зазначити, що показник М10 є характеристикою не тільки стира-

ності коксу. Він пов’язаний з пористістю, ступенем готовності коксового пиро-

га і рядом інших властивостей, тобто, є комплексним показником.  

П
р
П

, 
т/

д
о
б

у
 



 126 

Для підтвердження сказаного, розглянута залежність між М10 і показником 

CSR, за даними роботи трьох печей за 6 років (рис. 3.12).  

y = -1,6477x
3
 + 36,868x

2
 - 277,83x + 754,13

R
2
 = 0,3093; R = 0,56
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Рис. 3.12. Залежність між показниками якості  

M10 і CSR коксу, завантаженого в три доменні печі 

 

Апроксимація по кубічному поліноміальному ряду зв’язку М10 з CSR дає ко-

реляційне відношення R = 0,56 (зв’язок помітний). 

На рис. 3.13 і 3.14 наведені графіки впливу фракції коксу +80 мм на приведе-

ну продуктивність і приведену витрату коксу за трьома доменними печами при 

виборі періодів роботи печей із вмістом фракції +80 мм < 10 %. Кореляційні 

співвідношення, відповідно склали 0,7 і 0,6 (перший зв’язок тісний, а другий – 

помітний, по співвідношенням Чеддока [226]). 

З графіків (рис. 3.8-3.11, 3.12 і 3.13) чітко простежується традиційний вплив 

збільшення М25 і зменшення М10 на зростання продуктивності доменних печей і 

зменшення питомої витрати коксу в доменній плавці. Аналогічно і зростання 

вмісту фракції коксу +80 мм призводить до зниження приведеної продуктивно-

сті доменних печей і збільшення питомої витрати коксу в повній відповідності з 

теорією доменної плавки. 



 127 

y = 199,11x
2
 - 4060,4x + 24498

R
2
 = 0,4904; R = 0,70

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

4 5 6 7 8 9 10

+80 мм, %

П
р

П
, 

т/
су

т.

 

Рис. 3.13. Вплив фракції коксу +80 мм на приведену 

продуктивність трьох доменних печей  
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Рис. 3.14. Вплив фракції коксу +80 мм на приведену 

питому витрату коксу трьох доменних печей 

 

Якщо проаналізувати зв’язки показників якості коксу з приведеною продук-

тивністю і питомою витратою коксу за середніми даними про роботу трьох до-
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менних печей за весь період досліджень, то ці зв’язки укладаються на пряму з 

коефіцієнтом детермінації R
2
 = 1, причому тут також зі збільшенням міцності 

М25, зменшенням стираності М10 і вмісту класу кусків коксу >80 мм, приведена 

продуктивність зростає, а питома витрата коксу знижується. 

Таким чином, виконані дослідження дозволили зробити висновок, що збіль-

шення об’єму доменних печей, істотно підвищує вимоги до якості коксу, що в 

них завантажується. 

Якість коксу, що оцінюється показниками міцності М25, стираності М10 і вмі-

стом фракції 80 мм, в товарній масі коксу, зі збільшенням об’єму печей, значно 

більше впливає на продуктивність ніж на пов’язану з нею питому витрату кок-

су, забезпечуючи при цьому відповідний рівень економічної ефективності ро-

боти доменних печей. 

Коливання параметрів якості коксу негативно впливають на показники ефек-

тивності роботи доменних печей, а зі збільшенням об’єму печей вплив нестабі-

льності якості коксу зростає. 

 

3.3 Оцінка впливу стабільності якості коксу на його  

питому витрату при різних умовах доменної плавки 

 

Виконаний аналіз літературних джерел та проведені дослідження показали, 

що для забезпечення високої інтенсивності доменної плавки, особливо при за-

стосуванні технології ПВП, без високих показників якості залізорудної сирови-

ни і особливо коксу досягти істотного зниження витрати коксу не вдається. Тут 

на перше місце виходить показник стабільності якості коксу, тобто все більш 

актуальним стає питання про оптимальну якість коксу не тільки з точки зору 

величини абсолютних показників, але і відхилень від них. 

У різні роки проводилися дослідження з вивчення впливу коливань якості 

коксу на техніко-економічні показники доменної плавки [71, 75, 228, 229]. Так, 

в роботі [71] відзначається істотний вплив на роботу доменних печей коливань 

якісних показників коксу.  
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Розроблені математичні моделі дозволяють дати кількісну оцінку впливу на 

продуктивність доменної печі і питому витрату коксу як абсолютних значень 

показників його якості, так і їх коливань. Наприклад, збільшення середньоквад-

ратичного відхилення від середнього значення вмісту сірки за три доби на 

0,02% (в межах 0,014-0,09%) призводить до зниження продуктивності доменної 

печі на 1% і збільшення питомої витрати коксу на 4,8 кг/т чавуну. Збільшення 

коливань міцності коксу по показнику М40 на 0,5% (в межах 0,2-1,7%) призво-

дить до збільшення питомої витрати коксу на 9,6 кг/т чавуну. 

За даними досліджень на доменній печі Череповецького металургійного за-

воду [74], збільшення коливань стиранням коксу σМ10 на 0,1% збільшує витрату 

коксу на 1,6% і знижує продуктивність доменної печі на 1,2%. У даній роботі 

для оцінки впливу коливань властивостей коксу на основні показники роботи 

доменної печі (продуктивність і питому витрату коксу) використаний метод ба-

гатофакторного регресійного аналізу. В якості критерію оцінки коливань пока-

зників якості коксу в часі використано середньоквадратичне відхилення від се-

реднього значення за одиничний період, тривалість якого прийнята 3 доби. У 

роботі чітко показано, що коливання показників якості коксу, поряд з їх абсо-

лютними значеннями, істотно впливають на результати доменної плавки. 

Найбільш повну характеристику стабільності якості коксу дає середньоквад-

ратичне відхилення, яке кількісно і якісно враховує кожне відхилення показни-

ка від середнього значення, а також коефіцієнт варіації, який є відносною вели-

чиною, за допомогою якого можна порівняти коливання різних показників яко-

сті, незалежно від їх фізичної сутності і відповідно розмірності.  

В ході наших досліджень [72, 73, 199, 203] встановлені співвідношення між 

коливаннями показників міцності коксу і показниками якості шихти з викорис-

танням розрахованих середньоквадратичних відхилень і коефіцієнтів варіації 

відповідних показників вугільної шихти і коксу. Досліджена нестабільність 

якості коксу, що виражається в значних коливаннях показників міцності коксу 

М25 і стираності М10, обумовлена коливаннями показників якості шихти, а саме 

зольності, вологості, крупності подрібнення і насипної щільності.  
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Коефіцієнт кореляції у встановлених співвідношеннях між коливаннями по-

казників міцності коксу і коливаннями показників якості шихти знаходиться в 

межах 0,612-0,835. Дослідженнями встановлено, що коливання якості коксу по 

показнику стираності коксу М10 більше, ніж за показником міцності М25, так як 

коефіцієнти варіації склали, відповідно, 1,87-4,85 і 0,22-1,38 %. 

Наступним етапом досліджень [230, 231] стало визначення впливу коливання 

вхідних показників якості коксу – коефіцієнтів варіації V(S), V(А), V(М25), 

V(М10), V(CSR) на вихідні показники – питому витрату коксу ( К) і коксового 

еквіваленту (КЕ) в доменній плавці, при варіантах технології з використанням 

ПГ і з вдуванням ПВП.  

При цьому використовували розроблену авторами робіт [217, 232, 233] мето-

дику відновлення одновимірних залежностей (МВОЗ), що дозволяє на підставі 

даних, отриманих в режимі нормальної експлуатації конкретної доменної печі, 

встановлювати зв’язки між вхідними параметрами і вихідними показниками 

доменної плавки.  

На доменній печі №9 об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” 

освоєння технології ПВП почалося з кінця грудня 2015 року. В період з жовтня 

по грудень 2015 (далі 1-й період) і з січня по червень 2016 року, при вдуванні 

ПВП (далі 2-й період), був використаний кокс, мінімальні і максимальні зна-

чення показників, якості якого наведені в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11.  

 

Показники якості коксу 

 

Показник якості, % 
Період 1-й Період 2-й 

min max min max 

Сірка 0,41 0,71 0,42 0,64 

Зола 9,33 11,23 9,09 11,06 

М25 87,33 90,88 86,51 90,69 

М10 4,95 7,25 4,70 8,15 

CSR 49,79 65,28 55,91 63,29 
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Як видно з табл. 3.11, має місце суттєва різниця між мінімальними і макси-

мальними значеннями показників, що говорить про нестабільність якісних ха-

рактеристик металургійного коксу. 

Аналіз добових результатів роботи печі №9 в аналізовані періоди показав ві-

дсутність статистично значущих залежностей фактичних витрат коксу від пока-

зників його якості. У другому періоді, з урахуванням вдування в доменну піч 

ПВП, кількість якого змінювалося від 0 до 135 кг/т чавуну, в якості вихідного 

параметру була обрана не питома витрата коксу, а витрата коксового еквівален-

ту, що враховує сумарну витрату палива. Однак і в цьому випадку статистично 

значущі зв’язки розглянутих параметрів отримані не були. 

З метою оцінки впливу зміни якості коксу на фактичні техніко-економічні 

показники плавки вихідні щодобові дані про роботу печі №9 були розбиті на 

періоди по 7 діб, для яких визначені коефіцієнти варіації показників якості кок-

су V(S), V(А), V(М25), V(М10), V(CSR) і середні за аналізований період зна-

чення витрати коксу і коксового еквіваленту. 

При роботі печі №9 без вдування ПВП найбільш нестабільною якість коксу 

була за вмістом сірки, значення коефіцієнтів варіації змінювалися від 2,15 до 

16,01 %. Найбільш стабільним же був показник механічної міцності коксу М25, 

для якого коефіцієнт варіації склав 0,1-1,15 %. Коефіцієнти варіації показника 

стираності коксу М10 змінювалися від 2,58 до 9,98 %, що також говорить про 

нестабільність даної властивості коксу, що завантажувався в доменну піч про-

тягом трьох місяців 2015 року. Значно менше коливалася якість коксу за вміс-

том золи, так коефіцієнт V(А) змінювався від 1,76 до 4,55 % і показником піс-

ляреакційної міцності коксу – V(CSR) склав 0,53-5,26 %. 

У 2016 році, при впровадженні на печі технології доменної плавки з вдуван-

ням ПВП, якість коксу також не відрізнялася високою стабільністю. Причому, 

найбільш змінювалася стираність коксу і, як і в попередньому періоді, вміст сі-

рки в коксі; коефіцієнти варіації V(М10) і V(S) змінювалися в діапазонах 1,1-

12,9 і 4,8-15,5 %, відповідно. Найбільш стабільним, як і раніше, залишився по-

казник механічної міцності коксу М25, для якого коефіцієнт варіації склав 0,3-
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1,1 %. Коефіцієнт варіації V(А) змінювався від 1,6 до 6,3, а V(CSR) – від 0,3 

до 4,3 %. 

Відповідно до алгоритму побудови математичної моделі діючого технологіч-

ного процесу [232, 233] за фактичними даними двох розглянутих періодів був 

виконаний розподіл діапазонів варіації вхідних параметрів на три піддіапазони, 

з подальшим сортуванням вихідних даних по зростанню кожного з вхідних па-

раметрів, визначенням середніх значень вхідних і вихідного параметрів в кож-

ному з трьох діапазонів (Dj, j = 1,2,3 табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12.  

 

Розрахунок вихідних даних для побудови моделі К, КЕ = F(хі) 

  

Вхідні 

параметри 

Середнє значення вхідного  

параметру в піддиапазоні 

Середнє значення питомої  

витрати коксу в піддиапазоні 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

1-й період 

V(S) 4,66 9,91 14,86 484,2 489,8 488,8 

V(А) 2,50 3,34 4,17 486,1 490,4 486,9 

V(М25) 0,19 0,49 1,02 496,3 482,2 488,3 

V(М10) 3,0 5,01 7,33 487,9 487,8 488,1 

V(CSR) 1,67 3,10 4,28 489,4 486,3 487,4 

Вхідні  

параметри 

Середнє значення вхідного  

параметру в піддиапазоні 

Середнє значення питомої  

витрати коксового еквіваленту 

в піддиапазоні 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

2-й період 

V(S) 5,32 7,03 10,49 509,9 516,9 517,0 

V(А) 2,05 3,0 5,11 514,6 510,1 519,2 

V(М25) 0,41 0,60 0,93 513,7 514,3 515,9 

V(М10) 2,66 4,78 8,04 511,6 513,3 519,0 

V(CSR) 0,7 1,23 2,84 510,8 512,2 522,2 

 

За координатами 3-х точок, наведених в табл. 3.12, були отримані одномірні 

залежності типу Y = F(X), для кожної пари вхідного і вихідних параметрів: 
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Рівняння регресії Коефіцієнт кореляції 

Якісна 

характеристика 

тісноти зв’язку  

1-й період 

К = 0,4572·[V(S)] + 483,11 k = 0,78 Висока 

K = 0,4884·[V(А)] + 486,17 k = 0,18 Слабка 

K=-7,2061·[V(М25)] + 493,02 k = 0,43 Помірна 

К  = 0,0483·[V(М10)] + 487,69 k = 0,68 Помітна 

К = -0,8152·[V(CSR)]+ 490,16 k = 0,68 Помітна 

2-й період 

КЕ=1,1777·[V(S)] + 505,63 k = 0,76 Висока 

КЕ= 1,9705·[V(А)] + 507,96 k = 0,68 Висока 

КЕ= 1,9705·[V(М25)] + 507,96 k = 0,99 Вельми висока 

КЕ= 1,4069·[V(М10)] + 507,37 k = 0,98 Вельми висока 

КЕ= 5,5334·[V(CSR)] + 506,27 k = 0,99 Вельми висока 

 

Як видно з наведених даних, в 1-му періоді спостерігається висока сила 

зв’язку між витратою коксу і нестабільністю вмісту сірки в коксі, що узгоджу-

ється з найвищими значеннями коефіцієнтів варіації вмісту сірки. Має місце 

помітна сила зв’язку між питомою витратою коксу з нестабільністю стираності 

і післяреакційної його міцності. Помірну силу зв’язку з механічною міцністю 

коксу по показнику М25 можна пояснити стабільністю даної властивості домен-

ного коксу, як було зазначено раніше. 

Аналіз результатів, отриманих за виробничими даними роботи печі в 2-му 

періоді, говорить про те, що при вдуванні ПВП, доменна піч дуже сильно реа-

гує на зміни якості коксу, про що свідчать значення коефіцієнтів варіації. Особ-

ливо високою (практично функціональною) ця залежність є для коефіцієнтів 

V(М25), V(М10), V(CSR). 

Результати обліку впливу коефіцієнтів варіації вхідних параметрів при їх 

зміні на 1 % на коксовий еквівалент при вдуванні в доменну піч ПВП наведені в 

табл. 3.13. 
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Таблиця 3.13.  

 

Вплив варіації якісних характеристик 

коксу на коксовий еквівалент 

 

Зменшення коефіцієнту 

варіації на 1 % 

Скорочення витрат  

коксового еквіваленту, кг/т 

V(S) 1,37 

V(А) 1,50 

V(М25) 4,23 

V(М10) 1,38 

V(CSR) 5,33 

 

Таким чином, виконане дослідження показало, що стабільність якості коксу 

має найбільший вплив на витрату палива і більшою мірою при доменній плавці 

з вдуванням ПВП. У цьому випадку особливу увагу необхідно приділяти стабі-

лізації показників фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей коксу. 

 

3.4 Технологічні особливості використання 

кускового антрациту в доменній плавці 

 

Як було відзначено вище, одним із шляхів підвищення ефективності домен-

ної плавки, разом з забезпеченням високої якості коксу, є реалізація технологій 

заміщення коксу дешевшими видами металургійного палива. Виконаний аналіз 

літературних джерел показав, що в умовах коливання цін на кокс і природний 

газ, а також для підприємств, де ще не реалізована технологія вдування ПВП, 

використання кускового антрациту для часткової заміни коксу дозволяє одержу-

вати високий прибуток. Дана технологія розроблена вченими Криворізького ме-

талургійного інституту НМетАУ (колишній Криворізький металургійний факу-

льтет НМетАУ) і ІЧМ НАН України разом з спеціалістами комбінату “Криво-

ріжсталь” (в даний час ПАТ “АрселорМіттал Кривій Ріг”) на якому ця техноло-

гія була найбільш широко реалізована [139].  
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Початок розробки цієї технології відноситься до 2000 року на доменних пе-

чах першого доменного цеху. Перші випробування були проведені на печі №1 

об’ємом 1719 м
3
. З 2003 року технологію почали освоювати і на доменній печі 

об’ємом 5000 м
3
 другого доменного цеху комбінату “Криворіжсталь”. Вже до 

2005-2006 років вдалося вийти на завантаження в доменні печі антрациту до 50-

60 кг/т чавуну в середньому за рік (таблиця 3.14) і до 70-85 кг/т чавуну в окремі 

місяці при зниженні витрат коксу до 400 кг/т чавуну. 

 

Таблиця 3.14  

 

Витрата антрациту и коксу по печам  “Криворіжсталі”  

з 2000 по 2005 роки і “АрселорМіттал Кривий Ріг” у 2006 році 

 

ДП* П** 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

№5 А,  0 кап. 

рем. 

29 40 52 55 59 

К,  538 463 440 440 428 459 

№6 А,  0 15 26 39 47,0 55 59 

К,  523 478 468 458 442 417 467 

№7 А,  4 27 34 43 48,1 52 56 

К,  525 468 459 461 446 439 479 

№8 А,  5 17 22 33 зупинена на 

капітальний ремонт К,  536 518 503 484 

№9 А,  0 0 0 1 23 42 52 

К,  495 488 475 487 449 427 462 

* ДП (піч): №5-7 об’ємом 2000 м
3
; №8 об’ємом 2700 м

3
; №9 об’ємом  

5000 м
3
; **П – паливо: А – антрацит, К – кокс, кг/т чавуну 

 

На доменній печі №6, при науковому супроводі технології завантаження ан-

трациту, витрата коксу скоротилася до 384 кг/т чавуну. В окремі нетривалі пе-

ріоди виходили на витрату антрациту до 90-100 кг/т чавуну. Більш високі міся-

чні і середньорічні результати стримувалися недостатніми поставками на ком-

бінат антрациту, і особливо це позначилося на подальшому освоєнні цієї техно-

логії в кінці 2006 року, коли змінився постачальник антрациту, і поставки стали 

нерегулярними [1, 315]. 
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Уточнена технологія завантаження антрациту включає, перш за все (перша 

обов’язкова умова), переведення доменних печей з циклічної змішаної системи 

завантаження залізорудних матеріалів і коксу, наприклад, (3ААКК↓ 2ККАА↓) 

на роздільну, наприклад, (АААААА↓ КККККК↓) зі значним збільшенням маси 

подачі. Маса порції рудних матеріалів на доменних печах об’ємом 2000 м
3
 по-

винна дорівнювати 60-85 т, а на печі 2700 м
3
 – 80-104 т, на доменній печі 

об’ємом 5000 м
3
 – 110-124 т. при рудному навантаженні на кокс 3,5-3,8 т/т в за-

лежності від якості коксу і агломерату [1, 139, 315].  

Значна товщина шарів коксу забезпечує перерозподіл газового потоку під 

кожним рудним шаром, в результаті чого поліпшується обробка газом рудних 

матеріалів в районі “рудного гребеня”. Це дає додатковий позитивний ефект. 

Переведення доменних печей на нову систему завантаження, при збільшені 

маси рудної подачі забезпечило більшу товщину шарів коксу в стовпі шихти 

доменної плавки і особливо “коксових вікон” в зоні “когезії”, що дозволило без 

ускладнень замістити частину коксу антрацитом. 

Другою обов’язковою умовою використання даної технології є завантаження 

антрациту спільно з залізорудною частиною шихти, що виключає “засмічення” 

коксових шарів дріб’язком при руйнуванні вугілля і забезпечує практично пов-

ну газифікацію дріб’язку киснем шихти.  

Введення твердого відновника в шар залізорудних матеріалів дозволяє акти-

візувати протікання реакцій прямого відновлення за рахунок вуглецю антраци-

ту [142]. Це може сприяти зниженню участі в реакціях прямого відновлення ву-

глецю коксу. Крім того, за рахунок зниження участі коксу в протіканні реакцій 

прямого відновлення і Белла-Будуара можна очікувати збереження міцності і 

середніх розмірів кусків коксу по висоті печі у порівнянні з технологією без ви-

користання антрациту.  

Третьою обов’язковою умовою використання технології завантаження ан-

трациту є раціональний розподіл антрациту по радіусу печі. Попередження за-

харащення горну можливе при завантаженні антрациту в периферійну або про-

міжну зони колошника печі, де гарантована інтенсивна газифікація вуглецю ан-
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трациту киснем шихти та діоксином вуглецю газової фази. В цій зоні залишки 

вуглецю скоріше попадуть в окислювальні зони фурмених вогнищ і газифіку-

ються киснем шихти. Це завдання легко вирішується на доменній печі №9, об-

ладнаній бесконусним завантажувальним пристроєм. Тут антрацит завантажу-

ється на залізорудну порцію шихти на збірному конвеєрі в середню або в голо-

вну частину порції з урахуванням кутів нахилу лотка під час вивантаження цієї 

порції в піч. На печах першого доменного цеху, обладнаних двоконусними за-

сипними апаратами з пелюстковим розподільником шихти, це завдання вирі-

шувалося завантаженням антрациту з першого по четвертий рудний скіпи. 

З вересня 2014 року на доменні печі ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” став 

надходити кокс поліпшеної якості за показниками холодної міцності (М25, М10) 

і післяреакційної міцності (CSR), а поставки антрациту припинилися, що до-

зволяє ще раз оцінити потенційну ефективність технології часткової заміни ко-

ксу кусковим антрацитом.  

Аналітичні дослідження провели на доменних печах №8 і 9. У таблиці 3.15 

наведені техніко-економічні показники роботи печі №8 з витратою антрациту 

30,5 кг/т чавуну і показниками якості коксу: М25 87,8 %, М10 7,2 %, CSR 48,9 % і 

CRI 36,6 % (Б – базовий період).  

 

Таблица 3.15  

Техніко-економічні показники доменної печі №8 

Показники 
Періоди 

Б Д 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 30 18 

Продуктивність, т/добу 4606 4099 

Приведена продуктивність, т/добу 4606 4305 

Витрата коксу, кг/т 468,5 530,9 

Приведена витрата коксу, кг/т 468,5 492,7 

Витрата антрациту, кг/т 30,5 0 

Інтенсивність горіння коксу, кг/м
3 
добу 799,2 806,0 
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Закінчення табл. 3.15 

1 2 3 

Дуття: витрата, м
3
/хв 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

4597 

292 

1028 

3916 

215 

908 

Витрата природного газу, м
3
/т 62,4 50,8 

Вміст кисню в дутті, % 26,7 24,1 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                                   температура, С 

                                   вміст %: СО  

                                                   СО2 

120 

385 

22,4 

16,8 

101 

229 

25,6 

18,9 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P                                 

0,74 

0,2 

0,022 

0,067 

0,78 

0,4 

0,019 

0,091 

Вловлений колошниковий пил, кг/т 28,55 21,5 

Поточні простої, % 2,04 1,63 

Тихий хід , % 0 0,23 

Вихід шлаку, кг/т 428,0 406,7 

Вміст Fe у всій шихті, % 54,78 55,41 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 3,69 3,23 

Витрата, кг/т:   залізна руда  

агломерат АЦ МП 

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

шлак збагачений 

скрап металевий 

вапняк 

брикети (ДЦ-1)  

5,2 

363,1 

1281,1 

0 

35,6 

59,7 

18,6 

14,3 

6,6 

489,7 

1141,8 

26,4 

27,0 

43,9 

13,9 

0 

Основність шлаку, од. 1,17 1,17 

Якість коксу, %: волога 

зола 

сера 

М25/М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR/CRI 

3,7 

12,,0 

0,86 

87,8/7,2 

10,2 

5,1 

48,9/36,6 

3,9 

12,2 

0,6 

88,0/6,7 

7,8 

4,7 

57,2/31,9 

Фракция -5 мм, %: агломерат АЦ МП 

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

Средневзвешенная фракция -5 мм, % 

15,3 

6,86 

20,4 

8,72 

12,4 

6,2 

20,4 

8,26 
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Як видно з табл. 3.15, у дослідному періоді (Д) якість коксу по показнику 

CSR поліпшилася (до 57,2 %) при CRI 31,9 %, але повністю припинилося заван-

таження антрациту через його відсутність на підприємстві. Фактична продукти-

вність печі в цей період становила 4099 т/добу, а питома витрата коксу збіль-

шилася до 530,9 кг/т чавуну. Приведені до умов базового періоду показники, 

відповідно, становили: 4305 т/добу і 492,7 кг/т чавуну. При забезпеченні дослі-

дного періоду параметрами комбінованого дуття базового періоду та витратою 

антрациту 70 кг/т чавуну витрата коксу знизилася б до 419,6 кг/т чавуну. 

У таблиці 3.16 наведені техніко-економічні показники роботи печі №9 з ви-

тратою антрациту 31,3 кг/т чавуну (Б – базовий період) і показниками якості 

коксу: М25 88,5 %, М10 6,86 %, CSR 51,07 % і CRI 34,04 %, значно кращими, ніж 

на печі №8. При цьому продуктивність печі була 8618 т/добу, а питома витрата 

коксу – 455,2 кг/т чавуну. 

Таблиця 3.16 

Техніко-економічні показники доменної печі №9 

Показники 
Періоди 

Б Д 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 31 12 

Продуктивність, т/добу 8618 7944 

Приведена продуктивність, т/добу 8618 8310 

Витрата коксу, кг/т 455,2 476,7 

Приведена витрата коксу, кг/т 455,2 448,6 

Витрата антрациту, кг/т 31,3 0 

Інтенсивність горіння коксу, кг/м
3 
добу 784,6 757,4 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

7810 

351 

1019 

7579 

275 

990 

Витрата природного газу, м
3
/т 48,7 26,2 

Вміст кисню в дутті, % 24 21,33 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                                   температура, С 

                                   вміст %: СО  

                                                   СО2 

166 

121 

22,8 

18,4 

107 

126 

25,2 

15,5 

Вихід шлаку, кг/т 443,1 378,2 
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Закінчення табл. 3.16 

1 2 3 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P                                 

0,87 

0,14 

0,015 

0,064 

0,74 

0,21 

0,018 

0,083 

Вловлений колошниковий пил, кг/т 5,22 14,53 

Поточні простої, % 3,8 4,31 

Тихий хід , % 0 0 

Вміст Fe у всій шихті, % 55,46 55,94 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 3,83 3,42 

Витрата, кг/т:   залізна руда  

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

шлак збагачений 

скрап металевий 

вапняк 

брикети (ДЦ-1) 

3,52 

186,37 

1453,06 

41,32 

64,64 

0 

0 

4,7 

133,8 

1450,8 

40,1 

13,7 

0 

2,0 

Основність шлаку, од. 1,18 1,09 

Якість коксу, %: волога 

зола 

сера 

М25/М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR/CRI 

3,55 

10,7 

0,72 

88,5/6,86 

6,31 

3,14 

51,07/34,0 

4,5 

10,3 

0,5 

89,1/6,5 

8,8 

3,7 

57,4/31,4 

Фракція -5 мм, %: агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

Середньозважена фракція -5 мм, % 

13,74 

5,89 

6,78 

12,07 

7,03 

7,5 

 

У дослідному періоді (Д) якість коксу по CSR також, як і на печі №8, покра-

щилася до 57,4 % при CRI 31,4 %. Антрацит не завантажували. Фактична про-

дуктивність печі в дослідному періоді становила 7944 т/добу, а питома витрата 

коксу збільшилася з 455,2 до 476,7 кг/т чавуну. Приведені до умов базового пе-

ріоду показники, відповідно, становили: 8310 т/добу і 448,6 кг/т чавуну. Однак, 

якби в дослідному періоді на печі №9 витрата антрациту була збільшена, на-

приклад, до 70 кг/т чавуну, при збереженні параметрів комбінованого дуття ба-

зового періоду, приведена витрата коксу могла бути знижена до 408,9 кг/т чав. 
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З метою додаткового зниження витрати коксу за рахунок збільшення витрати 

кускового антрациту, що завантажується в піч, при недопущенні захаращення 

горну доменної печі, був розроблений спосіб доменної плавки [143], який пе-

редбачає циклічну зміну питомої витрати антрациту. 

Досліди на доменних печах комбінату “Криворіжсталь” показали, що зни-

ження витрати кускового антрациту нижче 60 кг/т чавуну не забезпечує достат-

ньо високий коефіцієнт заміни коксу антрацитом, а при витраті антрациту бі-

льше 90 кг/т чавуну розвивається захаращення горну доменної печі. Тому роз-

роблений спосіб [143] включає циклічну зміну кількості завантаженого на ко-

лошник печі кускового антрациту на заміну коксу, причому період роботи до-

менної печі при питомій витраті антрациту 60-70 кг/т чавуну дорівнює 15-30 

діб, а період роботи печі при питомій витраті антрациту 80-90 кг/т – 7-12 діб. 

Тривалість періодів рівного ходу печей при витратах антрациту 60-70 і 80- 

90 кг/т чавуну встановлені з досліджень роботи доменних печей комбінату. 

Промислова апробація способу була проведена на доменній печі корисним 

об’ємом 2000 м
3
. В табл. 3.17 приведений технічний аналіз коксу (К) та куско-

вого антрациту (АО) перед подачею в доменну піч.  

Таблиця 3.17 

Паливо 
Вміст, % Показники, % 

Фракції 

(мм), % 

волога зола сірка М25 М10 CRI CSR +80  -25  

К 
6,0-7,9 

11,6-

12,5 

1,18-

1,30 

85,5-

87,8 

7,3-

8,5 

40,8-

44,9 

30,8-

35,5 

8,9-

10,7 

3,5-

4,6 

АО 
3,6-4,1 

6,8- 

7,1 

1,3-

1,43 

42,0-

73,8 

24,3-

50,2 

37,8-

44,2 

21,8-

24,9 
0 11,9 

 

В табл. 3.18 наведені основні техніко-економічні показники роботи доменної 

печі у двох періодах, при циклічній зміні питомої витрати кускового антрациту. 

Аналіз даних табл. 3.18 показує, що циклічна зміна витрати антрациту забез-

печує його ефективне використання за рахунок зниження питомої витрати кок-

су при збереженні продуктивності. 
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Таблиця 3.18 

 

Техніко-економічні показники доменної печі корисним об’ємом 2000 м
3
 

 

Показники 
Періоди 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 30 7 22 

Витрата антрациту, кг/т 60 80 70 

Продуктивність, т/добу 3204 3291 3278 

Витрата коксу, кг/т 417 386 420 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

2794 

244 

1031 

3049 

229 

955 

2965 

235 

987 

Витрата природного газу, м
3
/т 84 60,1 72 

Вміст кисню в дутті, % 25,7 25,8 25,6 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                                   температура, С 

                                   вміст %: СО  

                                                   СО2 

118 

296 

21,9 

18,0 

92 

303 

24,7 

18,0 

114 

283 

22,8 

18,0 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P 

0,75 

0,44 

0,023 

0,082 

0,76 

0,32 

0,024 

0,085 

0,74 

0,42 

0,021 

0,082 

Вміст Fe у всій шихті, % 54,35 53,92 53,72 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 4,2 3,94 4,0 

 

У вересні 2019 року на печі корисним об’ємом 2700 ПАТ “АрселорМіттал 

Кривий Ріг” розпочався новий етап реалізації розробленого способу [143] зава-

нтаження антрациту. Динаміка витрати антрациту з 14.09 по 06.10.2019 року 

приведена на рис. 3.15. 

Як видно на протязі розглянутого періоду витрата антрациту збільшена в се-

редньому до 61 кг/т чавуну. Середня питома витрата коксу за період становила 

458,6 кг/т чавуну. Планова продуктивність становила 2916 т/добу, фактична се-

редньодобова – 2728 кг/т. Така продуктивність доменної печі корисним 

об’ємом 2700 м
3
 пов’язана з тим, що піч була переведена на низькоінтенсивний 

режим роботи у зв’язку з проблемами у конверторному цеху. Розглянутий пері-

од роботи печі характеризувався ще рядом технологічних особливостей. Зокре-
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ма середня температура дуття становила усього 609 °С, що пов’язано з техніч-

ними проблемами на блоці повітронагрівачів. 

 

Рис. 3.15. Динаміка витрати кускового антрациту на  

доменній печі корисним об’ємом 2700 м
3
 

 

В табл. 3.19 приведені техніко-економічні показники роботи печі в базовому 

періоді (Б), що передував початку завантаження антрациту, та дослідному пері-

оді (Д) початку реалізації розробленого способу [143] (Д). 

 

Таблиця 3.19 

Техніко-економічні показники доменної печі об’ємом 2700 м
3 

Показники 
Періоди 

Б Д 

1 3 3 

Тривалість періоду, діб 12 18 

Продуктивність, т/добу 2995 2728 

Приведена продуктивність, т/добу  2995 2787 

Витрата коксу, кг/т 501,2 458,6 

Приведена витрата коксу, кг/т 501,2 502,0 

Витрата антрациту, кг/т 0 61,0 

Витрата коксового еквіваленту, кг/т 575,2 573,8 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            температура, С 

3170,9 

695,0 

3057,1 

609,0 

Витрата природного газу, м
3
/т 66,6 66,4 
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Закінчення табл. 3.19 

1 2 3 

Вміст кисню в дутті, % 26,5 26,5 

Поточні простої, % 1,1 0 

Вміст заліза в рудній частині шихти, % 55,8 55,7 

Основність шлаку, од. 1,2 1,2 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                                   вміст %: СО  

                                                   СО2 

Н2 

Ступінь використання СО, % 

60 

24,0 

19,1 

5,1 

44,2 

50 

23,9 

18,1 

5,5 

43,1 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                S 

0,697 

0,020 

0,725 

0,020 

Витрата, кг/т:   агломерат АЦ МП 

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

скрап металевий 

1031,2 

734,9 

4,9 

70,2 

888,3 

831,7 

0,0 

55,5 

Якість коксу, %: сера 

зола 

М25 

М10 

CSR 

0,5 

11,7 

86,4 

7,8 

48,7 

0,6 

11,6 

86,5 

7,7 

49,0 

 

Аналіз таблиці 3.19, що перший етап реалізації запропонованого способу до-

менної плавки при завантаженні кускового антрациту на колошник доменної 

печі корисним об’ємом 2700 м
3
 в кількості в середньому 61,0 кг/т чавуну на 

протязі 18 діб забезпечує зниження питомої витрати коксу на 42,6 кг/т, що під-

вищує економічність плавки. 

 

3.5 Висновки по третьому розділу 

 

1. За даними роботи доменних печей ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” за 6-

річний період роботи з 2010 по 2016 роки виконаний аналіз зміни питомої ви-

трати коксу в залежності від показників його якості (М25, М10 і маси кусків  

+80 мм) з використанням різних математичних методів. На підставі виконаного 

аналізу зроблено висновок, що вплив цих показників якості коксу на хід домен-
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ної плавки, як і раніше, досить високий. В той же час встановлено, що нормати-

ви Міністерства чорної металургії істотно завищують ступінь впливу М10 на ви-

трату коксу, знижуючи при цьому величину впливу +80 мм. Даний факт підтве-

рдив необхідність і актуальність досліджень залежності техніко-економічних 

показників роботи доменної печі в сучасних сировинних умовах роботи не 

тільки конкретної доменної печі, а і коксохімічних виробництв. 

2. На підставі виконаного дослідження знайдені рівняння, що описують кіль-

кісний зв’язок розглянутих показників якості коксу з приведеною витратою ко-

ксу в умовах доменної печі об’ємом 5000 м
3
, за яким встановлено, що  

– збільшення М25 в діапазоні 87-90 % на кожен 1 % дасть зниження приведе-

ної витрати коксу на 3,9 кг/т чавуну;  

– на кожен відсоток зниження М10 в інтервалі від 6 до 8,5 % приведена витра-

та коксу знижується на 5,56 кг/т чавуну; 

– зміна вмісту фракції +80 мм на кожен 1 % змінить приведену витрату коксу 

на 2,5 кг/т чавуну. 

3. Встановлено, що ефективність підвищення міцності коксу залежить не 

тільки від абсолютного рівня показника його міцності, але і від всіх інших умов 

доменної плавки, починаючи, в першу чергу, з об’єму печі, властивостей ших-

ти, умов завантаження і технології самої плавки. Тому нормувати вплив підви-

щення міцності необхідно для кожної конкретної доменної печі, або певної 

групи печей, з урахуванням всіх наведених умов. 

4. Виконані дослідження показали, що якість коксу, яка оцінюється показни-

ками міцності М25, стираності М10 і вмістом фракції 80 мм, в товарній масі кок-

су, зі збільшенням об’єму печей, значно більше впливає на продуктивність ніж 

на пов’язану з нею питому витрату коксу, забезпечуючи при цьому відповідний 

рівень економічної ефективності роботи доменних печей. Причина такого ало-

гізму може полягати в більшій точності контролю продуктивності печей, ніж 

кількості споживаного коксу, одержуваного, в чималій частини, від зовнішніх 

постачальників 
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5. Виконаний розрахунковий аналіз залежності ефективності роботи домен-

них печей від коливання параметрів якості коксу. Встановлено, що нестабіль-

ність якості коксу виражається в значних коливаннях показників міцності коксу 

М25 і стираності М10. Вона обумовлена коливаннями показників якості шихти, а 

саме зольності, вологості, крупності подрібнення і насипної щільності. Коефіці-

єнт кореляції у встановлених співвідношеннях між коливаннями показників мі-

цності коксу і коливаннями показників якості шихти знаходиться в межах 

0,612-0,835. Дослідженнями встановлено, що коливання якості коксу по показ-

нику стираності коксу М10 більше, ніж за показником міцності М25, так як кое-

фіцієнти варіації склали, відповідно, 1,87-4,85 і 0,22-1,38 %. 

6. Вивчення досвіду роботи доменної печі №9 АМКР без вдування ПВП по-

казало, що найбільш нестабільною якість коксу була за вмістом сірки, значення 

коефіцієнтів варіації змінювалися від 2,15 до 16,01 %. Найбільш стабільним же 

був показник механічної міцності коксу М25, для якого коефіцієнт варіації склав 

0,1-1,15 %. Коефіцієнти варіації показника стираності коксу М10 змінювалися 

від 2,58 до 9,98 %, що також говорить про нестабільність даної властивості кок-

су, що завантажувався в доменну піч протягом трьох місяців 2015 року. Значно 

менше коливалася якість коксу за вмістом золи, так коефіцієнт V(А) змінював-

ся від 1,76 до 4,55 % і показником післяреакційної міцності коксу – V(CSR) 

склав 0,53-5,26 %. 

7. У 2016 році, при впровадженні на печі технології доменної плавки з вду-

ванням ПВП, якість коксу також не відрізнялася високою стабільністю. Причо-

му, найбільш змінювалася стираність коксу і, як і в попередньому періоді, вміст 

сірки в коксі; коефіцієнти варіації V(М10) і V(S) змінювалися в діапазонах 

1,1÷12,9 і 4,8÷15,5 %, відповідно. Найбільш стабільним, як і раніше, залишився 

показник механічної міцності коксу М25, для якого коефіцієнт варіації склав 

0,3-1,1 %. Коефіцієнт варіації V(А) змінювався від 1,6 до 6,3, а V(CSR) – від 

0,3 до 4,3 %. 

8. Вперше виконані розрахунки обліку впливу коефіцієнтів варіації показни-

ків якості коксу при їх зміні на 1 % на коксовий еквівалент при вдуванні в до-
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менну піч ПВП. Зокрема встановлено що зменшення на 1 % кожного з коефіці-

єнтів варіації скорочує питому витрату коксового еквіваленту, а саме V(S) – на  

1,37 кг/т чавуну, V(А) – на 1,50 кг/т чавуну, V(М25) – на 4,23 кг/т чавуну, 

V(М10) – на 1,38 кг/т чавуну, а V(CSR) – на 5,33 кг/т чавуну.  

9. З метою підвищення ефективності плавки в умовах коливання цін на кокс і 

природний газ, а також для підприємств, де ще не реалізована технологія вду-

вання ПВП, виконаний аналіз технологічних особливостей і обов’язкових умов 

ведення доменної плавки при завантаженні на колошник кускового антрациту. 

До них відносяться: переведення доменних печей з циклічної змішаної системи 

завантаження залізорудних матеріалів і коксу на роздільну зі значним збіль-

шенням маси подачі; завантаження антрациту спільно з залізорудною частиною 

шихти, що виключає “засмічення” коксових шарів дріб’язком при руйнуванні 

вугілля і забезпечує практично повну газифікацію дріб’язку киснем шихти; ра-

ціональний розподіл антрациту по радіусу печі – завантаження антрациту в пе-

риферійну або проміжну зони колошника печі, де гарантована інтенсивна гази-

фікація вуглецю антрациту киснем шихти та діоксином вуглецю газової фази.  

10. З метою додаткового зниження витрати коксу за рахунок збільшення ви-

трати кускового антрациту, що завантажується в піч, при недопущенні захара-

щення горну доменної печі, був розроблений і перевірений в промислових умо-

вах спосіб доменної плавки, який передбачає циклічну зміну питомої витрати 

антрациту, причому період роботи доменної печі при питомій витраті антраци-

ту 60-70 кг/т чавуну дорівнює 15-30 діб, а період роботи печі при питомій ви-

траті антрациту 80-90 кг/т – 7-12 діб.  
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РОЗДІЛ 4  

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЯКОСТІ АГЛОМЕРАТУ І КОКСУ НА 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 

З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ  

ГАЗОДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ ПЛАВКИ 

 

4.1. Дослідження доменної плавки на фурмах різного діаметру 

при завантаженні в піч високоякісного агломерату та коксу 

 

Виконані дослідження, результати яких наведені в попередніх розділах даної 

роботи, підтвердили актуальність і важливість підвищення якості шихтових ма-

теріалів доменної плавки, особливо в сучасних сировинних умовах функціону-

вання металургійних підприємств України. При цьому, при оцінці ефективності 

доменної плавки, за певних сировинних умов роботи, важливо враховувати 

особливості кожної конкретної доменної печі, такі як корисний об’єм, парамет-

ри дуттьового і сировинного режиму, стабільність показників вхідних і вихід-

них параметрів плавки тощо.  

Враховуючи сказане, були виконані порівняльні дослідження ефективності 

доменної плавки при зміні якісних характеристик агломерату і коксу, а також 

розрахункових показників дуттьового режиму плавки в доменних печах корис-

ним об’ємом 2000 і 2700 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” [234-237]. Для 

аналізу були використані техніко-економічні показники роботи доменних печей 

в періоди роботи на агломераті з різними металургійними властивостями і різ-

ним діаметром фурм. 

У лютому 2018 року доменна піч №9 об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал 

Кривий Ріг” (АМКР) була зупинена на капітальний ремонт. Як завжди в цьому 

випадку, високоякісний агломерат агломераційного цеху (АЦ) №2 аглодомен-

ного департаменту (АДД) АМКР був поданий в бункери шихтоподачі доменної 

печі №8 об’ємом 2700 м
3
 (табл. 4.1), а також в окремі періоди надходив і на піч 

№6 об’ємом 2000 м
3
 (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.1  

Техніко-економічні показники роботи 

доменної печі об’ємом 2700 м
3 

 

Показники 
Періоди 

Б Д 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 31 8 

Продуктивність, т/добу 4672 5426 

Приведена продуктивність, т/добу  4672 4886 

Витрата коксу (К), кг/т 471,2 452 

Приведена витрата коксу, кг/т  471,2 460,0 

Витрата антрациту (А), кг/т 26,9 7 

Інтенсивність (К+А),кг/(м
3
добу) 862 922 

Дуття: витрата, м
3
/хв 

            тиск, кПа 

            температура, С 

4221 

261 

996 

4508 

271 

1041 

Витрата природного газу, м
3
/т 49,6 66 

Вміст кисню у дутті, % 24,2 26 

Колошниковий газ: температура, С  

   тиск, кПа (надл.) 

    вміст %: СО 

                    СО2 

                     Н2 

                     СО 

296 

126 

24,7 

17,5 

3,3 

0,41 

223 

139 

25,0 

21,0 

4,2 

0,46 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P 

0,75 

0,15 

0,016 

0,09 

0,72 

0,14 

0,025 

0,108 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 

Поточні простої/тихий хід, % 2,77/0,04 0/0 

Вміст Fe в рудній частині шихти, % 55,43 56,00 

Витрати, кг/т: залізна руда  

агломерат АЦ МП 

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

скрап 

вапняк  

9,4 

95 

1613 

645 

42 

5,4 

4,0 

0 

341 

1238 

38 

9,0 

Основність шлаку, од. 1,21 1,25 

Якість коксу, %:  сірка 

 зола 

 М25 

 М10 

 CSR 

 CRI 

0,5 

11,2 

86,1 

7,4 

53,6 

36,7 

0,40 

11,2 

84,9 

7,5 

54,7 

36,6 

Фракція 0-5 мм, %: агломерат АЦ МП 

         агломерат АЦ №1 

         агломерат АЦ №2 

Середньозважена фракція 0-5 мм, % 

20,25 

14,14 

8,72 

14,26 

– 

14,19 

6,53 

8,18 

Кінетична енергія комбінованого дуття, кДж/с 148,3 178,9 

Енергія тиску комбінованого дуття, кДж/с 1621,7 1761,2 

Повна механічна енергія комбінованого  

дуття, кДж/с 
1770 1940,1 

Вихід горнового газу, м
3
/с 93,4 103,7 

Теоретична температура горіння, С  2109,4 2133 

Енергія тиску горнового газу, кДж/с 3176,6 3560,6 

Повна механічна енергія горнового газу, кДж/с 3325,9 3739,5 
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Таблиця 4.2  

Техніко-економічні показники роботи 

доменної печі об’ємом 2000 м
3 

 

Показники 
Періоди 

Б Д 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 31 15 

Продуктивність, т/добу 3157 3879 

Приведена продуктивність, т/добу  3157 3441 

Витрата коксу (К), кг/т 497,0 447,1 

Приведена витрата коксу, кг/т  497,0 466,0 

Витрата антрациту (А), кг/т 13,6 4,6 

Інтенсивність (К+А),кг/(м
3
добу) 806 876 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа 

            температура, С 

2948 

224 

1020 

3192 

248 

1047 

Витрата природного газу, м
3
/т 51,1 77,3 

Вміст кисню у дутті, % 23,8 26,8 

Колошниковий газ: температура, С  

   тиск, кПа (надл.) 

    вміст %: СО 

                    СО2 

                     Н2 

                      СО 

305 

102 

24,01 

17,8 

3,01 

0,43 

248 

120 

20,5 

17,8 

4,1 

0,46 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P 

0,77 

0,19 

0,017 

0,09 

0,8 

0,18 

0,023 

0,107 
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Закінчення табл. 4.2 

 

1 2 3 

Поточні простої/тихий хід, % 2,58/0,35 0,2/0 

Вміст Fe в рудній частині шихти, % 55,43 55,9 

Витрати, кг/т:  залізна руда  

агломерат АЦ МП 

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

скрап 

вапняк  

6,0 

1191,4 

557,1 

41,5 

27,9 

5,3 

9,5 

619,9 

784,1 

245,8 

38,2 

1,6 

Основність шлаку, од. 1,19 1,27 

Якість коксу, %:  сірка 

 зола 

 М25 

 М10 

 CSR 

 CRI 

0,5 

11,2 

86,1 

7,4 

53,6 

36,7 

0,4 

11,2 

85,2 

7,5 

54,3 

36,3 

Фракція 0-5 мм, %: агломерат АЦ МП 

         агломерат АЦ №1 

         агломерат АЦ №2 

Середньозважена фракція 0-5 мм, % 

20,25 

14,14 

8,72 

18,08 

20,25 

14,19 

6,53 

15,32 

Кінетична енергія комбінованого дуття, кДж/с 106,5 119,5 

Енергія тиску комбінованого дуття, кДж/с 1358,3 1471,1 

Повна механічна енергія комбінованого  

дуття, кДж/с 
1464,8 1590,6 

Вихід горнового газу, м
3
/с 65,1 74,9 

Теоретична температура горіння, С  2107,5 2120,6  

Енергія тиску горнового газу, кДж/с 2611,5 3024,6 

Повна механічна енергія горнового газу, кДж/с 2718 3144,1 
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У цей період роботи на доменну піч №8 надходив кокс з високими значення-

ми показника післяреакційної міцності CSR. Показник CSR був на рівні 53,6-

54,7 %. З табл. 4.1 видно, що при переведенні доменної печі на агломерат зі 

зниженим вмістом дріб’язку (0-5 мм) продуктивність доменної печі №8 зросла з 

4672 до 5426 т/добу (на 13,9 %), при зниженні витрати коксу на 19,2 кг/т чаву-

ну, або на 4,2 %. При цьому витрату дуття на доменній печі вдалося збільшити 

на 287 м
3
/хв. Інтенсивність плавки по спаленому коксу зросла з 862 до  

922 т/(м
3
·добу). Температура колошникового газу знизилася з 296 до 223 °С. 

Ступінь використання газу збільшився з 41 до 46 %, головним чином, через 

зниження питомої витрати коксу. 

Аналогічні результати були отримані і на доменній печі №6 (табл. 4.2). За-

звичай ця піч працює на агломераті АЦ МП (агломераційного цеху металургій-

ного виробництва АДД АМКР), на який надходять всі відсіви, шлами, колош-

никовий пил і інші відходи. Вміст дріб’язку 0-5 мм в агломераті АЦ МП завжди 

більше 20-25 %. Завантаження в доменну піч №6 агломерату АЦ №1 і АЦ №2 

привело до зростання продуктивності печі на 722 т/добу. (на 18,6 %) і зниження 

витрати коксу на 49,9 кг/т. Витрату дуття вдалося підняти на 244 м
3
/хв. Тут та-

кож підвищилися ступінь використання теплової (температура колошникового 

газу знизилася з 305 до 248 °С) і відновної енергії газового потоку (СО збіль-

шився з 43 до 46 %). 

На доменних печах №8 і №6 після установки на них засипних апаратів з пе-

люстковим розподільником шихти (ЛРШ) [194-196] і подальшою заміною ЛРШ 

на “калібратор” Тарасова [238-241] (обидва розподільника вивантажують ших-

тові матеріали через вузьке кільце, на зразок пісочного годинника) використо-

вується роздільна система завантаження (АААА↓ КККК↓) замість циклічної 

спільної. При цьому маса подачі на печі об’ємом 2000 м
3
 змінюється в межах 

60-85 т, а на печі об’ємом 2700 м
3
 – 80-104 т. Рівень засипу становив 1,5-1,75 м. 

На печі №8 в базовому і дослідному періодах (табл. 4.1) з 28 повітряних фурм 

діаметром 140 мм працювали 26, а на доменній печі №6 (табл. 4.2) з 24 фурм 

діаметром 140 мм працювали 22 фурми. 
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Зміни кінетичних енергій комбінованого дуття, енергій тиску і повних меха-

нічних енергій комбінованого дуття, а також енергій тиску і повних механічних 

енергій горнового газу в базових і дослідних періодах наведені в табл. 4.1 і 4.2. 

Розрахунки повних механічних енергій комбінованого дуття (Епм кд) і горно-

вого газу (Епм гг) виконували за формулами [1, 106, 242, 243]: 

                         Дж/с    ,
PSn

TQ
6,68877

n

TQ
2,371E

2

д

2

ф

3

2

см

3

осмосмсмосм

кд пм






 ,                 (4.1) 

де Qосм – приведена до нормальних умов витрата газо-повітряної суміші, що 

утворюється у зв’язку з частковим горінням природного газу в порожнині фур-

ми, нм
3
/с; Тсм – температура цієї суміші, К; осм – щільність суміші за нормаль-

них умов, кг/м
3
; n – кількість працюючих повітряних фурм; Sф – площа перети-

ну фурми, м
2
; Рд – абсолютний тиск дуття, Па. 

                         Дж/с,    ,
PSn

TQ
6,68877

n

TQ
2,371E

2

д

2

ф

3

2

см

3

осмосмтогг

гг пм






             (4.2) 

де Qогг – вихід горнових газів, приведений до нормальних умов, м
3
/с; Тт – тем-

пература в зоні горіння (теоретична температура горіння), К. 

Відбір радіального газу на цих печах в досліджуваних періодах через ремонт 

машин відбору проб газу не здійснювався, але на колошниках печей встановле-

ні термобалки для контролю розподілу газового потоку над рівнем засипу. 

На рис 4.1 і 4.2 наведені діаграми зміни температури газу на колошнику пе-

чей №8 і 6 виміряних в восьми точках двома термозондами розташованими 

протилежно по діаметру колошника кожної печі.  

З рис. 4.1 видно, що доменна піч №8 працювала з явно вираженим осьовим 

потоком газу в базовому і дослідному періодах, проте в дослідному періоді від-

булося зниження температури газового потоку на периферії (точки 1 і 1) і його 

посилення по осі печі (точки 8-8), що пояснюється збільшенням повних механі-

чних енергій комбінованого дуття і горнового газу, які відповідають за довжину 

зони горіння і глибину проникнення газового потоку до центру горна доменної 

печі [1, 106, 242, 243].  
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Рис. 4.1. Діаграми зміни температур на колошнику  

доменної печі №8: 

 –– базовий період (Б); –– дослідний період (Д); табл. 4.1 

 

 

Рис. 4.2. Діаграми зміни температур на колошнику  

доменної печі №6: 

–– базовий період (Б); –– дослідний період (Д); табл. 4.2 
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Аналогічний перерозподіл температур і на доменній печі №6 (рис. 4.2), 

пов’язаний з перерозподілом газового потоку в горні доменної печі. 

З таблиць 4.1 і 4.2 видно, що при переведенні роботи доменних печей на аг-

ломерат АЦ №2 всі енергетичні характеристики дуття і горнового газу помітно 

зросли. Тому вважаємо за доцільне вивчення досвіду роботи доменної печі №8 

при одночасному поліпшенні якості агломерату та підвищенні енергетичних 

параметрів газо-дуттьового режиму плавки. Для цього необхідно звернутися до 

першого досвіду завантаження високоякісного агломерату аглофабрики Новок-

риворізького ГЗК-2 (зараз АЦ №2 АДД АМКР) в цю доменну піч [1, 244, 245].  

Вперше агломерат Південного ГЗК (табл. 4.3, Б – базовий період) на печі №8 

замінили на просіяний, звільнений від дріб’язку, охолоджений, високоосновний 

агломерат (основностью 1,57) НКГЗК-2 в лютому 1977 року (табл. 4.3, Д2 – 

другий дослідний період). У цей період продуктивність доменної печі щодо ба-

зового періоду збільшилася до 6012 т/добу, на 26,3 % [244, 245]. 

 

Таблица 4.3.  

Техніко-економічні показники 

роботи доменної печі об’ємом 2700 м
3
  

 

Показники 
Періоди 

Б Д1 Д2 

1 2 3 4 

Тривалість періоду, діб 30 18 6 

Продуктивність, т/добу 4759 5108 6012 

Витрата коксу (К), кг/т 521 512 474 

Інтенсивність (К+А),кг/(м
3
добу) 918 969 1055 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа 

            температура, С 

4733 

333 

899 

4933 

331 

874 

4915 

335 

1095 

Витрата природного газу, м
3
/т 93 82 79 

Вміст кисню у дутті, % 24,8 25,3 26,5 

Колошниковий газ: температура, С  

   тиск, кПа (надл.) 

                                   СО 

189 

322 

0,41 

190 

333 

0,41 

190 

210 

0,43 
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Закінчення табл. 4.3 

 

1 2 3 4 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P 

0,77 

0,57 

0,038 

0,058 

0,78 

0,63 

0,040 

0,054 

0,79 

0,66 

0,042 

0,056 

Вловлений колошниковий пил, кг/т 39 35 18 

Поточні простої, % 0,79 0,39 0,23 

Тихий хід, % 1,42 0,23 0 

Вихід шлаку, кг/т 407 405 380 

Вміст Fe у всій шихті, % 54,2 54,4 55,1 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 3,12 3,24 3,14 

Витрата, кг/т:  агломерат ПівдГЗК 

                          агломерат НКГЗК-2 

                          окатиші ПівнГЗК 

                          вапняк 

1080 

0 

506 

90 

1155 

0 

572 

80 

0 

1075 

655 

0 

Основність шлаку, од. 1,25 1,25 1,25 

Якість коксу, %:  зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

10,1 

1,63 

90,0 

4,7 

3,8 

3,1 

10,1 

1,75 

87,6 

5,9 

4,2 

3,3 

10,1 

1,73 

88,0 

5,9 

4,1 

2,2 

Фракція 0-5 мм, %: агломерат ПівдГЗК 

                                 агломерат НКГЗК-2 

                                 окатиші ПівнГЗК 

Середньозважена фракція 0-5 мм, % 

21,8 

– 

5,07 

16,44 

22,07 

– 

5,3 

16,52 

– 

10,5 

6,1 

8,8 

Кінетична енергія комбінованого  

дуття, кДж/с 
53,5 51,5 64,5 

Енергія тиску комбінованого дуття, кДж/с 1897,5 1973,1 2215 

Повна механічна енергія комбінованого 

дуття, кДж/с 
1951 2024,6 2279,5 

Вихід горнового газу, м
3
/с 109,5 113,5 115,4 

Теоретична температура горіння, С 1930 1968 2129 

Енергія тиску горнового газу, кДж/с 3891 4103,6 4472,3 

Повна механічна енергія горнового  

газу, кДж/с 
3944,5 4155,1 4536,8 

 

Однак, як показали подальші періоди роботи доменної печі №8 на цьому аг-

ломераті [246], відносити весь позитивний ефект, отриманий в перший період 

використання агломерату НКГЗК-2, тільки на рахунок високої якості агломера-
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ту невірно, тому що в подальшому жодного разу не була отримана така висока 

продуктивність печі (табл. 4.4). 

Первинному завантаженню в піч №8 агломерату НКГЗК-2 передувала уста-

новка на печі фурм діаметром 207 мм через одну при чергуванні з фурмами ді-

аметром 190 мм (табл. 4.3, Д1 – перший дослідний період) [200]. У січні 1977 

(базовий період Б) піч працювала на 23 фурмах (при одній закритій) діаметром 

190 мм, а 31 січня замість парних фурм діаметром 190 мм встановили 11 фурм 

діаметром 207 мм. У такому режимі піч пропрацювала 18 діб, і потім на піч на-

дійшов агломерат НКГЗК-2.  

Як видно з табл. 4.3, при переведенні роботи доменної печі №8 з фурм діаме-

тром 190 мм на чергування фурм 190/207 мм продуктивність печі збільшилася з 

4759 до 5108 т/добу, тобто на 7,3 %. Подальша заміна агломерату ПівдГЗК на 

агломерат НКГЗК-2 при зменшенні вмісту дріб’язку фракції 0-5 мм в шихті з 

16,5 до 8,8 % призвела до подальшого зростання добової продуктивності печі 

до 6012 т/добу (питома продуктивність – 2,23 т/м
3
 добу). 

У періоди Б, Д1 і Д2 (табл. 4.3) циклічна система завантаження і рівень засипу 

на печі не змінювалися, в періоді Д2 незначно збільшили масу залізорудної час-

тини подачі з 40 до 43 т [245]. З табл. 4.3 також видно, що обидва ці заходи до-

зволили інтенсифікувати доменну плавку дуттям на 200 м
3
/хв. При цьому інте-

нсивність плавки по спаленому коксу послідовно росла з 918 до 969 і потім до 

1055 т/( м
3
 добу). Питома витрата коксу при переході від одного заходу до ін-

шого послідовно знижувалася з 521 до 512 і потім до 474 кг/т, тобто сумарно на 

47 кг/т чавуну. 

Зміна вмісту СО2 в газі по радіусу колошника печі в ці періоди (рис. 4.3) по-

казала, що при переведенні роботи печі з фурм діаметром 190 мм на чергування 

фурм діаметром 190/207 мм при використанні агломерату ПівдГЗК відбувся пе-

рерозподіл газового потоку, що характеризувався збільшенням кількості газу, 

який проходить по периферійній і осьовій зонам печі, що відповідає незначно-

му одночасному розкриттю периферії і центру. А при подачі на піч агломерату 

НКГЗК-2 відбулося підвантаження периферії і значне розкриття центру печі. 
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Таблиця 4.4  

Техніко-економічні показники роботи доменної печі об’ємом 2700 м
3
  

Показники 

Періоди 

24.09.80-

4.11.80 

7.08.83-

31.10.83 

19.09.89-

10.12.89 

01.12.08- 

31.12.08 

01.04.09- 

30.04.09 

01.06.09- 

30.06.09 

29.05.10-

04.06.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тривалість періоду, діб 42 86 83 31 30 30 7 

Продуктивність, т/добу 5232 5195 4945 4798 4785 4803 5108 

Витрата коксу, кг/т 594 550 543 546 457 462 471 

Витрата антрациту, кг/т 0 0 0 0 35 42,3 35,3 

Інтенсивність (К+А), кг/м
3
  добу 1151 1058 994 970 872 898 958 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

4894 

340 

959 

4483 

330 

1012 

4355 

313 

1083 

5048 

270 

839 

4654 

272 

934 

4616 

259 

920 

4741 

244 

881 

Витрата природного газу, м
3
/т 88 100,6 88,4 65,3 64 66,4 62 

Вміст кисню у дутті, % 25,9 28,3 27,2 25,1 25,2 25,9 27,0 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                                   температура, С 

                                   вміст %: СО  

                                                   СО2 

                                                   Н2 

190 

175 

25,3 

18,3 

7,1 

178 

173 

25,8 

18,7 

7,6 

172 

148 

н.д. 

18,2 

н.д. 

117 

265 

23,6 

16,9 

6,9 

114 

205 

23,7 

17,9 

5,6 

120 

200 

23,7 

17,3 

5,6 

135 

198 

20,3 

17,6 

5,8 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P                                 

0,80 

0,62 

0,034 

0,036 

0,81 

0,45 

0,034 

0,038 

0,88 

0,61 

0,032 

0,045 

0,88 

0,32 

0,015 

0,065 

0,91 

0,33 

0,015 

0,076 

0,75 

0,28 

0,020 

0,066 

0,72 

0,48 

0,016 

0,094 

Уловлений колошниковий пил, кг/т 37,5 40,0 27,9 14,5 12,9 14,0 16,0 

Поточні простої/тихий хід, % 2,36/2,26 1,52/1,93 1,74/1,56 2,14/0,09 2,14/0 1,82/0 0/0 

Вихід шлаку, кг/т 397 449 397 467 444 431 374 

Вміст Fe у всій шихті, % 53,76 53,46 55,56 53,85 54,31 54,01 53,96 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 2,76 3,27 3,29 3,32 3,86 3,7 3,45 

 

 

 

1
5
9
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Закінчення табл. 4.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Витрата, кг/т:  залізна руда  

                          агломерат ПівдГЗК 

                          агломерат АЦ МП 

 агломерат АЦ №1 

 агломерат АЦ №2 

 окатиші ПівнГЗК 

 шлак збагачений 

 скрап металевий 

 МОЖ* 

 вапняк  

0 

0 

0 

0 

1247 

444 

0 

0 

0 

27,4 

0 

149 

0 

0 

1254 

585 

0 

0 

0 

47 

0 

0 

0 

0 

1233 

551 

0 

0 

0 

41 

2,1 

0 

140 

140 

1465 

0 

0 

0 

41,6 

22,5 

4,7 

0 

0 

2,1 

1638,3 

0 

41,8 

52,7 

39,4 

8,4 

3,7 

0 

0 

3,7 

1577,1 

0 

41,5 

50,5 

46,5 

25,7 

0 

0 

0 

777 

796 

0 

38,0 

54,0 

37,0 

18,6 

Основність шлаку, од. 1,26 1,24 1,2 1,22 1,21 1,22 1,17 

Якість коксу, %:  зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR 

CRI 

10,5 

1,46 

88,0 

6,4 

4,0 

2,5 

н.д. 

н.д. 

10,7 

1,67 

87,9 

6,5 

8,9 

2,6 

н.д. 

н.д. 

10,3 

1,56 

87,3 

6,6 

7,3 

3,1 

н.д. 

н.д. 

13,5 

0,77 

86,7 

8,8 

16,4 

4,7 

46,2 

38,4 

13,3 

0,8 

84,3 

9,3 

10,1 

5,9 

40,2 

41,9 

12,3 

0,91 

85,3 

8,9 

11,3 

5,5 

39,8 

41,2 

13,4 

0,94 

82,5 

9,1 

5,6 

8,4 

40,0 

43,0 

Фракція -5 мм, %: агломерат ПівдГЗК 

                                агломерат АЦ МП 

                                агломерат АЦ №1 

                                агломерат АЦ №2 

                                окатиші ПівнГЗК 

Середньозважена фракція -5 мм, % 

– 

– 

– 

8,6 

5,3 

7,7 

14,8 

– 

– 

9,5 

5,2 

8,6 

– 

– 

– 

7,4 

6,2 

7,0 

– 

20,4 

14,5 

5,3 

– 

7,3 

– 

– 

13,2 

4,7 

– 

4,7 

– 

– 

13,4 

4,3 

– 

4,3 

– 

– 

14,8 

8,6 

– 

11,7 

*МОЖ – матеріал офлюсований, що містить залізо (промивний матеріал)  

1
6
0
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Пояснюється це підвищенням газопроникності шихти, а також збільшенням 

повних механічних енергій комбінованого дуття і горнового газу, що відпові-

дають за довжину зони горіння і за глибину проникнення газового потоку до 

центру горна доменної печі відповідно. 

 

 
          Відстань від стінки колошника, м 

 

Рис. 4.3. Зміна вмісту СО2 в газі по радіусу 

колошника доменної печі об’ємом 2700 м
3
 

(періоди табл. 4.1: –– Б, –– Д1, –□– Д2) 

 

Кінетична енергія комбінованого дуття на зрізі фурми в базовому періоді 

(табл. 4.3) склала 53,5 кДж/с. Розрахувати точно кінетичні енергії комбіновано-

го дуття в дослідних періодах Д1 і Д2 не представляється можливим через відсу-

тність даних по витраті дуття на фурмах діаметром 190 і 207 мм при їх чергу-

ванні. Однак якщо взяти середній діаметр фурм (198 мм), то умовно можна роз-

рахувати зміну кінетичної енергії в ці періоди. Так, в Д1 кінетична енергія зни-

зилася до 51,5 кДж/с, а в Д2 кінетична енергія зросла до 64,5 кДж/с. Енергія ти-

В
м

іс
т 

С
О

2
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ску комбінованого дуття на зрізі фурми в базовому періоді становила  

1897,5 кДж/с, в Д1 і Д2 енергія тиску послідовно збільшувалася до 1973,1 і  

2215 кДж/с. Відповідно збільшувалася і повна механічна енергія комбінованого 

дуття – послідовно з 1951,0 до 2024,6 і до 2279,5 кДж/с, що, безумовно, позна-

чилося на збільшенні довжини зони горіння. З урахуванням факту використан-

ня повітряних фурм діаметром 207 мм збільшилася і ширина зон горіння перед 

цими фурмами. 

Повна механічна енергія горнового газу зросла за рахунок збільшення енергії 

тиску горнового газу в зв’язку зі збільшенням виходу горнового газу і теорети-

чної температури горіння (табл. 4.3). Так, енергія тиску горнового газу послідо-

вно росла з 3891 кДж/с в базовому періоді до 4103,6 кДж/с в першому дослід-

ному періоді і до 4472,3 кДж/с в другому дослідному періоді. Це, відповідно, 

призвело до зростання повної механічної енергії горнового газу з 3944,5 до 

4155,1 і до 4536,8 кДж/с в дослідних періодах Д1 і Д2 (табл. 4.3) і до збільшення 

глибини проникнення потоку газу до центру горна. Зміни на кривих вмісту СО2 

в газі по радіусу колошника доменної печі (рис. 4.3) також це підтверджують. 

З огляду на те, що величина енергії тиску в повній механічної енергії горно-

вого газу становить 98,6-98,8 %, по її величині, при відсутності точних даних 

про кінетичну енергію комбінованого дуття, можна судити про зміну повної 

механічної енергії горнового газу і глибину проникнення потоку газу до осі го-

рна доменної печі. 

Якщо порівняти значення енергетичних параметрів на доменній печі №8 в 

двох розглянутих періодах (табл. 4.1 і 4.3), то видно, що повна механічна енер-

гія комбінованого дуття, яка відповідає за довжину зони горіння, при чергуван-

ні фурм діаметром 190/207 мм була більше на 8,8 %, а повна механічна енергія 

горнового газу, що відповідає за глибину проникнення потоку газу до осі горна 

печі, також була більше на 17,6 %. Це поліпшило рівномірність розподілу газо-

вого потоку по перетину доменної печі і дозволило збільшити активну площу 

зон горіння в найбільш навантаженій залізорудними матеріалами периферійній 

зоні печі. Остання обставина додатково розширила можливості збільшення пи-
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томої продуктивності доменної печі при поліпшенні показників якості шихто-

вих матеріалів. 

У наступні періоди доменна піч №8 корисним об’ємом 2700 м
3
 працювала 

вже на фурмах діаметром 165 мм. 

З 1980 року і основність агломерату НКГЗК-2 стала знижуватися до рівня 1,4 

і далі до 1,2-1,25 д.од. через те, що підприємство перестало використовувати в 

шихті доменних печей окатиші. Це, безумовно, позначилося на міцності агло-

мерату. Як відомо, при такій основності агломерат має найнижчу міцність. В 

даний час основність агломерату АЦ №2 АДД АМКР знижена до 1,06-1,12 д.од. 

(через зниження вмісту сірки в коксі, що поставляється в доменні цехи АМКР), 

а ПАТ ПівдГЗК став виробляти агломерат основністю 1,6 д.од. при вмісті фрак-

ції 0-5 мм 9,16 % і періодично – агломерат основностью 0,5 д.од. при вмісті 

фракції 0-5 мм 9,74 %. 

Таким чином, досвід роботи доменних печей об’ємом 2700 і 2000 м
3
 на про-

сіяному, звільненому від дріб’язку охолодженому агломераті і при використан-

ні коксу з високим показником післяреакційної міцності CSR підтвердив відо-

мий факт залежності продуктивності печей і витрати коксу не тільки від якості 

шихтових матеріалів, а й від розподілу газового потоку по перетину печі. Зок-

рема встановлено, що чергування фурм різного діаметру додатково сприяє по-

силенню позитивного ефекту за рахунок розширення зон горіння в горні печі. А 

якщо при цьому зростає повна механічна енергія горнового газу і збільшується 

глибина проникнення горнового газу до осі печі, ефект від використання висо-

коякісної сировини може бути максимальним. 

 

4.2. Дослідження роботи доменних печей на неоптимальних повних 

енергіях потоків комбінованого дуття і горнового газу 

 

Дослідження роботи печі №9 об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий 

Ріг” на неоптимальних середніх значеннях повних енергій потоків комбінова-

ного дуття і горнового газу (навіть без урахування коливань по фурмам, що до-
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датково посилило ситуацію), було виконано у період з 11.06 по 15.06 2011 року, 

коли на печі сталася велика аварія [246].  

У цей період на доменній печі чотири рази заливали продуктами плавки по-

вітряні фурми, при цьому були втрачені всі чотири льотки (продукти плавки 

через льотки не виходили).  

Причиною аварії став схід гарнісажу з заплечиків в горн в умовах втрати ро-

бочого об’єму горна через тривалу роботи печі (січень – травень 2011 року) на 

всіх 42 відкритих повітряних фурмах і дуттьових параметрах (витрата дуття 

опускався до 4955 м
3
/хв.), неприйнятних для печей з діаметром горна 14,7 м. 

Робочий об’єм горна печі знизився через утворення в його центрі “тотер-

ману” – конусу малорухливого коксу, просоченого малорухливим шлаком, то-

му що потік горнових газів втратив свою повну механічну енергію і не забезпе-

чував необхідний рівень температур в центрі горна, при яких шлак знаходиться 

в рідкорухливому стані.  

Крім цього, в травні практично не проводилися промивання горна через 

відсутність промивних матеріалів, які раніше для профілактики захаращення 

горна подавали в піч з кожної подачею. Постійний вихід шлаку попереду чаву-

ну з чавунних льоток вказував на значне зниження дренажної здатності робочо-

го об’єму горну [1]. 

У цих умовах робочий об’єм горну не зміг прийняти (вмістити і розплавити) 

ту кількість гарнісажу, яка зійшла з заплечиків, ймовірно по всьому колу. На те, 

що гарнісаж зійшов по колу, вказувала одночасна втрата чотирьох чавунних 

льоток. В результаті сходу гарнісажу, шлак, який через захаращення горну пе-

ребував переважно на його периферії, був витіснений в фурмені прилади печі. 

Треба відзначити, що через високе лужне навантаження (9-12 кг/т чавуну при 

нормі не більше 3 кг/т) гарнісаж не тримається на стінах шахт доменних печей 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”. 

Для того, щоб підтвердити наявність умов для утворення “тотерману” в 

центрі горна дослідили зміну основних комплексних показників комбінованого 

дуття (повну енергію потоку комбінованого дуття на зрізі фурми, яка характе-
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ризує розміри зони горіння – Епм кд) і горнового газу (повну енергію потоку гор-

нового газу, яка характеризує глибину проникнення газового потоку до осі гор-

на печі та його температуру в центрі – Епм гг) в двох періодах роботи печі [106, 

247, 248].  

Перший період – жовтень 2006 року (кращий період роботи доменної печі з 

2000 року): продуктивність – 9826 т/добу, витрата коксу – 426,8 кг/т, витрата 

дуття – 7812 м
3
/хв., тиск дуття 337 кПа, температура дуття – 1090 ºС, витрата 

природного газу – 87,1 м
3
/т, концентрація кисню в дутті – 30,5%. Розрахункові 

параметри: Епм кд = 2034 кДж/с, Епм гг = 5113,7 кДж/с.  

Високопродуктивна робота доменної печі при інтенсивності плавки по спале-

ному коксу – 839 кг/(м
3
·добу) вказувала на задовільний стан горна і відсутність 

“тотерману” в горні доменної печі. Другий період – травень 2011 року (перед 

аварією): продуктивність печі – 4760 т/добу, питома витрата коксу – 427,6 кг/т 

при інтенсивності плавки по спаленому коксу всього 407 кг/(м
3
·добу), витрата 

дуття – 4955 м
3
/хв., тиск дуття – 195 кПа, температура гарячого дуття – 1107 ºС, 

витрата природного газу – 56,6 м
3
/тонну, концентрація кисню в дутті – 20,8 %. 

Розрахункові параметри в цьому періоді різко знизилися: Епм кд = 1329,2 кДж/с; 

Епм гг = 2432,7 кДж/с. 

Порівняння показників двох періодів показує, що повна енергія потоку 

комбінованого дуття на зрізі фурми знизилася в 1,53 рази і у другому періоді 

роботи печі становила від значення цього показника в кращому періоді 65,3 %. 

Це вказує на значне зниження довжини зони горіння і посилення периферійно-

го ходу газів.  

При цьому повна енергія потоку горнового газу, яка характеризує глибину 

проникнення газового потоку до осі горна печі та температуру в його центрі, 

склала всього 47,6 % від значення цього показника в кращому періоді роботи 

печі, це і стало основною причиною аварії на доменній печі [246]. 

Аналогічні дослідження провели на доменної печі №7 об’ємом 2000 м
3
 ПАТ 

“АрселорМіттал Кривий Ріг”, яка також працювала на неоптимальних значен-

нях повних енергій потоків комбінованого дуття і горнового газу. 
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На доменній печі №7 при зупинці її на ремонт 1-го розряду 28.04.2018 р. не 

вдалося випустити ні верхній, ні нижній “козловий” чавун, а при вигрібанні го-

рна в печі виявили “тотерман”.  

На цій печі також провели порівняння повних механічних енергій комбінова-

ного дуття і горнового газу в період її роботи з нормальною інтенсивністю пла-

вки по дуттю і спаленому коксу і з інтенсивностями, які були перед зупинкою 

печі на ремонт. 

Перший період – листопад 2006 року (кращий період роботи доменної печі з 

2000 р): продуктивність – 3904 т/добу, витрата коксу – 534,6 кг/т, витрата дуття – 

3552 м
3
/хв., тиск дуття – 258 кПа, температура дуття – 976 ºС, витрата природно-

го газу – 60,6 м
3
/т, концентрація кисню в дутті – 26,3 %, інтенсивність плавки по 

спаленому коксу – 1050,6 кг/(м
3
·добу).  

Розрахункові параметри:Епм кд = 1474,7 кДж/с, Епм гг = 3225,1 кДж/с. Високоп-

родуктивна робота доменної печі тут також вказувала на хороший стан горна і 

відсутність “тотерманe” в горні печі.  

Другий період – квітень 2018 року (перед зупинкою на ремонт): продуктив-

ність печі – 1823 т/добу, питома витрата коксу – 539,8 кг/т при інтенсивності 

плавки по спаленому коксу всього 493,8 кг/(м
3
·добу), витрата дуття – 2123 м

3
/хв., 

тиск дуття – 118 кПа, температура гарячого дуття – 940 ºС, витрата природного 

газу – 58,0 м
3
/т, концентрація кисню – 25,5 %.  

Розрахункові енергетичні параметри дуття і горнового газу в цей період на 

доменній печі знизилися: Епм кд = 1127,8 кДж/с; Епм гг = 2229,7 кДж/с. 

Порівняння показників двох періодів тут також показує, що повна механічна 

енергія комбінованого дуття, що відповідає за розміри зон горіння перед фур-

мами печі, знизилася в квітні 2018 року на 28,4 % від оптимальної, що також є 

причиною сильно розвиненого периферійного газового потоку, а повна механі-

чна енергія горнового газу, що відповідає за глибину проникнення горнового 

газу до осі горна, а також за температуру і рідкоплинність продуктів плавки в 

центральній частині доменної печі [106], знизилася ще значніше – на 30,9 % 
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(температура у вісі горна знизилася нижче 1135 °С, тобто нижче температури 

плавлення чавуну). 

Все це призвело до передчасного руйнування футеровки, горіння холодиль-

ників (більше 50 % холодильників вийшло з ладу), частих розривів кожуха печі 

№7, а також до утворення в осьовій зоні печі “тотерманe” і не дозволило випус-

тити “козловий” чавун. 

Таким чином, в залежності від умов роботи печі існують граничні значення 

повної енергії потоку комбінованого дуття в фурмі і повної енергії потоку гор-

нового газу, нижче яких нормальне сходження шихтових матеріалів і нормаль-

ний газорозподіл в горні неможливі – кокс лежить перед фурмами, центр печі 

погано обробляється газами, температури в центрі горна падають, рівність ходу 

печі порушується; а вище яких порушується нормальна робота периферії, най-

більшого за площею і рудним навантаженням перетину печі, з надмірно інтен-

сивним газовим потоком в центрі. 

На підставі вищесказаного виконали дослідження зміни повних енергій па 

доменних печах доменного цеху №1 “Криворіжсталі” при зміні кількості та ді-

аметру повітряних фурм [249, 250]. 

Так на доменній печі №8 “Криворіжсталі” дослідили зміну повних енергії 

потоку комбінованого дуття на зрізі фурми та горнового газу починаючи з 1969 

року. Техніко-економічні показники роботи доменної печі №8 наведені в табл. 

4.5: періоди 1 і 2 – з 01.06 по 31.08.1969 року на фурмах діаметром 180 мм і з 

01.09 по 31.10.1969 р при збільшенні діаметру фурм до 190 мм на встановлених 

на печі 20 фурмах; періоди 3 і 4 – з 01.01 до 31.03.1973 року на встановлених на 

печі 20 фурмах і з 01.06.1973 р 31.04.1974 р при збільшенні числа фурм на печі 

до 24 і постійному їх діаметрі – 190 мм; періоди 5 і 6 – з 02.08 по 30.08.1979 ро-

ку на 24 встановлених фурмах і діаметрі 190 мм і з 02.09 по 30.09.1979 р при 

зменшенні діаметра фурм до 165 мм на тому ж числі фурм; періоди 7 і 8 – з 

01.04 по 30.04.1990 року та з 01.08 по 31.08.1990 року при збільшенні числа 

фурм на печі з 24 до 28; періоди 9 і 10, – відповідно, січень і лютий 2002 року.  
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Таблиця 4.5. 

Техніко-економічні показники роботи доменної печі №8 КГГМК “Криворіжсталь” 

об’ємом 2700 м
3
 на фурмах різного числа і діаметра 

 

Показники 
Періоди 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Тривалість періоду, діб 92 61 90 334 29 29 30 31 31 28 

Кількість фурм/ 

постійно працюючих 
20/19 20/19 20/18 24/23 24/20 24/23 24/21 28/28 28/23

 
28/22

 

Діаметр фурм, мм 180 190 190 190 190 165 165 165 165 165 

Продуктивність, т/добу 4265 4585 4139 4808 4434 5017 4494 4963 3330 3206 

Приведена продуктивність, т/добу 4265 4388 3796 4344 4504 4802 4121 4227 3563 3545 

Витрата коксу, кг/т  521 483 511 513 578 571 528 485 518 515 

Приведена витрата коксу, кг/т  521 496 513 520 542 575 514 504 476 476 

Витрата антрациту, кг/т  – – – – – – – – 20 20 

Інтенсивність гор. коксу, кг/(м
3
добу) 823 820 783 914 949 1061 879 892 663,5 635,3 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа 

            температура, С  

3912 

316 

1054 

3991 

324 

1080 

3710 

272 

1051 

4174 

314 

1073 

4588 

319 

967 

4688 

330 

1039 

4112 

290 

987 

4221 

321 

1089 

3672 

236 

973 

3660 

229 

978 

Витрата природного газу, м
3
/т 75 85 80 81 109 95 83 97 72 77 

Витрата кисню, м
3
/т чавуну 50 55 93 90 104 96 124 112 80 70 

Вміст кисню в дутті, % 22,68 23,33 25,14 25,17 25,93 26,2 27,1 26,9 24,2 23,6 

Колошник. газ: тиск, кПа 

                         температура, С 

                         вміст СО2, % 

                                   СО, % 

                                   Н2, % 

186 

348 

16,9 

25,17 

6,9 

187 

340 

17,5 

24 

6,2 

160 

284 

17,5 

25,3 

6,7 

174 

299 

17,8 

26,6 

6,13 

193 

310 

16,7 

25,4 

6,33 

191 

269 

17,5 

25,1 

6,38 

160 

265 

18 

27,1 

6,7 

161 

244 

18,4 

25,9 

7,2 

116 

294 

17,1 

21 

6,4 

106 

311 

17 

21,8 

7,0 

Коефіцієнт використання СО 0,402 0,422 0,409 0,401 0,397 0,411 0,399 0,415 0,449 0,438 

 

 

1
6
8
 



 89 

Закінчення табл. 4.5. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вміст заліза в р/ч шихти, % 54,1 53,9 56,01 56,29 53,8 53,95 56,45 56,24 53,89 53,85 

Виніс пилу (уловл.), кг/т чавуну 18,3 22,5 28 24,1 23,7 30,2 31 27 17 17 

Аналіз чавуну, % Si 

                               Mn 

                               S 

0,64 

0,76 

0,044 

0,63 

0,8 

0,041 

0,86 

0,67 

0,059 

0,87 

0,64 

0,047 

0,95 

0,037 

0,022 

0,9 

0,039 

0,025 

0,954 

0,03 

0,033 

0,87 

0,02 

0,029 

0,86 

0,39 

0,026 

0,85 

0,37 

0,027 

Простої, % 2,35 0,91 1,42 1,23 1,78 0,33 1,82 0,08 0,64 1,53 

Тихий хід, % 0,85 0,42 0,48 0,71 0,8 0,99 1,12 0,46 – – 

Витратні коефіцієнти:  

             агломерат КГГМК, кг/т  

             агломерат НКГЗК, кг/т 

             агломерат ПівдГЗК, кг/т   

             окатиші, кг/т  

             руда марганцева, кг/т  

             доломіт/вапняк, кг/т  

 

457 

1206 

148 

– 

14 

35/– 

 

– 

1772 

– 

– 

48 

35/– 

 

– 

1292 

– 

417 

– 

–/41 

 

– 

1247 

– 

510 

– 

–/54 

 

– 

– 

1090 

649 

– 

–/98,5 

 

– 

36 

943 

722 

– 

–/97,6 

 

– 

10 

1141 

577 

– 

–/44 

 

2 

7 

1120 

546 

– 

–/55 

 

970 

829 

– 

1 

– 

–/36 

 

938 

857 

– 

33 

– 

–/41 

Вихід горнових газів, м
3
/с 88 91,7 85,7 96,8 108,3 110,4 96,4 101,1 82,2 81,7 

Теоретична температура, К 2248 2240 2337 2338 2260 2333 2379 2354 2327 2293 

Кінетична енергія  

комбінованого дуття, кДж/с 
87,8 74,0 88,2 49,8 87,3 111,3 113,1 49,1 81,8

* 
97,1

** 

Повна енергія комбінованого дуття, 

кДж/с 
2190 2237 2179 1912 2301 2165 2032 1597 1649

*
 1735

** 

Повна енергія горнового  

газу, кДж/с 
3953 4086 4214 3699 4626 4267 4166 3203 3166

* 
3257

** 

* – при n=28: Ек кд= 45,3 кДж/с, Епм кд=1333 кДж/с; Епм гг=2579 кДж/с; 

** – при n=28: Ек кд= 47,1 кДж/с, Епм кд=1334 кДж/с, Епм гг=2530 кДж/с. 

1
6
9
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Почнемо аналіз з останніх періодів роботи доменна піч №8. Так в січні (період 

9) і лютому 2002 р (період 10) працювала з 5-ма і 6-ма закритими фурмами з 28 

встановлених на печі, що погіршило газорозподіл по колу печі. Необхідність за-

криття такого числа фурм пов’язана з низькою інтенсивністю плавки по дуттю, 

через погіршення якості агломерату і коксу, що завантажувалися в піч. У шихті 

використовували агломерати власної аглофабрики і НКГЗК-1 з високим вмістом 

фракції -5 мм і низьким вмістом кондиційної фракції + 5-40 мм.  

У піч завантажували кокс коксохімічного виробництва комбінату з низькими 

показниками післяреакційної міцності, високою реакційною здатності і високим 

вмістом фракції +80 мм. Такі шихтові умови знизили газопроникність стовпа ши-

хтових матеріалів в печі, через що значно зменшилася витрата прийнятого піччю 

дуття до 3672 і 3660 м
3
/хв, що нижче в порівнянні з іншими періодами роботи пе-

чі на 252-1028 м
3
/хв. 

Продуктивність печі в ці періоди, як за фактом 3330 і 3206 т/добу, так і після 

приведення до однакових умов 3563 і 3545 т/добу – найнижча. Фактичні витрати 

коксу, навіть без урахування кількості антрациту, що подається в піч, середні – 

518 і 515 кг/т, а з антрацитом (коефіцієнт заміни 0,8) високі – 534 і 531 кг/т чаву-

ну. При цьому приведена витрата коксу, навіть з урахуванням витрати антрациту, 

найнижча за всі аналізовані періоди роботи печі – 476 і 492 кг/т, відповідно.  

Повна енергія потоку комбінованого дуття на зрізі фурми (Епм кд), що характе-

ризує розміри зон горіння перед фурмами печі, дорівнює в ці періоди 1649 і  

1735 кДж/с, а повна енергія потоку горнового газу (Епм гг), що характеризує гли-

бину проникнення газів до центру горна, дорівнює 3166 і 3257 кДж/с, відповідно. 

Кінетична енергія (Ек кд), яка тривалий час використовується як показник працез-

датності потоку дуття, дорівнює 81,8 і 97,1 кДж/с, відповідно. 

Інтенсивність плавки в ці періоди була найнижча, відповідно, 663,5 та  

635,3 кг/(м
3
·добу). При такій інтенсивності плавки по дуттю відкрити всі фурми 

не представлялося можливим, оскільки на печі порушувався рівний хід, і вона пе-

реставала брати подачі. Якби на печі працювали всі 28 фурм, то Епм кд дорівнюва-
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ла би 1333 і 1334 кДж/с, Епм гг – 2579 і 2530 кДж/с, а кінетична енергія, відповідно, 

– 45,3 і 47,1 кДж/с [249, 250]. 

Звертає на себе увагу той факт, що у 8 періоді піч успішно працювала з висо-

кою фактичної продуктивністю – 4963 т/добу і низькою фактичною витратою ко-

ксу – 485 кг/т на всіх відкритих 28 фурмах зі значенням кінетичної енергії на та-

кому ж рівні – 49,5 кДж/с. Рівність кінетичних енергій, коли піч добре працює і не 

працює зовсім, підтверджує неможливість використання кінетичної енергії в яко-

сті показника газорозподілу в горні печі без аналізу зміни повної енергії потоку 

комбінованого дуття і повної енергії потоку горнового газу. 

У 8 періоді повна енергія потоку комбінованого дуття в фурмі дорівнювала 

1597 кДж/с, тобто на рівні, до якого її підняли закриттям фурм в січні і лютому 

2002 року, забезпечивши тим самим необхідну для нормального сходу шихтових 

матеріалів довжину зони горіння. 

Оптимальний газорозподіл по радіусу печі і її рівний хід в 8 періоді були забез-

печені величиною повної енергії потоку горнового газу, що дорівнює 3203 кДж/с. 

На цей же рівень Епм гг 3166 і 3257 кДж/с вивели в дев’ятому та десятому періодах 

закриттям 5 і 6 фурм. 

Для доменної печі №8 об’ємом 2700 м
3
 в даних шихтових умовах не рекомен-

дується знижувати повну енергію потоку дуття нижче 1500 кДж/с, а повну енер-

гію потоку горнового газу – нижче 3100 кДж/с.  

Нижче цих значень повної енергії потоків комбінованого дуття і горнового газу 

зменшуються розміри зон горіння і сповільнюється сход шихтових матеріалів (піч 

не бере подачі), знижується глибина проникнення газів до центру горна і розвива-

ється периферійний хід печі (починаючи знизу), знижуються температури в центрі 

горна, що, спільно з поганою якістю коксу, є причиною захаращення горна печі. 

При цьому слід підкреслити, що закриття фурм дозволяє відрегулювати розміри 

зон горіння і глибину проникнення газів по радіусу горна, але через закриття тако-

го числа фурм і погіршення рівномірності роботи горна по колу, а також через 

зниження витрати дуття, різко знижується продуктивність печі. Низька витрата ко-

ксу в ці періоди пояснюється не оптимальним газорозподілом по радіусу горна, а 
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низькою інтенсивністю плавки по дуттю і низькою інтенсивністю горіння коксу 

при високому ступені використання відновлювальної енергії газу 44,9 і 43,8 %. 

Аналіз роботи печі в 1 і 2 періодах при збільшенні діаметру фурм зі 180 до  

190 мм на 19 працюючих фурмах в обох періодах показує, що це дозволило збі-

льшити продуктивність печі і знизити витрату коксу, як за фактом, так і після 

приведення показників до однакових умов роботи печі. Збільшення діаметра фурм 

і зниження втрат напору на фурмах, дозволило збільшити витрату дуття з 3912 до 

3991 м
3
/хв. Незважаючи на зменшення кінетичної енергії з 87,8 до 74 кДж/с, збі-

льшення витрати дуття забезпечило зростання повної енергії потоку комбіновано-

го дуття з 2190 до 2237 кДж/с і збільшення повної енергії потоку горнового газу з 

3953 до 4086 кДж/с. Це дозволило, з одного боку, підвищити рівномірність розпо-

ділу дуття по колу (перед фурмами більшого діаметра ширші зони горіння), з ін-

шого, – збільшити довжину зони горіння і кілька перерозподілити газовий потік в 

бік центру горна (збільшили Епм гг), що виявилося оптимальним (не втратили ро-

боту периферії і кілька активізували центр) [249, 250]. 

При збільшенні на печі кількості встановлених фурм з 20 до 24 (періоди 3 і 4) 

отримали зростання фактичної продуктивності печі на 669 т/добу і приведеної – 

на 548 т/добу, при збільшенні витрати коксу відповідно на 2 і 7 кг/т. Збільшення 

кількості встановлених і, перш за все, працюючих фурм на печі дозволило збіль-

шити витрату дуття на 464 м
3
/хв. Кінетична енергія зменшилася з 88,2 до  

49,8 кДж/с. Повна енергія знизилася з 2179 до 1912 кДж/с, тобто на 267 кДж/с. За 

рахунок зменшення величини повної енергії і збільшення числа працюючих фурм 

додатково активізували периферію горна печі та отримали збільшення продукти-

вності печі. При цьому через зменшення повної енергії потоку горнового газу з 

4214 до 3699 кДж/с втратили, і досить суттєво, активність її центру, що, ймовірно, 

позначилося на зростанні витрати коксу. 

Аналіз роботи печі при зменшенні діаметра фурм з 190 до 165 мм (періоди 5 і 6) 

показує, що в 5 періоді на фурмах 190 мм було закрито 4 фурми з 24 встановлених 

і повні енергії потоку комбінованого дуття і горнового газу були надмірно висо-

кими – 2301 і 4626 кДж/с, відповідно, мали місце довгі зони горіння і більше газу 
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в центрі печі, гірше оброблялася газами периферія. Для поліпшення газодинаміч-

ного режиму в горні печі досить було вжити відповідних заходів до відкриття 

фурм. Відкривши всього дві фурми, отримали б повні енергії, відповідно, 2078 і 

4192 кДж/с і вийшли б на оптимальний рівень довжини зон горіння і газодинамі-

чного режиму роботи горна печі з відповідним зростанням продуктивності і зни-

женням витрати коксу [249, 250]. 

Зменшення діаметра повітряних фурм до 165 мм і збільшення числа працюючих 

фурм з 20 до 23 також призвело до зменшення повних енергій комбінованого дуття 

і горнового газу до 2165 і 4267 кДж/с, при збільшенні кінетичної енергії з 87,3 до 

111,3 кДж/с. Перерозподіл газового потоку в бік зниження в центрі і збільшення на 

периферії доменної печі призвів до зростання фактичної і приведеної продуктивно-

сті і зниження фактичних витрат доменного коксу при збільшенні приведеного йо-

го значення. Такий же рівень енергій в другому періоді роботи печі на 18 повітря-

них фурмах діаметром 190 мм дав нижчі витрати коксу, ніж в 6 періоді на 23 фур-

мах діаметром 165 мм. 

Збільшення кількості встановлених на печі фурм з 24 до 28 і, головне, числа пра-

цюючих з 21 до 28 (періоди 7 і 8) дозволило отримати зростання фактичної продук-

тивності з 4494 до 4963 т/добу і приведеної – на 106 т/добу. Фактична витрата кок-

су знизилася з 528 до 485 кг/т, а приведена – на 10 кг/т чавуну. Кінетична енергія 

зменшилася з 113,1 до 49,1 кДж/с, а повна комбінованого дуття в фурмі – з 2032 до 

1597 кДж/с. Повна енергія потоку горнового газу знизилася найістотніше до  

3203 кДж/с, тобто найбільш активно стала працювати периферія горна печі. 

Аналіз роботи печі при збільшенні діаметру фурм зі 180 мм до 190 мм і з пода-

льшим їх зменшенням до 165 мм (періоди 1, 2 і 5, 6) показує, що зменшувати діа-

метр фурм з метою максимального збільшення числа працюючих (відкритих) 

фурм недоцільно.  

Зменшення діаметра фурм на доменній печі, при низькій потужності повітроду-

вних засобів, призводить до зменшення витрати дуття, через збільшення втрат на-

пору на фурмах, і до необхідності ще більшого закриття фурм для забезпечення 

оптимального радіального газового потоку і рівного ходу печі. 
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Для забезпечення рівного ходу печі в конкретних умовах її роботи і, виходячи з 

умови раціональності повних енергій потоку комбінованого дуття і горнового га-

зу, відкривати фурми на печі можна тільки в тому випадку, якщо вдається збіль-

шити витрату дуття. Остання ситуація виникає, коли використовується повітроду-

вка недостатньої потужності, а фурми закривають не на підставі розрахунку пов-

них енергій [1, 249, 250]. 

Останній експеримент по зменшенню діаметру фурм з 165 до 140 мм на домен-

ній печі №8 об’ємом 2700 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” почали проводити 

з 1 листопада 2010 року і закінчили в червні 2011 року. Фурми замінювали посту-

пово в міру прогорання фурм діаметром 165 мм. 

Як відмічено вище, в 1990 році, на капітальному ремонті першого розряду на 

печі збільшили кількість повітряних фурм з 24 до 28. Практично весь час піч пра-

цювала на фурмах діаметром 165 мм. Техніко-економічні показники роботи печі 

на фурмах діаметром 165 мм і 140 мм наведені в табл. 4.6.  

 

Таблиця 4.9  

 

Техніко-економічні показники роботи ДП №8 
 

 

Показники 
Періоди 

Б Д1 Д2 

1 2 3 4 

Тривалість періоду, діб 31 31 31 

Кількість фурм/працюючих 28/23 28/24 28/24 

Діаметр фурм, мм 165 140 140 

Продуктивність, т/добу 4312 4347 4420 

Приведена продуктивність, т/добу 4312 3938 4188 

Витрата коксу, кг/т 447,0 470,0 471,9 

Приведена витрата коксу, кг/т 447,0 490,6 481,6 

Витрата антрациту (А), кг/т 35,9 16,2 17,4 

Інтенсивність, кг/(м
3
  добу) 771,2 782,8 801,0 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            температура, С 

тиск, кПа (надл.) 

4558 

970 

265 

4526 

1008 

275 

4513 

984 

282 

Витрата природного газу, м
3
/т 81,1 79,2 79,2 
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Продовження табл. 4.9 
 

1 2 3 4 

Вміст кисню в дутті, % 25,3 25,2 25,2 

Колошник. газ: тиск, кПа (надл.) 

                           температура, С 

                           вміст %: СО  

                                          СО2 

                                           Н2 

136 

278 

21,3 

15,7 

6,60 

134 

215 

21,8 

16,2 

6,90 

134 

270 

21,6 

16,3 

7,0 

Аналіз чавуну, %: Si 

                               Mn 

                               S 

P 

C 

0,75 

0,43 

0,017 

0,087 

4,50 

0,76 

0,38 

0,017 

0,074 

4,38 

0,71 

0,38 

0,02 

0,077 

4,42 

Рудне навантаження, т/т 4,14 3,82 3,95 

Виніс колошникового пилу, кг/т 23,00 18,74 24,0 

Поточні простої/тихий хід, % 2,66/0 4,32/0 2,41/0 

Витрата, кг/т: залізна руда 

агломерат МП 

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

шлак збагачений 

скрап металевий 

промивний матеріал (МОЖ) 

вапняк   

1,3 

160,3 

1572,4 

5,9 

44,8 

54,1 

31,9 

15,1 

4,6 

6,3 

513,7 

1168,5 

50,9 

64,4 

1,1 

21,2 

4,6 

153,7 

1605,7 

21,6 

35,4 

61,9 

0,2 

30,7 

Аналіз шлаку, %: SiO2 

 Al2O3 

 CaO 

 MnO 

 MgO 

 Fe (общ) 

 S 

Основність шлаку, од. 

40,3 

6,7 

47,2 

0,41 

6,1 

0,27 

0,9 

1,17 

40,4 

6,9 

48,6 

0,42 

5,3 

0,29 

1,1 

1,20 

39,4 

6,7 

47,2 

0,43 

6,0 

0,3 

0,9 

1,2 

Вихід шлаку, кг/т 479,1 467,8 491,0 

Вміст Fe у всій шихті, % 53,63 53,59 53,61 

Якість коксу, %: волога 

зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

CRI 

CSR 

4,1 

13,0 

0,85 

83,9 

8,8 

8,4 

6,7 

41,8 

40,5 

3,3 

12,3 

0,94 

87,3 

7,6 

14,9 

4,8 

39,6 

41,5 

3,8 

12,2 

0,89 

87,1 

7,5 

12,0 

4,7 

39,5 

41,7 
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Закінчення табл. 4.9 

 

1 2 3 4 

Фракція -5 мм, %: агломерат МП 

                               агломерат АЦ №1 

                               агломерат АЦ №2 

Середньозважена фракція -5 мм, % 

20,41 

13,84 

9,3 

14,43 

20,4 

14,37 

6,72 

9,1 

20,4 

14,62 

7,02 

15,03 

Вихід горнових газів, м
3
/с 104 103,2 102,6 

Теоретична температура, К  2335 2359 2352 

Кінетична енергія комбінованого дуття  

Ек кд, кДж/с (кВт) 
131,7 217,1 201,7 

Повна механічна енергія комбінованого 

дуття Епм кд, кДж/с (кВт) 
2064,6 2099,2 2053,4 

Повна механічна енергія горнового газу  

Епм гг, кДж/с (кВт) 
4050,0 3978,7 3931,9 

 

У таблиці базовий період – це жовтень 2010 року і два дослідних – липень і 

серпень 2011 року. Треба відзначити, що на печі в базовому періоді було закрито 

п’ять фурм, а в дослідних періодах – чотири фурми. Частіше фурми закривали че-

рез проблеми з охолодженням деяких зон шахти доменної печі. Перехід на фурми 

діаметром 140 мм призвів до зменшення сумарної площі перетину всіх фурм на  

28 %. Співвідношення Sг/nSф зросло з 185,2 до 257,2. 

У базовому і другому дослідному періодах (табл. 4.6) в доменну піч завантажу-

вали в основному агломерат аглоцеху №1 (раніше це був НКГЗК-1) і агломерат 

аглофабрики металургійного виробництва (МП) при цьому середньозважений 

вміст фракції -5 мм становив 14,43 і 15,03 %, відповідно. У першому дослідному 

періоді в піч в більшій кількості вантажили якісніший агломерат аглоцеху №2 

(раніше це був НКГЗК-2) з низьким вмістом дріб’язку. Середньозважений вміст 

фракції -5 мм в першому дослідному періоді складав 9,1 %. Раніше на фурмах ді-

аметром 165 мм ця доменна піч на агломераті аглоцеху №2 мала продуктивність 

5100-5200 т/добу. У першому дослідному періоді приведена продуктивність печі 

знизилася в порівнянні з базовою на 374 т/добу, при зростанні приведеної витрати 

коксу на 23 кг/т чавуну. Аналогічна ситуація з продуктивністю і витратою коксу і 

у другому дослідному періоді в порівнянні з базовим періодом. При переході на 

фурми діаметром 140 мм піч показала найгірші результати не тільки при роботі на 
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більш якісному агломераті, але і при істотному поліпшенні якості коксу. У базо-

вому періоді міцність і стираність коксу становили М25 = 83,9 % і М10 = 8,8 %, то-

ді як в дослідних вже М25 = 87,1-87,3 % і М10 = 7,5-7,6 %. Повітродувні машини на 

фурмах діаметром 140 мм вже не змогли підтримувати тиск на колошнику печі 

150 кПа, витрата дуття падала на 150-200 м
3 
/хв. 

Розрахунки енергетичних параметрів дуттьового потоку при зміні діаметра 

фурм на доменній печі №8 зі 165 до 140 мм (табл. 4.6 – базовий і перший дослід-

ний періоди) показали, що зі зменшенням діаметра фурм кінетична енергія потоку 

дуття зросла значно з 131,7 до 217,1 кДж/с (на 64,8 %). Повна енергія потоку ком-

бінованого дуття збільшилася всього на 1,7 %, а повна енергія горнового газу на-

віть зменшилася з 4050,0 до 3978,7 кДж/с, що не дозволило істотно збільшити до-

вжину зон горіння перед фурмами і тим більше не забезпечило очікуваного більш 

глибокого проникнення газового потоку до центру печі, навіть за умови заванта-

ження в піч більш якісного агломерату. 

Наведені дані ще раз підтверджують висновок про те, що необхідно підбирати 

раціональний діаметр фурм для конкретних умов доменної плавки. Для доменних 

печей доменного цеху №1 АДД АМКР в даний час це все ж діаметр фурм не ниж-

че 165 мм. 

Аналогічні дослідження були проведені і на доменних печах №7 і 6 корисним 

об’ємом 2000 м
3 
[249, 250]. 

Техніко-економічні показники роботи доменної печі №7 наведені в табл. 4.7: пе-

ріоди 1 і 2 – з 16.01 по 11.02 і з 12.02 по 15.03 1977 року при збільшенні діаметру 

фурм з 180 до 190 мм на 20 фурмах встановлених на печі; періоди 3 і 4 – з 01.09 по 

03.12 1979 року і з 12.12 1979 р 31.01 1980 року при зменшенні діаметра фурм з 190 

до 165 мм на 20 встановлених на печі фурмах; періоди 5 і 6 – з 01.11 по 30.11 1986 

року і з 01.02 до 28.02 1987 року при збільшенні на печі кількості фурм з 20 до 24 і 

зменшенні діаметра фурм з 165 до 140 мм; періоди 7 і 8 - січень і лютий, 1990 року; 

періоди 9 і 10, відповідно, січень і лютий 2002 року. 

Тут також почнемо аналіз з періодів 2002 року. Доменна піч №7 в січні (період 

9) і лютому (період 10) працювала з 4 і 2 закритими фурмами з 24. Продуктив-
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ність печі в ці періоди, як за фактом 2756 і 2724 т/добу, так і після приведення 

2980 і 3087 т/добу – найнижча з усіх розглянутих періодів. 

Фактичні витрати коксу без урахування кількості антрациту, що подається в піч 

– 450 і 444 кг/т і з антрацитом – 474 і 475,2 кг/т – найнижчі за всі періоди. При 

цьому приведена витрата коксу з антрацитом і без врахування його витрати також 

найнижча. Витрата дуття в ці періоди 3060 і 3003 м
3
/хв, що нижче в порівнянні з 

іншими періодами роботи печі на 463-804 м/хв. Повна енергія потоку комбінова-

ного дуття дорівнює 1613 і 1445 кДж/с. Повна енергія потоку горнового газу дорі-

внює 3049 і 2712 кДж/с. Кінетична енергія, відповідно, – 75,1 і 62,8 кДж/с.  

Якби на доменній печі в ці періоди працювали всі 24 фурми, то Епм кд дорівню-

вала б 1325 і 1316 кДж/с, а Епм гг – 2522 і 2477 кДж/с, тобто отримали б енергії, як і 

на печі №8, які є критичними. Опускатися до цих значень повних енергій потоку 

комбінованого дуття і горнового газу не рекомендується ні на одній печі. 

При роботі 23 фурм Епм кд дорівнювала би 1387 і 1378 кДж/с, а Епм гг – 2636 і 2589 

кДж/с, що також недостатньо для організації оптимального газорозподілу в горні і 

рівного ходу печі. Робота на 22 фурмах в ці періоди дає Епм кд 1454 і  

1445 кДж/с, а також Епм гг 2760 і 2712 кДж/с. Рівень повної енергії потоку комбіно-

ваного дуття в фурмі 1450 кДж/с з урахуванням такої ж величини повної енергії в 7 

періоді (1485 кДж/с – січень 1990 г.) можна визнати як нижню межу для отримання 

нормальної довжини зони горіння. З огляду на викладене видно, що в січні 2002 

року були закриті 2 зайві фурми, а в лютому – цю неточність виправили. У той же 

час величина повної енергії потоку горнового газу в 9 і 10 періодах також знахо-

диться на мінімально допустимому рівні, який можна визначити в 3000 кДж/с. 

Низька витрата коксу в ці періоди, як і на печі №8, пояснюється не оптималь-

ним газорозподілом по радіусу горна, а високим ступенем використання віднов-

лювальної енергії газу 43,6 і 43,8 % і низькою інтенсивністю по дуттю і горінню 

коксу. Аналіз періодів 1 та 2 при збільшенні діаметру фурм зі 180 до 190 мм, та-

кож як і на доменній печі №8, показав можливість збільшення витрати дуття, фак-

тичної і приведеної продуктивності і зниження витрати коксу за фактом і після 

приведення [249, 250]. 
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Таблица 4.7.  

Техніко-економічні показники роботи доменної печі №7 КГГМК “Криворіжсталь” 

об’ємом 2000 м
3
 на фурмах різної кількості і діаметра 

 

Показники 
періоди 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тривалість періоду, діб 27 31 94 10 30 28 27 28 31 28 

Кількість фурм/пост. працюючих 20/19 20/18 20/17 20/19 20/18 24/24 24/21 24/23 24/20
 

24/22 

Діаметр фурм, мм 180 190 190 165 165 140 165 165 165 165 

Продуктивність, т/добу 3550 3998 3465 3669 3356 3595 3443 3755 2756 2724 

Приведена продуктивність, т/добу  3550 3764 3643 3747 3112 3279 3443 3568 2980 3087 

Витрата коксу, кг/т чавуну 505 476 532 520 529 490 532 514 450 444 

Приведена витрата коксу, кг/т чавуну 505 487 502 530 549 513 492 505 428 433 

Антрацит, кг/т чавуну – – – – – – – – 30 39 

Інтенсивність гор. коксу, кг/(м
3
добу) 897,1 952,5 918,4 970,5 887,7 880,8 913,2 965 661 657,8 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа 

            температура, С  

3526 

296 

1113 

3635 

295 

1120 

3557 

281 

1050 

3501 

284 

1075 

3623 

276 

1110 

3466 

288 

1028 

3678 

268 

679 

3807 

276 

908 

3060 

237 

1021 

3003 

213 

1034 

Витрата ПГ, м
3
/т чавуну 99 99 98 104 111 111 116 106 77 76 

Витрата кисню, м
3
/т чавуну 115 106 94 99 172 147 193 168 77 71 

Вміст кисню в дутті, % 25,32 25,92 25,57 25,49 28,3 27 29,2 28,2 24 23,8 

Колошник. газ: тиск, кПа 

                           температура, С 

                           вміст СО2, %  

                                     СО, % 

                                     Н2, % 

164 

306 

16,6 

24,5 

6,76 

172 

270 

18,2 

26,0 

7,3 

161 

293 

17,9 

24,81 

6,23 

157 

298 

18.9 

25,5 

6,59 

149 

271 

18,7 

26 

7 

154 

294 

18,8 

25,6 

7 

144 

249 

18,5 

27,3 

7,4 

149 

265 

17,7 

28,1 

7,5 

113 

305 

16 

20,7 

6,7 

86 

317 

16,7 

21,4 

6,7 

Коефіцієнт використання СО 0,404 0,412 0,419 0,426 0,418 0,423 0,44 0,386 0,436 0,438 

 

 

1
7
9
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Закінчення таблиці 4.7 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вміст заліза в р/ч шихти, % 54,1 54,7 52,91 54,02 55,27 55,93 56,89 56,17 53,8 53,58 

Виніс пилу (вловл.), кг/т чавуну 43,3 33 32,8 30,3 45 39 35,7 31 18 16 

Аналіз чавуну, % Si 

                               Mn 

                               S 

0,81 

0,71 

0,042 

0,8 

0,61 

0,042 

0,9 

0,54 

0,039 

0,88 

0,12 

0,037 

0,72 

0,46 

0,031 

0,75 

0,45 

0,028 

0,85 

0,29 

0,03 

0,84 

0,58 

0,029 

0,88 

0,36 

0,028 

0,86 

0,42 

0,027 

Простої, % 1,33 0,85 0,56 0,2 1,96 0,1 1,14 0,57 2,16 2,24 

Тихий хід, % 0,6 0,16 1,22 1,18 0,31 0,29 0,4 1,1 – – 

Витратні коефіцієнти:  

          руда залізн., кг/т чав. 

          агломерат КГГМК, кг/т чав. 

          агломерат НКГЗК, кг/т чав. 

          агломерат ПівдГЗК, кг/т чав.  

          окатиші, кг/т чав.  

          доломіт/вапняк, кг/т чав. 

 

– 

– 

1165 

– 

578,4 

43/27 

 

– 

– 

1085 

66,8 

593 

–/48,9 

 

– 

– 

988,4 

165,5 

572,5 

–/66,5 

 

– 

– 

165 

848 

659 

–/89,6 

 

– 

– 

843 

319 

645 

–/65 

 

– 

3 

844 

344 

677 

–/54 

 

– 

5 

515 

464 

772 

–/65 

 

– 

– 

588 

564 

578 

–/55 

 

6 

901 

911 

– 

1 

–/30 

 

11 

942 

845 

– 

15 

–/34 

Вихід горнового газу, м
3
/с 82,4 86,1 82,9 82,6 86,7 83,2 89 91,2 68,7 67,3 

Теоретична температура, К 2349 2348 2333 2298 2470 2315 2213 2329 2335 2336 

Кінетична енергія комбінованого дуття, 

кДж/с 
75,3 78,9 87,6 106,2 150,3 91,4 62,9 67,3 75,1

* 
62,8

** 

Повна енергія комбінованого дуття, 

кДж/с 
2018 2193 2204 1988 2246 1523 1485 1614 1613

* 
1445** 

Повна енергія горнового  

газу, кДж/с 
3853 4243 4309 3815 4564 3544 3544 3492 3049

* 
2712

** 

* – при n=24: Ек кд=43,5 кДж/с, Епм кд=1325 кДж/с, Епм гг=2522 кДж/с; при n=23: Ек кд=49,4 кДж/с, Епм кд=1387 кДж/с,  

Епм гг=2636 кДж/с; при n=22: Ек кд=56,4 кДж/с, Епм кд=1454 кДж/с, Епм гг=2760 кДж/с; при n=21: Ек кд=64,9 кДж/с,  

Епм кд=1529 кДж/с, Епм гг=2898 кДж/с.** – при n=24: Ек кд=48,4 кДж/с, Епм кд=1316 кДж/с, Епм гг=2477 кДж/с;  

при n=23: Ек кд=54,9 кДж/с, Епм кд=1378 кДж/с, Епм гг=2589 кДж/с. 

1
8
0
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Повні механічні енергії комбінованого дуття і горнового газу зросли з 2018 до 

2193 кДж/с і з 3853 до 4243 кДж/с (збільшилася довжина зони горіння і глибина 

проникнення газів до центру горна). Виросла і кінетична енергія дуття з 75,3 до 

78,9 кДж/с. Зазвичай передбачається, що при збільшенні діаметра фурм все по-

винно бути навпаки, але зростання витрати дуття і закриття додатково ще однієї 

фурми надали більший вплив на величину кінетичної енергії, ніж зміна діаметра 

фурм. Результати роботи і показники газодинамічного режиму, аналогічні отри-

маним на печі №8 при зменшенні діаметра фурм з 190 до 165 мм, отримані і на 

печі №7. Так в періоди 3 і 4 зменшили повну енергію потоку комбінованого дуття 

з 2204 до 1988 кДж/с і повну енергію потоку горнового газу з 4309 до 3815 кДж/с, 

а кінетичну енергію – збільшили з 87,6 до 106,2 кДж/с. Фактична і приведена про-

дуктивність виросли. Фактичні витрати коксу знизилися, а приведені виросли так 

само, як і на печі №8. Одна з причин цього – зниження активності центру. 

Збільшення кількості встановлених на печі фурм з 20 до 24 при одночасному 

зменшенні діаметра фурм з 165 до 140 мм і збільшенні числа працюючих з 18 до 

24 фурм (періоди 5 і 6) призвело до зниження повних механічних енергій комбі-

нованого дуття з 2246 до 1523 кДж/с , горнового газу – з 4564 до 3544 кДж/с, а кі-

нетичної енергії – з 150,3 до 91,4 кДж/с. При цьому витрата дуття зменшилася з 

3623 до 3466 м
3
/хв. Відстежити, якими будуть довжина зони горіння і газодинамі-

чний режим при такій зміні основних параметрів, можна тільки з позицій повних 

енергій потоку дуття і горнового газу. Незважаючи на зменшення діаметра фурм, 

активізували роботу периферії горна печі, і продуктивність зросла на 239 і  

167 т/добу, а витрата коксу знизилася на 39 і 36 кг/т, відповідно, за фактичними і 

приведеними показниками [249, 250]. 

У 7 і 8 періодах через проблеми з ремонтами повітронагрівачів були низькі те-

мператури дуття 679 і 908 °С. З одного боку, для відновлення теоретичної темпе-

ратури дуття, і з іншого – для забезпечення достатньої довжини зони горіння і 

глибини проникнення газів до центру горна, збільшили концентрацію кисню в 

дутті і витрату дуття. Збільшення витрати дуття забезпечило мінімально допусти-

мі значення повної енергії потоку комбінованого дуття, а збільшення вмісту кис-
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ню в дутті до 29,2 і 28,2 % забезпечило достатні значення повної енергії горново-

го газу 3544 і 3492 кДж/с. 

Техніко-економічні показники роботи доменної печі №6 приведені в табл. 4.8. 

Періоди 1 і 2 – з 01.02 до 04.03 1980 року і з 11.03 по 21.04 1980 року при змен-

шенні діаметра фурм зі 180 до 165 мм на 20 встановлених на печі фурмах; періоди 

3 і 4 – з 01.10. по 31.10.1988 року і з 01.02. до 28.02.1989 р при збільшенні на печі 

числа встановлених фурм з 20 до 24; періоди 5 і 6 – січень і лютий, 1990 року; пе-

ріоди 7 і 8, відповідно, січень і лютий 2002 року [249, 250]. 

Почнемо аналіз з періодів 2002 року. Доменна піч №6 в січні (період 7) і люто-

му (період 8) працювала з 3 закритими фурмами з 24. Продуктивність доменної 

печі в ці періоди, як за фактом 2916 і 2874 т/добу, так і після приведення 3027 і 

2989 т/добу, – найнижча з усіх розглянутих періодів її роботи. 

Фактичні витрати коксу без урахування, витрати антрациту, що подається в піч 

– 468 і 464 кг/т і з антрацитом – 479,2 і 475,2 кг/т, тобто найнижчий за всі періоди. 

При цьому приведена витрата коксу з антрацитом і без обліку його витрати також 

найнижча, як і на печах №8 і 7.  

Пояснюється це низькою інтенсивністю плавки по дуттю і інтенсивністю го-

ріння коксу, а також високим ступенем використання відновлювальної здатності 

газу 45,1 і 44 %. Повна енергія потоку комбінованого дуття в фурмі в ці періоди 

становила 1484,9 і 1494,5 кДж/с, тобто на рівні достатньому для забезпечення мі-

німально допустимої довжини зони горіння.  

Повна енергія потоку горнового газу в ці періоди становила 2798 і 2781 кДж/с, 

теж на мінімально допустимому рівні, що забезпечує порівняно рівний хід печі в 

цих умовах. Якщо відкрити хоча б одну додаткову фурму, отримаємо зниження 

повної енергії комбінованого дуття нижче допустимої 1450 кДж/с для такого 

об’єму печі, що призводить до зниження швидкості сходу шихтових матеріалів. 

Повна енергія горнового газу на печі в цьому випадку знизилася до рівня  

2650 кДж/с, що рівноцінно зниженню газодинамічної активності центру і розладу 

рівного ходу печі. Робота печі на всіх 24 фурмах в цих умовах неможлива. 
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Таблиця 4.8.  

Техніко-економічні показники роботи доменної печі №6 КГГМК “Криворіжсталь” 

об’ємом 2000 м
3
 на фурмах різного числа і діаметра 

 

Показники 
періоди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продуктивність періоду, діб 33 12 31 28 31 28 31 28 

Кількість фурм/пост. працюючих 20/17 20/19 20/18 24/21 24/20 24/21 24/21
 

24/21
 

Діаметр фурм, мм 180 165 165 165 165 165 165 165 

Продуктивність, т/ добу 3419 3387 3473 4058 3584 3674 2916 2874 

Приведена продуктивність, т/добу  3419 3260 3112 3879 3356 3242 3027 2989 

Витрата коксу/ антрациту, кг/т чав. 553/– 544/– 545/– 492/– 540/– 545/– 468/14 464/22 

Приведена витрата коксу, кг/т чав. 553 560 554 498 542 560 465 457 

Інтенсивність гор. коксу, кг/(м
3
добу) 945,4 921,3 946,4 998,3 967,7 1001,2 702,8 698,4 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа 

            температура, С  

3229 

265 

1064 

3232 

283 

1113 

3469 

267 

1026 

3502 

239 

1003 

3530 

264 

971 

3255 

280 

1054 

2939 

246 

1051 

2936 

245 

1060 

Витрата природного газу, м
3
/т чав. 100 106 104 112 106 107 87 83 

Витрата кисню, м
3
/т чав. 104 123 123 93 132 150 76 67 

Вміст кисню в дутті, % 25,5 26,86 26,5 28 27,1 28,1 24,3 23,9 

Колошник. газ: тиск, кПа 

                            температура, С 

                            вміст СО2, %  

                                      СО, % 

                                      Н2, % 

142 

263 

18,3 

24,4 

6,8 

152 

308 

17,8 

25,5 

6,6 

201 

139 

17,3 

25,7 

6,8 

92 

184 

19,2 

26,7 

7,3 

142 

182 

18,6 

26 

7,1 

155 

194 

18,9 

26,5 

7,5 

111 

301 

16,9 

20,6 

6,9 

112 

324 

16,8 

21,3 

6,4 

Коефіцієнт використання СО 0,429 0,411 0,402 0,418 0,417 0,416 0,451 0,44 

Вміст заліза в р/ч шихти, % 53,3 52,69 55,79 55,63 56,19 55,6 53,75 53,69 

Виніс пилу (вловл.), кг/т чав. 28,7 34,2 29 26 32,3 26,4 23 20 

 

 

 

1
8
3
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Закінчення таблиці 4.8. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аналіз чавуну, % Si 

                               Mn 

                               S 

0,81 

0,69 

0,033 

0,87 

0,79 

0,047 

0,86 

0,62 

0,026 

0,8 

0,61 

0,026 

0,89 

0,56 

0,032 

0,86 

0,65 

0,027 

0,79 

0,43 

0,026 

0,81 

0,4 

0,027 

Простої, % 1,12 1,27 1,23 0,17 0,82 0,57 1 1,16 

Тихий хід, % 0,98 1,14 0,4 0,46 0,07 0,15 0,11 – 

Витр. коеф.: руда залізна, кг/т чав. 

           агломерат КГМК, кг/т чав. 

           агломерат НКГОК, кг/т чав. 

           агломерат ЮГОК, кг/т чав.  

           окатиші, кг/т чав.  

           доломіт/вапняк, кг/т чав. 

29,3 

– 

1175 

– 

533 

–/51 

58,4 

– 

1488 

34 

188 

–/20 

– 

– 

710 

377 

692 

–/65 

– 

37 

1187 

– 

595 

–/55 

– 

129 

906 

6 

753 

–/62 

– 

27 

1199 

5 

567 

–/48 

8 

1050 

812 

– 

– 

–/29 

7 

1067 

745 

– 

12 

–/35 

Вихід горнового газу, м
3
/с 75,9 77,2 82,1 85,8 84,2 79,1 67,3 66,6 

Теоретична температура, К 2302 2378 2330 2293 2309 2361 2308 2313 

Кінетична енергія комбінованого дуття, 

кДж/с 
89,8 87,5 127,1 93,5 92,9 63,5 56,6

* 
57,5

** 

Повна механічна енергія комбінованого 

дуття, кДж/с 
2019,9 1859,3 2052,2 1723,9 1797,6 1627,4 1484,9

* 
1494,5

** 

Повна механічна енергія горнового газу, 

кДж/с 
3908 3671 4068 3571 3697 3365 2798

* 
2781

** 

* – при n=24: Ек кд=37,9 кДж/с, Еп кд=1288 кДж/с, Еп гг=2437 кДж/с; при n=23: Ек кд=43,1 кДж/с, Еп кд=1347 кДж/с,  

Еп гг=2546 кДж/с; при n=22: Ек кд=49,3 кДж/с, Еп кд=1413 кДж/с, Еп гг=2666 кДж/с; 

** – при n=24: Ек кд=38,5 кДж/с, Еп кд=1296 кДж/с, Еп гг=2421 кДж/с; при n=23: Ек кд=43,7 кДж/с, Еп кд=1356 кДж/с, 

Еп гг=2530 кДж/с; при n=22: Ек кд=49,9 кДж/с, Еп кд=1422 кДж/с, Еп гг=2650 кДж/с. 

1
8
4
 



 185 

Аналіз роботи печі при зменшенні діаметра фурм з 180 до 165 мм (періоди 1 і 

2) показав, що всупереч очікуванням кінетична енергія не збільшилася, а змен-

шилася, знизилася продуктивність печі, як за фактичними, так і за технічними 

показниками. Фактичні витрати коксу знизилися, а приведені – виросли. Змен-

шення повної енергії потоку комбінованого дуття з 2019,9 до 1859,3 кДж/с і по-

вної енергії горнового газу з 3908 до 3671 кДж/с привели до втрати активності в 

центрі і деякого посилення активності периферії, що в даних умовах не сприяло 

поліпшенню ходу і роботи печі [249, 250]. 

Збільшення кількості встановлених на печі фурм з 20 до 24 (періоди 3 і 4), з 

одночасним зростанням кількості працюючих повітряних фурм з 18 до 21, дало 

поліпшення техніко-економічних показників роботи печі, аналогічно цим же 

заходам на печах №7 та 8. 

У цьому випадку зменшення повної енергії потоку комбінованого дуття з 

2052,2 до 1723,9 кДж/с і повної енергії горнового газу з 4068 до 3571 кДж/с та-

кож привели до втрати активності в центрі і деякого посилення активності пе-

риферії, але тут це сприяло поліпшенню рівності ходу і роботи печі. 

Як відпрацювала піч в січні і лютому 1990 року, одного з останніх років ста-

більної роботи доменного виробництва, видно з періодів 5 і 6. Ці періоди хара-

ктеризуються величиною повної енергії потоку комбінованого дуття 1797,6 і 

1627,4 кДж/с і повної енергії потоку горнового газу 3697 і 3365 кДж/с, що вище 

мінімально допустимого рівня цих енергій для печей об’ємом 2000 м
3
. 

 

4.3 Висновки по четвертому розділу 

 

1. Вибір раціональних параметрів фурмених приладів і дуттьового режиму 

для конкретної доменної печі має бути обґрунтований за допомогою показників 

повної механічної енергії потоків комбінованого дуття і горнового газу з ураху-

ванням якості шихтових матеріалів.  

2. За результатами досліджень та виконаного технологічного аналізу резуль-

татів роботи доменних печей об’ємом 2700 і 2000 м
3
 при зміні якості агломера-



 186 

ту та окатишів у поєднанні зі зміною параметрів дуттьового режиму плавки 

встановлена доцільність збільшення повних механічних енергій комбінованого 

дуття і горнового газу, що відповідають за довжину зони горіння і глибину 

проникнення газового потоку до центру горна доменної печі, особливо при під-

вищенні газопроникності шихти за рахунок поліпшення якості сировини. 

3. На підставі досліджень встановлено, що чергування фурм різного діамет-

ру, разом з поліпшенням якісних характеристик шихтових матеріалів, додатко-

во сприяє посиленню позитивного ефекту за рахунок розширення зон горіння в 

горні печі. Якщо при цьому зростає повна механічна енергія горнового газу і 

збільшується глибина проникнення горнового газу до осі печі, ефект від вико-

ристання високоякісної сировини стає максимальним. 

4. Дослідженнями встановлено, що в залежності від умов роботи печі існу-

ють граничні значення повної енергії потоку комбінованого дуття в фурмі і по-

вної енергії потоку горнового газу нижче яких нормальне сходження шихтових 

матеріалів і нормальний газорозподіл в горні неможливі – кокс лежить перед 

фурмами, центр печі погано обробляється газами, температури в центрі горна 

падають, рівність ходу печі порушується; а вище яких порушується нормальна 

робота периферії, найбільшого за площею і рудним навантаженням перетину 

печі, з надмірно інтенсивним газовим потоком в центрі. 

5. На підставі виконаних досліджень рекомендовано на доменних печах пос-

тійно контролювати зміни повних механічних енергій комбінованого дуття і 

горнового газу і порівнювати їх з показниками, отриманими в кращі періоди 

роботи печей, здійснюючи необхідні корективи дуттьового режиму, для недо-

пущення істотного їх зниження, яке може негативно відобразитися на роботі і 

технічному стані доменних печей. 

6. Дослідженнями роботи доменної печі №8 ПАТ АМКР корисним об’ємом 

2700 м
3
 встановлено, що зі зменшенням діаметра фурм з 165 до 140 мм кінети-

чна енергія потоку дуття зросла на 64,8 %, при цьому повна енергія потоку 

комбінованого дуття збільшилася всього на 1,7 %, а повна енергія горнового га-

зу навіть зменшилася з 4050,0 до 3978,7 кДж/с. Така зміна енергетичних пара-
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метрів плавки не дозволила істотно збільшити довжину зон горіння перед фур-

мами і тим більше не забезпечила очікуваного більш глибокого проникнення 

газового потоку до центру печі, навіть за умови завантаження в піч більш якіс-

ного агломерату. 

7. На підставі досліджень підтверджена необхідність підбору раціонального 

діаметра фурм для конкретних умов доменної плавки. Для доменних печей це-

ху №1 аглодоменного департаменту АМКР в даний час це діаметр фурм не ни-

жче 165 мм. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ  

РОЗПОДІЛУ ПАРАМЕТРІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ  

ПО КОЛУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 

 

5.1 Дослідження впливу нерівномірності витрати дуття та комплексних 

параметрів дуттьового режиму по фурмам на продуктивність доменної  

печі і питому витрата коксу в доменній плавці 

 

Вивчення (у главі 4) досвіду роботи доменних печей об’ємом 2700 і 2000 м
3
 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” дозволило зробити висновок про залежність 

продуктивності печей і витрати коксу не тільки від якості шихтових матеріалів, 

а й від розподілу газового потоку по перетину доменної печі. 

При порівнянні різних періодів роботи доменних печей з відмінними значен-

нями технологічних параметрів доменної плавки виконується пофакторний 

аналіз для їх співставлення за продуктивністю і питомою витратою коксу. При 

цьому крім коефіцієнтів приведення основних параметрів плавки відомі також і 

коефіцієнти приведення, що дозволяють врахувати коливання складу шихти і 

деяких величин параметрів дуття (табл. 5.1) [39, 251]. 

Метою подальших досліджень у дисертаційній роботі стало визначення 

впливу нерівномірності витрати дуття по фурмам, теоретичної температури го-

ріння коксу перед фурмою, виходу горнового газу і повної енергії потоку ком-

бінованого дуття, що відповідає за розміри зон горіння, і повної енергії потоку 

горнового газу, що відповідає за глибину проникнення горнового газу до 

центру горна, на продуктивність доменної печі і питому витрату коксу в до-

менній плавці [252-256]. 

Тривалі спостереження за розподілом дуття по фурмам, проведені на бага-

тьох металургійних заводах, в тому числі і на доменній печі об’ємом 5000 м
3
 

комбінату “Криворіжсталь”, показали, що витрати дуття по фурмам змінюють-
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ся в значних межах (115-300 м
3
/хв.), температура дуття між окремими фурмами 

відрізняється на 150-250 °С, а теоретична температура горіння палива – на  

508 °С (1772-2280 °С) [112, 252-256 та ін.]. 

Таблиця 5.1 

Вплив коливання складу шихти і параметрів дуття 

на витрату коксу і продуктивність доменної печі 

 

Зниження середньоквадратичного 

відхилення факторів 

Економія  

коксу, % 

Приріст  

продуктивності, % 

Вологості коксу на 0,1 % 0,28 0,42 

Похибки дозування шихти на 0,1 % 0,28 0,42 

Зольності коксу на 0,1 0,36 0,54 

Вмісту заліза у шихті на 0,1 % 0,20 0,29 

Основності шихти на 0,01 од. 0,13-0,19 0,22-0,33* 

Температури дуття на 10 °С 0,08 0,13 

Вологості дуття на 0,1 % 0,45 0,67 

Витрати природного газу на 1 м
3
/т чавуну 0,42 0,63 

Концентрації кисню у дутті на 0,1 % – 0,22 

* Менші значення при виході шлаку 300-350 кг/т чавуну, більші – при 450-500 кг/т чав. 

 

Нерівномірність витрати дуття по фурмам по колу горна доменної печі знач-

но впливає на розміри зон горіння, глибину проникнення газового потоку до 

центру горна, зміну поля температур по радіусу і колу горну, на форму і розта-

шування зони розм’якшення, на хімічний склад і фізичний стан матеріалів, на 

нерівномірність сходу шихти, на розпал профілю печі і т.д., що істотно позна-

чається на рівності ходу доменної печі, її продуктивності, питомій витраті кок-

су і якості чавуну [257]. 

Спостереження за розподілом дуття по фурмам на доменній печі №9 “Криво-

ріжсталі” почали відразу після її задування в 1974 році. Для кількісної оцінки 

нерівномірності розподілу дуття по фурмам визначали коефіцієнти варіації (V) 
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витрати дуття по фурмам для кожного з періодів. Так за період з січня 1975 по 

липень 1983 року, при роботі доменної печі на 36 повітряних фурмах і засип-

ному апараті клапанного типу конструкції ВНІІМетмаш-УЗТМ, коефіцієнт ва-

ріації змінювався в діапазоні V = 17,5-70,4 (min-maх), причому в липні 1983 

року, перед капітальним ремонтом першого розряду з реконструкцією, – V = 

28,3-51,8. У грудні 1983 року, відразу після задування печі на збільшеній кіль-

кості фурм (з 36 до 42) та встановлення на печі безконусного завантажувально-

го пристрою фірми “Поль Вюрт”, коефіцієнт варіації дещо знизився до V = 

13,6-18,3. Збільшення кількості повітряних фурм і рівномірний розподіл ших-

тових матеріалів на колошнику доменної печі призвели до відносного підви-

щення рівномірності розподілу дуття по фурмам печі. У наступні періоди вимі-

рювання витрати дуття по фурмам коефіцієнт варіації знову виріс і змінювався 

вже в діапазоні від 13,6 до 45,2 [252-256]. 

На рис. 5.1-5.5 наведені діаграми зміни витрати дуття, теоретичної темпера-

тури, виходу горнового газу, повної механічної енергії потоку комбінованого 

дуття по фурмам і повної механічної енергії потоку горнового газу перед фур-

мами доменної печі об’ємом 5000 м
3
. Суцільним колом постійного діаметра ві-

дображаються середньодобові значення витрати дуття, теоретичної температу-

ри і повних енергій, а ламані криві з точками у вузлах перед номером кожної 

фурми відображають їх фактичні значення. 

Аналіз діаграм показує наявність великої нерівномірності розподілу витрат 

дуття по фурмам, теоретичної температури, виходу горнового газу і повних ме-

ханічних енергій по колу і радіусу горна доменної печі.  

Значну нерівномірність розподілу дуття по фурмам не вдалося усунути ні 

установкою безконусного засипного апарату, який поліпшує розподіл шихти по 

колу доменної печі, ні збільшенням кількості повітряних фурм, які підвищили 

рівномірність розподілу дуття по колу печі, ні навіть установкою фурм меншо-

го діаметру з боку, протилежного зчленуванню прямого повітропроводу з кіль-

цевим [257].  
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Рис. 5.1. Діаграма зміни витрати дуття по фурмам печі об’ємом 5000 м
3
 

(цифри по радіусу діаграми, м
3
/хв.) 
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Рис. 5.2. Діаграма зміни теоретичної температури  

по фурмам печі об’ємом 5000 м
3 
(цифри по радіусу діаграми, К) 
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Рис. 5.3. Діаграма зміни повної механічної енергії комбінованого дуття  

по фурмам печі об’ємом 5000 м
3 
(цифри по радіусу діаграми, кДж/с) 
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Рис. 5.4. Діаграма зміни виходу горнового газу  

по фурмам доменної печі об’ємом 5000 м
3
 

(цифри по радіусу діаграми, м
3
/хв.) 
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Рис. 5.5. Діаграма зміни повної механічної енергії потоку горнового газу  

по фурмам печі об’ємом 5000 м
3 
(цифри по радіусу діаграми, кДж/с) 

 

Слід зазначити, що від збільшення числа повітряних фурм і не слід було очі-

кувати значного зниження нерівномірності розподілу дуття по фурмам, так як з 

ростом числа відводів повітря від кільцевого повітропроводу ця нерівномір-

ність тільки збільшується [258] і, ймовірно, її вдалося дещо знизити, лише за-

вдяки поліпшенню розподілу дуття в шарі шихти по колу печі і деякого вирів-

нювання гідравлічного опору стовпа шихти по колу над кожною фурмою за ра-

хунок використання безконусного засипного апарату фірми “Поль Вюрт”, у 

якого також є недолік, пов’язаний з неможливістю чіткого замикання колій ши-

хтових матеріалів по колу колошника печі. 

При вивченні процесів доменної плавки шляхом проведення випробувань зі 

зміною параметрів і умов використовували методику, розроблену авторами ро-

біт [217, 232, 233]. Розроблений метод відновлення одновимірних залежностей 

(МВОЗ) дозволяє на підставі даних, отриманих в режимі нормальної експлуа-

тації конкретної доменної печі, встановлювати зв’язки між вхідними парамет-

рами і вихідними показниками доменної плавки. 
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З метою визначення впливу нерівномірності витрати дуття по фурмам, пов-

ної енергії потоку комбінованого дуття на зрізі фурми, а також теоретичної те-

мператури горіння коксу, виходу горнового газу і повної енергії потоку горно-

вого газу перед кожною фурмою на продуктивність і питому витрату коксу за 

методикою МВОЗ здійснюється редукція до елементарних властивостей дослі-

джуваного процесу шляхом побудови моделі Y = Fi(Xi), i = 1, n, яка описує за-

лежність вихідного показника Y від кожного з n вхідних параметрів Х [175, 

190, 191].  

Аналіз впливу змін (нерівномірності) перерахованих параметрів дуття і гор-

нового газу на продуктивність і питому витрату коксу був виконаний за резуль-

татами роботи доменної печі №9 “Криворіжсталі” за 171 добу з 1975 по 1985 

роки, коли на печі здійснювали контроль витрати дуття по повітряним фурмам. 

[252-256]. 

На підставі даних про витрату дуття по фурмам (Qд) печі були розраховані 

теоретична температура горіння (Тт,), вихід горнового газу (Qгг) і енергетичні 

параметри – повні механічні енергії потоку комбінованого дуття (Епм кд) і гор-

нового газу (Епм гг).  

Для кількісної оцінки нерівномірності розподілу перерахованих вище пара-

метрів по колу горна доменної печі визначили коефіцієнти варіації (V) за кож-

ні з 171 розглянутих діб роботи печі. Вихідні експериментальні та розрахункові 

дані для аналізу обробляли за методом МВОЗ з визначенням середніх значень 

вхідних і вихідних параметрів в кожному з трьох діапазонів (Dj, j = 1,2,3 см. 

табл. 5.2, 5.3).  

Значимість і адекватність моделей була перевірена за F-критерієм Фішера. 

Для рівняння (5.1) фактичне значення F-критерію 7,01 більше табличного 1,97, 

що свідчить про статистичну значимість рівняння в цілому. Показник надійнос-

ті μ = 160, при коефіцієнті кореляції -0,96, так само показує, що зв’язок між ко-

ефіцієнтом варіації розподілу дуття по фурмам і продуктивністю печі є статис-

тично достовірним, а рівняння (5.1) може бути використано для аналізу та про-

гнозу ефективності доменної плавки [259]. 
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Таблиця 5.2 

Розрахунок вихідних даних для побудови моделі П = F(хі) 

Вхідні па-

раметри 

Середнє значення вхідного 

параметра в піддіапазоні 

Середнє значення вихідного 

параметра в піддіапазоні 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

Qд 19,27 27,87 45,4 11495 9570 8160 

Епм кд 22,23 32,66 55,39 9687 11325 9529 

Тт  12,48 30,71 49,47 9717 11227 9567 

Qгг 17,95 26,94 43,17 9775 11182 9556 

Епм гг 21,47 31,47 52,37 9725 11242 9544 

 

Таблиця 5.3  

Розрахунок вихідних даних для побудови моделі К=F(хі) 

Вхідні па-

раметри 

Середнє значення вхідного 

параметра в піддіапазоні 

Середнє значення вихідного 

параметра в піддіапазоні 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

Qд 19,27 27,87 45,4 480,8 497,3 506,1 

Епм кд 22,23 32,66 55,39 481,6 497,1 505,4 

Тт 17,95 26,94 43,17 488,9 494,9 500,4 

Qгг 21,47 31,47 52,37 482,8 495,9 505,4 

Епм гг 12,48 30,71 49,47 481,2 498 505,1 

 

Аналіз табл. 5.2 дозволяє відновити такі аналітичні залежності між продук-

тивністю і наведеними вхідними параметрами:  

 

П = -120,69V(Qд) + 13464                                             k = -0,96                   (5.1) 

П = -7,1189[V(Епм кд)]
2
 + 547,8V(Епм кд) + 1027,3      ƞ = 0,40                    (5.2) 

П = -4,6314[V(Тт)]
2
 + 282,86V(Тт) + 6908,2               ƞ = 0,51                   (5.3) 

П = -10,178[V(Qгг)]
2
 + 613,4V(Qгг) + 2043,8              ƞ = 0,24                   (5.4) 

П = -7,5386[V(Епм гг)]
2 
+ 550,8V(Епм гг) + 1374,4        ƞ = 0,34                   (5.5) 
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Зв’язки між іншими вхідними параметрами і продуктивністю печі краще ап-

роксимуються поліноміальними моделями 2-го порядку – рівняння (5.2-5.5).  

В даному випадку оцінку тісноти зв’язку виконували за величиною кореля-

ційного відношення ƞ, а значимість і адекватність моделей перевіряли за F-

критерієм Фішера. 

Для зв’язку між коефіцієнтом варіації повної енергії потоку комбінованого 

дуття і продуктивністю доменної печі кореляційне відношення склало 0,4, що 

говорить про наявність помірного взаємозв’язку розглянутих параметрів. Фак-

тичне значення F-критерію рівняння (5.2) склало 24,07, що більше табличного, 

отже, це рівняння в цілому статистично значиме. Більш висока тіснота зв’язку 

характерна для коефіцієнта варіації теоретичної температури горіння і продук-

тивності печі (рівняння 5.3, ƞ = 0,51).  

Високе значення F-критерію 34,5 говорить про те, що дана модель може бути 

використана для прийняття рішень і здійснення прогнозів. Слабка тіснота 

зв’язку отримана для коефіцієнта варіації виходу горнового газу і продуктивно-

сті (рівняння 5.4, ƞ = 0,24), однак значення F-критерію 9,6 дозволяє використо-

вувати отриману модель для аналізу технології доменної плавки. Величина ко-

реляційного відношення для зв’язку між коефіцієнтом варіації повної механіч-

ної енергії потоку горнового газу і продуктивності печі (рівняння 5.5) склала 

0,34, що також говорить про помірну залежності між параметрами. Значення F-

критерію 16,9 дозволяє використовувати це рівняння для аналізу. 

Аналіз табл. 5.3 дозволяє відновити аналітичні залежності між питомою ви-

тратою коксу і приведеними вхідними параметрами, які апроксимовані ліній-

ними рівняннями (5.6-5.10):  

 

К = 0,8996V(Qд) + 466,98                      k = 0,93                                           (5.6) 

К = 0,6606V(Епм кд) + 470,42                  k = 0,93                                           (5.7) 

К = 0,4419V(Тт)+481,76                         k = 0,98                                           (5.8) 

К = 0,6448V(Qгг) + 470,51                      k = 0,96                                           (5.9) 

К = 0,6448V(Епм гг) + 474,85                   k = 0,97                                         (5.10) 
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Звертає на себе увагу той факт, що навіть при первинному аналізі видно, що 

мінімальна витрата коксу відповідає діапазонам з мінімальним коефіцієнтом 

варіації (мінімальною нерівномірністю) всіх досліджуваних параметрів. 

Високі значення коефіцієнтів кореляції говорять про дуже сильний прямоп-

ропорційний взаємозв’язок витрати коксу з нерівномірністю параметрів дут-

тьового режиму. Значимість і адекватність моделей також була перевірена за F-

критерієм Фішера. Для всіх рівнянь фактичне значення даного критерію вище 

табличного (F6 = 16,5; F7 = 15,2; F8 = 10,9; F9 = 9,3 и F10 = 12,4), що свідчить про 

статистичну значимість рівнянь в цілому. Оцінка надійності отриманих резуль-

татів також була виконана за допомогою критерію надійності μ [259]. Показни-

ки надійності μ6 и μ7 = 90; μ8 = 323,6; μ9 = 160,1; μ10 = 214,6. Виконаний аналіз 

підтвердив тісний взаємозв’язок коефіцієнтів варіації параметрів дуттьового ре-

жиму з питомою витратою коксу. 

Результати обліку впливу коефіцієнтів варіації вхідних параметрів (нерівно-

мірності їх розподілу по колу доменної печі) при їх зміні на 1 % на продуктив-

ність і питому витрату коксу наведені в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4  

Вплив варіації технологічних факторів 

на продуктивність і питому витрату коксу 

 

Зниження коефіцієнта 

варіації на 1 % 
Продуктивність, % 

Питома витрата 

коксу, кг/т 

Qд +1,10 -0,97 

Епм кд +0,70 -0,72 

Тт +0,79 -0,46 

Qг +0,89 -0,73 

Епм гг +0,72 -0,65 

 

Отже на підставі виконаного теоретичного аналізу встановлено вплив коли-

вань параметрів дуттьового режиму на продуктивність і питому витрату коксу, 
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так зниження коефіцієнта варіації розподілу витрати дуття по фурмам на 1 % 

призводить до підвищення продуктивності печі на 1,1 % та зниження питомої 

витрати коксу на 0,97 %; зниження коефіцієнта варіації повної механічної енер-

гії потоку комбінованого дуття на 1 % призводить до підвищення продуктивно-

сті печі на 0,7 % та зниження питомої витрати коксу на 0,72 %; зниження кое-

фіцієнта варіації виходу горнового газу на 1 % призводить до підвищення про-

дуктивності печі на 0,89 % та зниження питомої витрати коксу на 0,73 %; зни-

ження коефіцієнта варіації повної механічної енергії потоку горнового газу на  

1 % призводить до підвищення продуктивності печі на 0,72 % та зниження пи-

томої витрати коксу на 0,65 %; зниження коефіцієнта варіації теоретичної тем-

ператури на 1 % призводить до підвищення продуктивності печі на 0,79 % та 

зниження питомої витрати коксу на 0,46 %. 

Для подальших досліджень з вихідних даних контролю витрат дуття по фур-

мам доменної печі №9 вибрали періоди з мінімальним коефіцієнтом варіації і, 

припускаючи сталість температури дуття на кожній фурмі, спробували розра-

хунковим шляхом домогтися одночасного усунення нерівномірності теоретич-

ної температури, виходу горнового газу, повної енергії потоку комбінованого 

дуття і повної енергії потоку горнового газу, шляхом регулювання витрат кис-

ню, природного газу або пари, а також додаткової зміни температури природ-

ного газу (підігрів) і температури пари, шляхом подачі їх безпосередньо в кож-

ну фурму (конструкції таких фурм з одночасною подачею природного газу і ки-

сню добре відомі). При цьому, за умови відсутності вдування паливних добавок 

єдиним раціональним способом підтримки Тт на необхідному рівні є заміна ви-

трати пари на зволоження дуття при максимально можливій температурі повіт-

ряного дуття [260, 261]. Використання цих технологій, навіть при мінімальній 

нерівномірності розподілу дуття по колу печі, не дозволило отримати одночас-

но мінімальні коефіцієнти варіації, тобто знизити нерівномірність теоретичної 

температури, виходу горнового газу і двох повних енергій при будь-яких варіа-

нтах зміни витрат природного газу, кисню і пари, зміни температури природно-

го газу і температури пари, шляхом подачі їх безпосередньо в кожну фурму. 
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Однак якщо, використовуючи систему контролю і регулювання дуттьового 

режиму плавки по фурмам, вирівняти витрату дуття на кожну фурму і прийняти 

при цьому постійність температури дуття на кожній фурмі, то завдання забез-

печення рівномірності інших чотирьох показників дуттьового потоку перед ко-

жною фурмою легко вирішується шляхом незначного регулювання витрат кис-

ню, природного газу або пари, які подаються безпосередньо в фурму. При цьо-

му коефіцієнти варіації розглянутих параметрів відразу знижуються до прийня-

тного рівня 0,46-2,1. 

Незважаючи на відомий досвід і складність здійснення автоматичного конт-

ролю і регулювання витрати дуття по фурмам, реалізація такої системи з конт-

ролем також і температури дуття на кожній фурмі, є досить перспективною. Це 

дозволить оперативно контролювати зміни перед кожною фурмою і забезпечи-

ти сталість теоретичної температури, виходу горнового газу, повних енергій 

потоків дуття і горнового газу по колу доменної печі, а також оптимізувати га-

зодинаміку і тепловий режим доменної плавки і вийти на узгоджене управління 

параметрами завантаження і дуття [252-256]. 

 

5.2 Шляхи підвищення рівномірності розподілу дуття  

по колу горна доменної печі 

 

У 60-тих роках минулого століття було розроблено і випробувано багато тех-

нічних засобів і способів контролю і регулювання витрати дуття по фурмам до-

менної печі. У зв’язку з тим, що організація контролю і регулювання витрати 

дуття по фурмам доменної печі методом змінного перепаду тиску залежить від 

стабільності коефіцієнтів опору всіх вимірювальних ділянок встановлених на 

пристроях підведення дуття або достовірності інформації про їх зміни в процесі 

експлуатації такої системи, можна скористатися методом контролю зміни кое-

фіцієнтів опору всіх вимірювальних ділянок безпосередньо на працюючій до-

менній печі [262-264]. 
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Для контролю зміни коефіцієнтів опору кожної вимірювальної ділянки в 

процесі експлуатації системи контролю та регулювання витрати дуття по фур-

мам на ЕОМ вирішують систему незалежних рівнянь балансу (кількість рівнянь 

в системі дорівнює кількості повітряних фурм на доменній печі) [252]: 
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де  Q   ..., ,'Q'  ,'Q n
 – загальні об’ємні витрати гарячого дуття в послідовно прове-

дених вимірах, що дорівнюють числу повітряних фурм n, м
3
/с; 

ni21
k  ,...,k  ...,,k  ,k  – коефіцієнти опору кожної вимірювальної ділянки; 

n

n

'

2

'

1
P  ,...,P  ,P   – перепади тиску на кожній вимірювальній ділянці в послідов-

но проведених вимірах, Па. 

Щоб не знизилася точність вимірювання витрат дуття по фурмам, здійсню-

ється безперервне порівняння відносної похибки сумарної розрахункової ви-

трати дуття по всім фурмам із загальною об’ємною витратою гарячого дуття на 

піч. При похибці класу точності вимірювальної системи менше 2 % фіксують 

значення витрат гарячого дуття через фурми доменної печі як справжні з будь-

якою частотою замірів. 

Все це повторюється до того моменту, поки, в силу зазначених раніше при-

чин, не зміняться коефіцієнти опорів вимірювальних ділянок. В цьому випадку 

відносна похибка розрахованого значення загальної витрати стане більше класу 

точності вимірювальної системи, що є сигналом для нового уточнення величин 

коефіцієнтів опорів кожної вимірювальної ділянки, після відповідних нових 

одночасних замірів загальної витрати і перепадів тиску. 

Практичне випробування розробленої методики контролю витрат дуття було 

здійснено на доменній печі об’ємом 1719 м
3
 комбінату “Криворіжсталь” [265].  

В даний час, маючи на центральних пультах управління доменних печей су-

часну обчислювальну техніку і вимірюючи, наприклад, перепади тиску на не-
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рухомих колінах пристроїв підведення гарячого дуття до фурм, оснащених ще й 

зносостійкими жароміцними вставками, нескладно реалізувати систему конт-

ролю і регулювання витрати гарячого дуття по фурмам доменної печі.  

При цьому слід підкреслити, що стійкість і надійність пристроїв регулювання 

витрати дуття і раніше не створювала ніяких проблем навіть при охолодженні 

їх водою. При цьому, система контролю і регулювання витрати дуття по фур-

мам доменної печі не експлуатується ні на одній доменній печі, незважаючи на 

те, що вона може повністю ліквідувати окружну нерівномірність газорозподілу 

в доменній печі, стабілізувати тепловий та газодинамічний режими доменної 

плавки з відповідним зростанням продуктивності печі і зниженням питомої ви-

трати коксу, сприяти зниженню зносу футерівки доменної печі. 

Причиною низьких стійкості і надійності вимірювальних сопел, що працю-

ють надійно при температурах до 1200 °С, незважаючи на використання жаро-

міцних сталей, є те, що при заміні фурм, які вийшли з ладу, і взятті доменної 

печі “на тягу” температура в патрубках фурмених повітроводів піднімається до 

1700-1800 °С, що призводить до деформації сопел (зміни форми і площі вихід-

ного перерізу сопла) і відповідно – до зміни коефіцієнтів опору сопел (ki). 

З метою підвищення стійкості і надійності роботи сопла в системі вимірю-

вання витрати дуття по фурмам доменної печі, тобто забезпечення надійного 

охолодження сопла, яке не допускає його перегріву вище температур, при яких 

починає відбуватися його деформація, що призводить до зміни коефіцієнта га-

зодинамічного опору, був розроблений пристрій для вимірювання витрати дут-

тя по фурмам доменної печі [266].  

Поставлена мета досягається за рахунок того, що зовнішня сторона вимірю-

вального сопла, виконаного з жароміцної сталі та жорстко з’єднана з каркасом 

випарників теплових трубок, конденсатори яких виведені в кільцевий охоло-

джувач. 

На рис. 5.6. показані два перерізи нерухомого патрубка фурменого повітро-

воду з вимірювальним соплом і каркасом з теплових трубок. 
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Рис. 5.6. Нерухомий патрубок фурменого повітроводу з вимірювальним  

соплом і каркасом з теплових трубок 

 

Пристрій для вимірювання витрати дуття по фурмам доменної печі склада-

ється з вимірювального сопла 1, виконаного з жароміцної сталі. Сопло 1 уста-

новлене в нерухомому патрубку 2 фурменого повітроводу. Зовнішня сторона 

сопла 1 жорстко з’єднана з каркасом 3 з випарників 4 теплових трубок, конден-

сатори 5 яких виведені в кільцевий охолоджувач 6. Вимірювання перепаду тис-

ку на соплі 1 здійснюють за допомогою імпульсних трубок 7. 

Теплова трубка – елемент системи охолодження, принцип роботи якого за-

снований на тому, що в закритих вакуумних трубках з металу знаходиться рі-

дина з певною температурою кипіння. Перенесення теплоти відбувається за ра-

хунок того, що рідина випаровується на гарячому кінці трубки, поглинаючи те-

плоту, і конденсується на холодному кінці трубки, звідки переміщається назад 

на гарячий кінець. Теплові трубки мають великий діапазон робочих темпера-

тур, дуже високу швидкість передачі теплоти і великий ресурс роботи, що ро-

бить їх високоефективною і надійною технічною системою охолодження. 

Дуття, яке подається в доменну піч з кільцевого повітроводу, надходить в 

пристрій для подачі дуття в фурми і через фурмений прилад – в піч. Перепад 

тиску на соплі 1 вимірюють, наприклад, за допомогою дифманометра, підклю-

ченого імпульсними лініями до імпульсних трубок 7. З дифманометра сигнал 

про виміряний перепад тиску (ΔPi) надходить в контролер (обчислювальний 

комплекс), де, використовуючи відомий коефіцієнт опору конкретного сопла 
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(ki) за формулою iii PkQ  , обчислюють витрату дуття через дану фурму. 

Для забезпечення надійного охолодження сопла 1, що не допускає його пере-

гріву вище температур, при яких починає відбуватися деформація сопла 1, що 

приводить до зміни коефіцієнта опору (ki), кожне сопло 1 захищено каркасом 3 

з теплових трубок. Зовнішня сторона кожного сопла 1 жорстко з’єднана з кар-

касом 3 з випарників 4 теплових трубок, конденсатори 5 яких виведені в кіль-

цевий охолоджувач 6. Тепло, відведене тепловими трубками від сопла 1, далі 

відводиться від кільцевого охолоджувача 6 проточною водою. 

Разом з вимірюванням витрати дуття по фурмам доменної печі важливим те-

хнічним завдання є оперативне її регулювання. Відомі пристрої для регулюван-

ня витрати дуття по фурмам доменної печі [267, 268] мають низьку стійкість та 

надійність роботи, пов’язану, перш за все, з прогоранням дросельної заслінки. 

З метою підвищення стійкість і надійність роботи дросельної заслінки в сис-

темі контролю та регулювання витрати дуття по фурмам доменної печі, тобто 

забезпечення надійного її охолодження, яке не допустить її перегріву вище те-

мператур, при яких дросельна заслінка виходить з ладу, був розроблений при-

стрій для регулювання витрати дуття по фурмам доменної печі [269], який 

включає приводну, охолоджувану через вал, що має порожнину, дросельну за-

слінку типу прапорця з сідлом, встановлену в розточці нижнього фланця рухо-

мого коліна фурменого повітроводу, особливості якого полягають в тому, що в 

корпус дросельної заслінки вбудовані випарники теплових трубок, а їх конден-

сатори виведені в порожнину приводного вала, який охолоджується водою. 

На рис. 5.7 показане рухоме коліно фурменого повітроводу з розробленим 

пристроєм для регулювання витрати дуття по фурмах доменної печі. 

Пристрій для регулювання витрати дуття по фурмам доменної печі склада-

ється з дросельної заслінки 1 типу прапорця, встановленої на валу 2 нижнього 

фланця 3 рухомого коліна 4 фурменого повітроводу. У розточці нижнього фла-

нця 3 рухомого коліна 4 встановлено сідло 5, що служить для обмеження руху 

дросельної заслінки 1. Для ефективного охолодження дросельної заслінки 1 в її 

корпус вбудовані випарники 6 теплових трубок, а їх конденсатори 7 виведені в 
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порожнину вала 2, який охолоджується водою. На валу 2 встановлений важіль 

8, який необхідний для повороту дросельної заслінки 1 всередині рухомого ко-

ліна 4 фурменого повітроводу. 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Рухоме коліно фурменого повітроводу з розробленим пристроєм  

для регулювання витрати дуття по фурмах доменної печі 

 

Регулювання витрати дуття на кожній фурмі здійснюється приводною дросе-

льною заслінкою 1, керованою виконавчим механізмом через важіль 8. Надійне 

охолодження дросельної заслінки 1 при будь-яких температурах в порожнині 

рухомого коліна 4 забезпечується тепловими трубками, випарники 6 яких роз-

міщені в корпусі заслінки 1, а їх конденсатори 7 виведені в порожнину вала 2. 

Теплота, відведена тепловими трубками від дросельної заслінки 1, далі погли-

нається проточною водою. 

Таким чином, пристрої для вимірювання витрати дуття по фурмам доменної 

печі та для регулювання витрати дуття по фурмам мають підвищену стійкість і 

надійність роботи, що, в свою чергу, сприяє надійній роботі системи контролю 

та регулювання витрати дуття по фурмам доменної печі, яка дозволяє ліквіду-

вати окружну нерівномірність газорозподілу в доменній печі, стабілізувати те-

пловий та газодинамічний режими доменної плавки з відповідним зростанням 

продуктивності печі, істотним зниженням питомої витрати коксу і зносу футе-

ровки доменної печі. 
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Для повного забезпечення рівномірності усіх показників дуттьового потоку 

перед кожною фурмою необхідно, окрім витрати дуття, необхідний також рів-

номірний розподіл температур дуття по фурмам по колу горна доменної печі, 

що через неефективну конструкцію змішувача холодного дуття з гарячим поки 

зробити неможливо. Однак свого часу в доменному цеху №1 комбінату “Кри-

воріжсталь” був розроблений і широко випробуваний спосіб ведення доменної 

плавки при закритому клапані-змішувачі на прямому повітропроводі гарячого 

дуття [270], що забезпечив, крім підвищення середньої температури дуття на 

75-140 °С, ще і вирівнювання температури дуття по колу горна доменних пе-

чей. Циклічну зміну температури гарячого дуття здійснювали переведенням 

чергового повітронагрівача на дуття на початку випуску чавуну із зсувом по 

фазі на 0,08-0,2 від тривалості періоду між випусками, що дозволяло уникнути 

гарячих підвисань шихти в печі, збільшити продуктивність і знизити питому 

витрату коксу. Однак питання розробки конструкції ефективного змішувача 

холодного дуття з гарячим вимагає свого подальшого вирішення. 

Подальшими дослідженнями встановлено, що одним з постійно діючих фак-

торів нерівномірного розподілу дуття по фурмам є, перш за все, схема зчлену-

вання прямого повітропроводу з кільцевим. Дуття підводиться до кільцевого 

повітропроводу, який охоплює доменну піч, в одній або в двох (незначно відда-

лених одна від одної) точках. При цьому гідравлічні опори пристроїв подачі 

дуття на фурми різні. Недосконалість конструкції змішувача, призначеного для 

регулювання температури дуття, що подається в доменну піч, визначає істотну 

відмінність температур дуття по фурмам. Змінними факторами нерівномірного 

розподілу дуття по фурмам є мінливі опори стовпа шихти в секторах над відпо-

відними фурмами в залежності від фракційного складу шихти і всього комплек-

су теплообмінних процесів, в тому числі у фурмі, зоні горіння і в горні за зоною 

горіння. 

Серед робіт, що розглядають нерівномірність витікання газу з отворів перфо-

рованих колекторів, аналогічну підводу дуття до кільцевому повітропроводу на 

доменній печі, найбільший інтерес, на нашу думку, представляє робота [271]. 
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У якості об’єкта дослідження в цій роботі розглянуті схеми газових кільце-

вих колекторів з одно- і двостороннім підведенням газу (рис. 5.8). Досліджен-

нями встановлено, що на характер розподілу відносних витрат Qi/Qсер газу з ра-

діальних отворів дуже сильно впливає відношення сумарного перетину отворів 

в кільцевій трубі до площі поперечного перетину цієї труби nf/F, (де n – кіль-

кість отворів в кільцевій трубі, f – площа одного отвору, F – площа поперечного 

перетину кільцевої труби). Також встановлено, що для зниження нерівномірно-

сті витікання газу при односторонньому його підводі співвідношення nf/F не 

повинно перевищувати 0,06-0,08 і 0,38-0,43 при двосторонньому підведенні га-

зу. При співвідношенні nf/F = 1,8 коефіцієнт нерівномірності для односторон-

нього підведення газу дорівнює 240 %, а при двосторонньому підведенні зни-

жується до 60 %. Таким чином, двостороннє підведення дозволяє при тому ж 

значенні nf/F в 4 раз знизити нерівномірність витікання газу з отворів кільцево-

го колектора. 

 

 

Рис. 5.8. Схеми варіантів підведення газу до кільцевої труби 

а - одностороннє підведення, б - двостороннє підведення 

 

Для доменної печі об’ємом 5000 м
3
 при n = 36, f = 0,142 м

2
 і F = 2,075 м

2
 nf/F 

= 2,4 і при збільшенні кількості фурм до 42 співвідношення nf/F = 2,87 [272]. 

Навіть якщо для кільцевих колекторів доменних печей числові значення спів-

відношення nf/F інші, наведений розрахунок показує, що одностороннє зчлену-

вання прямого повітропроводу з кільцевим не може забезпечити рівномірну по-
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дачу дуття через фурми печі. При цьому і збільшення кількості фурм також не 

приводить до підвищення рівномірності роздачі дуття з кільцевого повітропро-

воду до фурм через зростання цього співвідношення. Для печей об’ємом 1361-

2700 м
3
 отримані аналогічні результати. Виправляти це становище через змен-

шення кількості повітряних фурм небажано, оскільки при цьому відбувається 

погіршення розподілу дуття по колу шару шихтових матеріалів. Зменшувати 

внутрішній діаметр нерухомого коліна пристрою подачі дуття до фурмам також 

немає можливості через умови його футерування.  

Однак варіант збільшення перетину кільцевого повітропроводу при двосто-

ронньому зчленуванні прямого повітропроводу з кільцевим (рис. 5.9) стає реа-

льним, якщо внутрішній діаметр кільцевого повітропроводу виконати таким же, 

як і діаметр прямого повітропроводу.  

 

 

 

Рис. 5.9. Схеми підведення гарячого дуття до доменної печі: 

а – одностороннє підведення, б – двостороннє підведення; 1 – доменна піч,  

2 – повітронагрівачі, 3 – прямий повітропровід гарячого дуття,  

4 – кільцевий повітропровід 

 

Внутрішній діаметр кільцевого повітропроводу печі об’ємом 5000 м
3
 дорів-

нює 1,626 м, а діаметр прямого повітропроводу – 2,182 м. При 42 фурмах спів-
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відношення nf/F знизилося б до 1,6, а при 36 фурмах – до 1,37, тобто нерівномі-

рність можна помітно знизити. Зменшення діаметра кільцевого повітропроводу 

по відношенню до прямого (різке звуження потоку дуття) призводить до збіль-

шення швидкості входу гарячого дуття в кільцевий повітропровід, зростання 

втрат напору на цій ділянці і більш нерівномірного розподілу дуття по фурмам. 

Слід також ще раз зазначити, що, незважаючи на складність здійснення кон-

тролю витрат і температури дуття по фурмам, реалізація систем автоматичного 

контролю розподілу дуття по фурмам є досить перспективною, що дозволить 

оперативно контролювати зміни перед кожною фурмою повних енергій потоків 

дуття і горнового газу, а також оптимізувати газодинаміку нижньої зони до-

менної печі і вийти на узгоджене управління параметрами завантаження і дуття.  

Таким чином, на підставі вивчення процесів і параметрів доменної плавки, 

виявлено наявність неоднорідності дуттьового режиму по колу доменної печі. 

Встановлено закономірність її утворення, розвитку і змін під впливом техноло-

гічних і конструктивних чинників доменної плавки. Показаний суттєвий вплив 

нерівномірності дуттьових параметрів на витрату коксу і продуктивність до-

менної печі. Обґрунтовано необхідність подальшого вивчення процесів з вияв-

ленням глибоких причин утворення нерівномірності і розробкою методів 

управління ними. Подальший розвиток досліджень піде шляхом математичного 

моделювання елементарних процесів, інтеграції їх в комплексну модель для 

імітації складних процесів з розвитком в рамках системного підходу централь-

ної інформаційно-аналітичної моделі доменної плавки [272]. 

 

5.3 Узгоджене управління розподілом шихтових матеріалів  

на колошнику і газового потоку в горні доменної печі 

 

Вибір технологічних режимів доменної плавки вимагає обов’язкової узго-

дженої зміни параметрів завантаження і дуття, що визначає як продуктивність 

доменної печі, так і питому витрату коксу. Оцінюючи значення окремих регу-

льованих параметрів доменної плавки у взаємопов’язаному підборі раціональ-
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них режимів завантаження і дуття, слід визнати, що провідним параметром оп-

тимізації доменної плавки є розподіл шихтових матеріалів на колошнику. Саме 

воно, в першу чергу, визначає, з одного боку, ступінь використання газу і пи-

тому витрату коксу, а з іншого боку, – газопроникність стовпа шихти і можли-

вість інтенсифікації доменної плавки. 

Оптимальний розподіл шихтових матеріалів на колошнику традиційно фор-

мують шляхом коригувань режимів завантаження, орієнтуючись на розподіл 

складу газу по радіусу верху шахти і на показники роботи печі, що досягаються 

при цьому. Такий метод вибору оптимального режиму завантаження має свої 

обмеження, тому що не включає оцінки розподілу саме шихтових матеріалів з 

кільцевих зон колошника. Склад радіального газу не дозволяє оцінювати роз-

поділ шихти досить адекватно, оскільки існує перетікання газу уздовж радіуса 

печі, і при рудному навантаженні на кокс більше 3,5 т/т ступінь використання 

газу перестає рости і не відображає можливого перевантаження рудними мате-

ріалами окремих кільцевих зон колошника. 

Для доменних печей різного об’єму, що працюють в різних умовах, перева-

жаючий вплив на показники роботи печі може мати ступінь завантаженості ру-

дними матеріалами центру печі, або периферії. Як показали експериментальні 

дослідження, на сучасних великих доменних печах, що працюють заради забез-

печення достатнього прогріву центру горна з сильно зниженим рудним наван-

таженням в осьовій зоні колошника, газодинамічна напруженість плавки і сту-

пінь використання газу найбільшою мірою залежать від співвідношення рудних 

матеріалів і коксу в центральній зоні доменної печі. 

Доменні печі першого доменного цеху ПАТ АМКР, які працюють зазвичай 

на агломераті з великою кількістю дріб’язку, обладнані конусними завантажу-

вальними пристроями з пелюстковими розподільниками шихти (ПРШ) [238, 

239], які згодом змінили на “калібратор” (КТ) В.П. Тарасова [241], який відріз-

няється від ПРШ тільки тим що пелюстки жорстко з’єднані між собою, однак 

обидва розподільника шихти не забезпечують надійне завантаження коксу в 

центр колошнику печі.  
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В той же час ступінь використання газу залежить головним чином від ступе-

ня розтягнутості “рудного гребеня” на периферії та низького рудного наванта-

ження в центральній зоні колошника доменної печі.  

З метою збільшення продуктивності доменної печі і зниження витрати коксу, 

за рахунок розширення можливостей управління розподілом шихтових матері-

алів по радіусу колошника доменної печі двохконусним завантажувальним апа-

ратом з ПРШ або КТ, була розроблена конструкція з відбійними решітками ко-

лошника печі (рис. 5.10) [273]. 

 

  

 

Рис. 5.10. Загальний вид колошника з засипним апаратом доменної печі  

 

Конструкція включає литі плити колошника з відбійними решітками, встано-

вленими під кутом до горизонту, більшим за кут тертя коксу об матеріал від-

бійної решітки, причому розміри отворів відбійної решітки виконуються з ура-

хуванням реального гранулометричного складу шихтових матеріалів які дозво-

ляють завжди просипатися крізь них дрібному агломерату, але затримують і 

направляють до центру печі крупні куски коксу, що дозволяє організувати в 

центрі колошника коксову “віддушину”. 

Доменна піч включає сталевий герметичний кожух 1, що складається з ряду 

циліндричних і конічних поясів, змонтовані на внутрішній поверхні кожуха хо-

лодильники (на рис. 5.10 наведена верхня не охолоджувана зона доменної печі); 
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вогнетривку футеровку 2; встановлений на колошнику печі двохконусний заси-

пний апарат з ПРШ або КТ (на рис. 5.10 показані тільки великий конус 3 і його 

чаша 4). Для забезпечення центрального розподілу газового потоку в печі необ-

хідно забезпечити завантаження в центр колошника печі крупних кусків коксу  

(+60 мм), внутрішня частина колошника печі виконана зі сталевих литих плит 

5, які оснащені відбійними решітками 6, установленими під кутом 38-45 гра-

дусів до горизонту, рівним або більшим ніж критичний кут тертя коксу об ма-

теріал (жароміцну і зносостійку сталь) відбійної решітки 6 з отворами 7. Отво-

ри 7 відбійної решітки 6 виконані більшими, ніж найбільший кусок агломерату, 

але меншими ніж крупні куски коксу. Це необхідно для того, щоб агломерат за-

вантажувався на периферію печі, не посилюючи периферійний газовий потік. 

У подальших дослідженнях розроблена конструкція колошника доменної пе-

чі [273] була вдосконалена за рахунок того, що литі плити колошника запропо-

новано забезпечити рухливими відбійними решітками та приводами їх перемі-

щення у вигляді гідроциліндрів [274], як це показано на рис. 5.11. 

 

  

Рис. 5.11. Загальний вид колошника з засипним апаратом доменної печі 

 

Переведення рухливих плит 6 у робоче положення, для подачі коксу до вісі 

печі, відбувається за допомогою вісі 8 та гідроциліндрів 9. Рухливі плити 6, при 

завантаженні у піч залізорудних матеріалів (АААА), розташовують у вертика-

льному положенні. При завантажені у піч коксу (КККК) їх встановлюють, за 

допомогою гідроциліндрів 9, під кутом 38-45 градусів до горизонту, рівним або 
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більшим за критичний кут тертя кусків коксу об матеріал відбійної решітки 6, 

щоб крупні куски коксу зсипалися з великого конуса 3, відбиваючись від пове-

рхні решітки 6, і спрямовувались до центру печі. За рахунок розширення мож-

ливостей керування розподілом шихтових матеріалів по радіусу колошника пе-

чі [273, 274] двохконусним завантажувальним пристроєм з ПРШ або КТ можна 

підвищити продуктивність доменної печі при зниженні питомої витрати коксу. 

Намагаючись оптимізувати процес завантаження доменної печі, необхідно, 

перш за все, для конкретного вихідного режиму доменної плавки визначити не-

обхідний розподіл компонентів шихти по перетину колошника і потім вибрати 

режим завантаження, що забезпечує бажаний розподіл шихтових матеріалів. 

Особливо актуальною формалізація вирішення такого завдання стає в разі за-

стосування завантажувальних пристроїв лоткового типу, що дозволяють гнучко 

управляти розподілом шихти в доменній печі. При використанні лоткового за-

вантажувального пристрою число можливих режимів його роботи настільки ве-

лике, що знайти оптимальну програму завантаження шляхом перебору варіан-

тів вкрай складно.  

Тому розробка математичної моделі розподілу шихти на колошнику домен-

ної печі і створення на її основі методики автоматизованого вибору програм за-

вантаження, що забезпечують заданий характер розподілу рудних навантажень 

на кокс в кільцевих зонах колошника, є однією з важливих задач.  

Розроблена в НМетАУ математична модель завантаження печі лотковим за-

вантажувальним пристроєм дозволяє отримувати кількісні характеристики роз-

поділу компонентів шихти по перетину печі [275-277]. В якості вхідних пара-

метрів моделі використовуються: вид матеріалів, що завантажуються; маса 

порцій окремих компонентів шихти; насипна маса і кути укосу матеріалів; ку-

тові положення лотка, при яких завантажується в піч кожна порція матеріалу; 

рівень засипу; швидкість опускання шихтових матеріалів по радіусу печі; число 

і ширина кільцевих зон, для яких визначаються кількісні характеристики роз-

поділу; число і послідовність порцій компонентів шихти в циклі; час заванта-

ження порцій шихти в піч; розміри колошника печі; основні розміри і характе-
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ристика режиму роботи завантажувального пристрою. Вихідними параметрами 

моделі є: значення рудних навантажень і основності шихти в кільцевих зонах 

перетину колошника; профіль поверхні засипу матеріалів після завантаження 

циклу порцій; епюра товщини шарів коксу і залізорудних матеріалів у вертика-

льному перетині печі для циклу порцій шихти. 

В основі процедури розрахунку розподілу шихтових матеріалів по перетину 

колошнику лежать наступні основні положення. Траєкторії руху шихти після 

відриву від лотка завантажувального пристрою розраховуються шляхом вирі-

шення системи диференціальних рівнянь. Точка зустрічі потоку матеріалів з 

поверхнею шихти визначається у вигляді значення координати радіуса печі, 

при якій траєкторія руху шихти перетинається з лінією профілю засипу. 

Після зустрічі з поверхнею шихти, матеріал, що зсипається з обертового лот-

ка, утворює навколо осі печі фігуру обертання, що має в вертикальному пере-

тині багатокутник. Вершина багатокутника розташована на траєкторії руху ма-

теріалу, що завантажується.  

Дві сторони, що примикають до цієї вершини, нахилені до горизонту під ку-

тами укосу, що встановлюються для кожного з завантажених матеріалів. Закін-

чуються ці сторони в точках перетину з вихідним профілем. Координати цих 

точок визначаються шляхом послідовних наближень за умови, що об’єм утво-

реної фігури обертання дорівнює об’єму дози завантаженого матеріалу. 

Описані розрахунки проводяться для всіх доз порції матеріалу, завантажених 

в піч при різних кутових положеннях обертового лотка. Після моделювання за-

вантаження в піч кожної дози шихти моделюється опускання матеріалів в печі з 

можливою деформацією поверхні засипу.  

Завантаження нової порції шихти дозволяється, коли модельована відстань 

від “технологічного нуля” завантажувального пристрою до поверхні шихти 

вздовж осі опускання зондів, дорівнюватиме заданому рівню засипу. Далі мо-

делюється завантаження нової порції матеріалу.  

Процес розрахунку триває до тих пір, поки не буде вичерпано весь цикл за-

вантаження. В кінці циклу визначаються рудне навантаження на кокс в окремих 
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кільцевих перетинах і форма профілю засипу. Потім весь розрахунок повторю-

ється до тих пір, поки його результати не стабілізуються за рахунок коригувань 

вихідного профілю засипу. За профіль засипу на першій ітерації приймається 

зазвичай пряма лінія, а на наступних ітераціях – ламана лінія, що виходить в 

результаті розрахунку профілю шихти на попередній ітерації з урахуванням 

впливу на нього режиму завантаження і розподілу швидкостей опускання ших-

ти по радіусу печі. Вплив форми вихідного профілю, що задається, на результа-

ти розрахунків практично зникає вже на другій-третій ітераціях, вироблених 

автоматично. Приклад результатів моделювання розподілу шихтових матеріа-

лів з кільцевих зон колошника доменної печі №9 корисним об’ємом 5000 м
3
 

ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” наведено на рис. 5.8 [276, 277].  

 

 
 

Рис. 5.8. Представлення результатів розрахункового контролю розподілу 

шихтових матеріалів на колошнику доменної печі №9, обладнаної 

лотковим завантажувальним пристроєм 

 

У прикладі показане завантаження в центральну зону печі порції коксу з до-

бавкою до нього окатишів, що знижує основність шлаку в центрі горна і пере-

шкоджає утворенню “тотерману”. 
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Модельна оцінка розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної 

печі №8 корисним об’ємом 2700 м
3 

АМКР, обладнаної двоконусним засипним 

апаратом, наведена на рис. 5.9. 

На цій печі практикується роздільна система завантаження чотирьохскіпо-

вих порцій коксу і рудних матеріалів. 

Вибір параметрів дуттьового режиму плавки є наступним етапом оптиміза-

ції технологічного режиму роботи печі. Цілком очевидно, що при виборі опти-

мальних значень параметрів дуття необхідно виходити з різноманітного впливу 

процесів в фурмених осередках на роботу доменної печі. 

 

 

 

Рис. 5.9. Представлення результатів розрахункового контролю 

розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі №8 

 

Параметри фурменого газу визначають не тільки розподіл газового потоку 

уздовж радіуса печі, але також температурно-тепловий рівень доменної плавки 

і її газодинамічний процес.  

Тому для забезпечення найкращих техніко-економічних показників роботи 

доменної печі необхідно підтримувати на раціональному рівні значення ком-

плексу узагальнюючих показників дуттьового режиму плавки. Обґрунтування 
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цього набору найважливіших показників і їх оптимальних для різних умов пла-

вки значень є важливою проблемою.  

Пошук же значень параметрів дуття, що забезпечують вихід на оптимальні 

значення групи узагальнюючих показників дуттьового режиму плавки – це за-

вдання, яке порівняно легко вирішується, наприклад, при використанні діалого-

вої системи “Дуття”, розробленої в НМетАУ [278]. 

Діалогова система “Дуття” призначена для розрахунку поточних значень 

комплексних показників дуттьового режиму доменної плавки (теоретичної те-

мператури горіння палива у фурм, кінетичної енергії струменя дуття, повних 

механічних енергій комбінованого дуття і горнового газу, об’єму  фурмені газ, 

що утворюється за одиницю часу) і визначення таких параметрів дуття, які при 

планованих умовах забезпечують підтримку одного або декількох комплексних 

показників дуттьового режиму на заданому рівні. 

Визначення значень параметрів дуття, що забезпечують підтримку одного 

або декількох комплексних показників на заданому рівні, відбувається методом 

локальної оптимізації (градієнтний метод зі змінним кроком). Як параметр оп-

тимізації використовується мінімум різниці між розрахованими значеннями 

комплексних показників дуттьового режиму доменної плавки та заданими зна-

ченнями даних показників. 

Однак для оцінки радіального розподілу газового потоку в горні доменної 

печі найбільш точним є енергетичний підхід до визначення глибини проник-

нення газового потоку до центру горна. Для цих цілей доцільно використовува-

ти методику розрахунку повної енергії горнового газу, що відповідає за глиби-

ну проникнення газового потоку до осі горна доменної печі, використовуючи 

формулу 4.2 [1, 105, 106, 262]. Раціональне значення Епм гг, як і інших узагаль-

нюючих показників дуттьового режиму плавки, повинно визначатися для кож-

ної доменної печі на основі статистичних досліджень. Для дослідження раціо-

нальних значень узагальнюючих показників дуттьового режиму роботи домен-

них печей АМКР в дисертаційній роботі були використані середньомісячні по-

казники роботи печей підприємства за кілька років [276, 277].  
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Аналізувалися, в першу чергу, рівняння регресії зв’язків приведених до од-

накових умов продуктивності доменних печей і питомої витрати коксу з уза-

гальнюючими показниками дуттьового режиму плавки. 

Статистичні дослідження показали, що в умовах АМКР найкращі показники 

роботи доменних печей (і по витраті коксу, і по продуктивності) досягалися при 

максимальних значеннях теоретичної температури горіння палива, кінетичної 

енергії дуття і повної енергії горнового газу, що мали місце на печах. У зв’язку 

з цим параметри дуття мають встановлюватися для попередньо обраного режи-

му завантаження з урахуванням газодинамічних обмежень, пов’язаних з поя-

вою ознак нерівного ходу печі. 

В сучасних умовах доменної плавки для забезпечення достатнього прогріву 

центру горна і рівного ходу печі часто формують при завантаженні шихти в піч 

осьову “віддушину” оптимальної величини з рівнем рудного навантаження на 

кокс зазвичай від 0 до 2 т/т. У літературі описані спроби аналітичного обґрун-

тування раціональних розмірів “віддушини”, наприклад, в залежності від діаме-

тру колошника і середнього рудного навантаження на кокс [279] або розмірів 

“тотермана” в горні печі, які складно визначити [280]. 

Однак без раціонального розподілу газового потоку по радіусу горна печі, 

який залежить від параметрів газо-дуттьового потоку і розмірів зон горіння, за-

безпечити достатній прогрів центру горна, що перешкоджає утворенню “тотер-

ману”, складно. Тільки експериментами на конкретній доменної печі, що пра-

цює в конкретних умовах, можна достовірно встановити ті характеристики роз-

поділу матеріалів на колошнику і ті енергетичні параметри горнового газу, які 

забезпечують найкращі показники доменної плавки. 

Правильно організований розподіл шихтових матеріалів “зверху” і газового 

потоку “знизу” вирішальним чином впливає на раціональний розподіл темпера-

тур по радіусу і окружності горна доменної печі, на форму і розташування зони 

розм’якшення шихти, на хімічний склад і фізичний стан матеріалів і продуктів 

плавки, на рівномірність сходу шихти, на розпал профілю печі, на ступінь ви-

користання теплової та хімічної енергії газового потоку, і як наслідок, дозволяє 
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забезпечити зниження питомої витрати коксу і зростання добової продуктивно-

сті доменної печі. На нашу думку, параметрами, які дозволяють найкращим чи-

ном узгоджувати заходи впливу на хід печі “зверху” і “знизу”, є рудне наванта-

ження на кокс по радіусу колошника доменної печі і повна механічна енергія го-

рнового газу.  Знайдені експериментально оптимальні характеристики цих двох 

параметрів можуть в процесі подальшої експлуатації взаємно коригуватися при 

зміні умов роботи доменної печі. 

Реалізується запропонована методика шляхом визначення для конкретних 

умов роботи доменної печі з високою продуктивністю і низькою витратою кок-

су оптимальних значень повної механічної енергії горнового газу і радіусу 

осьової “віддушини”. Далі, у разі потреби, здійснюється взаємне регулювання 

радіусу осьової “віддушини” і величини повної енергії горнового газу. При 

цьому, наприклад, у разі появи можливості збільшення повної енергії горнового 

газу вище попередньо визначеної, радіус осьової “віддушини” зменшують, а 

при зменшенні повної енергії горнового газу – радіус осьової “віддушини” збі-

льшують [281]. В середньому при зміні величини повної механічної енергії го-

рнового газу на 100 кДж/с радіус осьової “віддушини” коригують у відповідно-

му напрямку на 0,06 м. Така методика коригувань пройшла перевірку на до-

менній печі корисним об’ємом 5000 м
3
 АМКР (табл. 5.5.) 

Таблиця 5.5 

Показники роботи печі корисним об’ємом 5000 м
3 

Показники 
Періоди 

1 2 3 

Продуктивність, т/добу 9826 9922 9784 

Витрата коксу, кг/т 426,8 423,9 428,4 

Радіус осьової “віддушини”, м 2,0 1,8 2,3 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа 

            температура, С 

7812 

337 

1090 

8400 

337 

1090 

7540 

337 

1090 

Витрата природного газу, м
3
/т 87,1 87,1 87,1 

Вміст кисню в дутті, % 30,5 30,5 30,5 

Середньозважена фракція -5 мм, % 8,05 7,50 9,89 

Епм гг, кДж/с 5113,7 5657,9 4871,8 
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У першому дослідному періоді розрахунком було встановлено, що оптима-

льне значення повної механічної енергії горнового газу 5113,7 кДж/с. При цьо-

му обраним режимом роботи засипного апарату була сформована оптимальна 

осьова “віддушина”, радіус якої визначили через моделювання розподілу по ра-

діусу колошнику печі шихтових матеріалів. Оптимальний радіус осьової “від-

душини” при стабільних шихтових і дуттьових умовах доменної плавки склав 

2,0 м. В наступний період (2) при зменшенні вмісту фракції -5 мм в агломераті 

піч вийшла на витрату дуття 8400 м
3
/хв і повна енергія горнового газу підви-

щилася до 5657,9 кДж/с, при більшій глибині проникнення горнового газу до 

центру печі. В даному випадку, для збереження продуктивності печі та питомої 

витрати коксу на заданому рівні, скорегували радіус осьової “віддушини”, зме-

ншивши його до 1,8 м, при чому поліпшили використання газу в печі.  

В третьому дослідному періоді, при збільшенні вмісту фракції -5мм в агло-

мераті і збільшенні загального перепаду тиску в печі, витрата дуття знизилася 

до 7540 м
3
/хв., при цьому повна енергія горнового газу зменшилася до  

4871,8 кДж/с, що характеризує зменшення глибини проникнення горнового га-

зу до центру горна печі. В даному випадку, для збереження показників плавки 

на заданому рівні, збільшили радіус осьової “віддушини” до 2,3 м.  

Результати роботи доменної печі корисним об’ємом 5000 м
3
 підтвердили 

ефективність розробленого способу доменної плавки [281], оскільки коригу-

вання радіусу осьової “віддушини” в залежності від енергетичних параметрів 

роботи газового потоку в горні печі, дозволяє забезпечити стабільність плавки, 

рівний хід печі та збереження високого рівня техніко-економічних показників 

роботи печі. 

 

5.4 Висновки по п’ятому розділу 

 

1. Дослідженнями встановлена значна нерівномірність витрати дуття по фу-

рмам доменних печей, яку не вдалося усунути ні установкою безконусного за-

сипного апарату, який поліпшує розподіл шихти по колу доменної печі, ні збі-
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льшенням кількості повітряних фурм, які підвищили рівномірність розподілу 

дуття по колу печі, ні навіть установкою фурм меншого діаметру з боку, проти-

лежного зчленуванню прямого повітропроводу з кільцевим. 

2. Вперше, за допомогою методу відновлення одновимірних залежностей, 

який дозволяє на підставі даних, отриманих в режимі нормальної експлуатації 

конкретної доменної печі, встановлювати зв’язки між вхідними параметрами і 

вихідними показниками доменної плавки, визначено вплив нерівномірності ви-

трати дуття по фурмам, повної енергії потоку комбінованого дуття на зрізі фу-

рми, а також теоретичної температури горіння коксу, виходу горнового газу і 

повної енергії потоку горнового газу перед кожною фурмою на продуктивність 

і питому витрату коксу для доменної печі. 

3. Отримані високі значення коефіцієнтів кореляції підтвердили сильний 

прямопропорційний взаємозв’язок витрати коксу з нерівномірністю параметрів 

дуттьового режиму (розподілу витрати дуття по фурмам (k = 0,93), виходу гор-

нового газу (k = 0,96), повної механічної енергії потоку комбінованого дуття (k 

= 0,93), повної механічної енергії потоку горнового газу (k = 0,96) та теоретич-

ної температури (k = 0,98)). Значимість і адекватність моделей перевірена за 

критерієм Фішера. Оцінка надійності отриманих результатів також була вико-

нана за допомогою критерію надійності. 

4. У той же час ступінь зв’язку продуктивності найбільший з коефіцієнтом 

варіації витрати дуття по фурмам (k = -0,96). Зв’язки між іншими вхідними па-

раметрами і продуктивністю печі краще апроксимуються поліноміальними мо-

делями 2-го порядку – рівняння. Для зв’язку між коефіцієнтом варіації повної 

енергії потоку комбінованого дуття і продуктивністю доменної печі кореляцій-

не відношення склало 0,4, що говорить про наявність помірного взаємозв’язку 

розглянутих параметрів. Слабка тіснота зв’язку отримана для коефіцієнта варі-

ації виходу горнового газу і продуктивності (ƞ = 0,24). Величина кореляційного 

відношення для зв’язку між коефіцієнтом варіації повної механічної енергії по-

току горнового газу і продуктивності печі склала 0,34, що також говорить про 

помірну залежності між параметрами 
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5. Вперше встановлено вплив коливань параметрів дуттьового режиму на 

продуктивність і питому витрату коксу, так зниження коефіцієнта варіації роз-

поділу витрати дуття по фурмам на 1 % призводить до підвищення продуктив-

ності печі на 1,1 % та зниження питомої витрати коксу на 0,97 %; зниження ко-

ефіцієнта варіації повної механічної енергії потоку комбінованого дуття на 1 % 

призводить до підвищення продуктивності печі на 0,7 % та зниження питомої 

витрати коксу на 0,72 %; зниження коефіцієнта варіації виходу горнового газу 

на 1 % призводить до підвищення продуктивності печі на 0,89 % та зниження 

питомої витрати коксу на 0,73 %; зниження коефіцієнта варіації повної механі-

чної енергії потоку горнового газу на 1 % призводить до підвищення продукти-

вності печі на 0,72 % та зниження питомої витрати коксу на 0,65 %; зниження 

коефіцієнта варіації теоретичної температури на 1 % призводить до підвищення 

продуктивності печі на 0,79 % та зниження питомої витрати коксу на 0,46 %. 

6. Виконані дослідження показали, що при високій нерівномірності витрати 

дуття по фурмам неможливо знизити нерівномірність теоретичної температури, 

виходу горнового газу і двох повних енергій при будь-яких варіантах зміни ви-

трат природного газу, кисню і пари, зміни температури природного газу і тем-

ператури пари, шляхом подачі їх безпосередньо в кожну фурму.  

7. При впровадженні на доменній печі системи контролю і регулювання дут-

тьового режиму плавки по фурмам та вирівнюванні витрати дуття на кожну 

фурму, за умови забезпечення при цьому постійної температури дуття на кож-

ній фурмі, завдання забезпечення рівномірності інших чотирьох показників 

дуттьового потоку перед кожною фурмою легко вирішується шляхом незначно-

го регулювання витрат кисню, природного газу або пари, які подаються безпо-

середньо в повітряну фурму доменної печі. 

8. Розроблені пристрої для вимірювання витрати дуття та його регулювання 

по фурмам доменної печі на теплових трубках, що забезпечило цім пристроям 

підвищену стійкість і надійність роботи, що, в свою чергу, сприяє надійній ро-

боті системи контролю та регулювання витрати дуття по фурмам доменної печі, 

яка дозволяє ліквідувати окружну нерівномірність газорозподілу в доменній 
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печі, стабілізувати тепловий та газодинамічний режими доменної плавки з від-

повідним зростанням продуктивності печі, істотним зниженням питомої витра-

ти коксу і зносу футеровки доменної печі. 

9. Дослідженнями встановлено, що основними параметрами, які дозволяють 

найкращим чином узгоджувати заходи впливу на хід печі “зверху” і “знизу”, є 

рудне навантаження на кокс по радіусу колошника доменної печі і повна меха-

нічна енергія горнового газу, що визначає глибину проникнення газового пото-

ку до центру горна доменної печі і забезпечує необхідний рівень температур в 

горні у осі печі.  

10. З метою погодження розподілу шихтових матеріалів на колошнику печі 

“зверху” і розподілу потоку горнового газу в горні доменної печі “знизу” роз-

роблений спосіб доменної плавки, згідно якого за результатами ефективної екс-

плуатації доменної печі для даних умов плавки визначають раціональні значен-

ня повної енергії потоку горнового газу та радіус осьової “віддушини”. При 

зміні технологічних умов плавки і збільшенні величини повної енергії потоку 

горнового газу вище раніше встановленого радіус осьової віддушини зменшу-

ють, а при зменшенні повної енергії потоку горнового газу нижче раціональної 

радіус осьової “віддушини” збільшують. В середньому при зміні величини пов-

ної механічної енергії горнового газу на 100 кДж/с радіус осьової “віддушини” 

коригують у відповідному напрямку на 0,06 м. 

11. Для оцінки радіального розподілу газового потоку в горні доменної печі 

рекомендовано використовувати енергетичний підхід до визначення глибини 

проникнення газового потоку до центру горна. Для цих цілей доцільно викори-

стовувати методику розрахунку повної енергії горнового газу, що відповідає за 

глибину проникнення газового потоку до осі горна доменної печі. При цьому 

оптимальне значення Епм гг, як і інших узагальнюючих показників дуттьового 

режиму плавки, повинно визначатися для кожної доменної печі на основі ста-

тистичних досліджень. 

12. Виконані статистичні дослідження показали, що в умовах АМКР найкра-

щі показники роботи доменних печей досягалися при максимальних значеннях 



 223 

кінетичної енергії дуття і повної енергії горнового газу. У зв’язку з цим параме-

три дуття мають встановлюватися для попередньо обраного режиму заванта-

ження з урахуванням газодинамічних обмежень, пов’язаних з появою ознак не-

рівного ходу печі. Вибір технологічних режимів доменної плавки вимагає 

обов’язкової узгодженої оптимізації параметрів завантаження і дуття, що ви-

значає як продуктивність доменної печі, так і питому витрату коксу. 

13. Розроблені конструкції колошнику доменної печі, які оснащують відбій-

ними решітками (стаціонарними чи рухливими) з отворами, установленими під 

кутом до горизонту, рівним або більшим ніж критичний кут тертя коксу об ма-

теріал відбійної решітки. Такі конструкції доменної печі при їх впровадженні 

на печах доменного цеху №1 АМКР розширюють можливості керування розпо-

ділом шихтових матеріалів по радіусу колошника печі двохконусним заванта-

жувальним пристроєм з пелюстковим розподільником шихти або “калібрато-

рот” В.П. Тарасова, підвищуючи продуктивність доменної печі при зниженні 

питомої витрати коксу. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЕДЕННЯ  

ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ ПРИ ВДУВАННІ В ПІЧ  

ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА 

 

6.1 Досвід впровадження та проблеми освоєння технології вдування  

пиловугільного палива на доменній печі об’ємом 5000 м
3
 

 

Перша спроба переведення доменної печі №9 об’ємом 5000 м
3
 комбінату 

“Криворіжсталь” на технологію вдування пиловугільного палива (ПВП) була 

зроблена в 1993-1994 роках, коли компанія “Hoogovens” отримала замовлення 

на проектування, поставку обладнання та введення в експлуатацію системи 

вдування ПВП [282]. 

Було виконано базовий інжиніринг та виконана поставка основних компоне-

нтів обладнання (млинів, генераторів гарячого газу, вентиляторів, циклонів, ру-

кавних фільтрів та ін.). Однак, проект був відкладений. Закуплене обладнання 

було розміщено на складі для здійснення програми в майбутньому. У 2007 році, 

вже на ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (АМКР), було прийнято рішення що-

до впровадження технології ПВП на печі №9. У грудні 2007 року інженери 

“Dastur” розробили нову концепцію проекту і в першій половині 2008 року 

центральне інжинірингове управління AMKР підготувало техніко-економічне 

обґрунтування (ТЕО). Проведення тендеру показало, що пропозиція компанії 

“Paul Wurth” є найбільш прийнятною згідно з технічними та комерційним пока-

зниками. Однак і цей проект був зупинений через економічну кризу 2008 року.  

У 2012 році було прийнято рішення про відновлення проекту, основним ви-

конавцем якого стала компанія “Danieli Corus” (DC). Згідно ТЕО, наявне облад-

нання, яке було поставлено в 1993-1994 роках мало було повністю використано, 

а саме: два вертикальних тривалкових млина (64 т/год., кожен), два циклони, 

шість рукавних фільтрів, вентилятори і генератор гарячого газу.  
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Основним новим обладнанням, яке придбалося при реалізації проекту, стали 

два бункери для сирого вугілля, система вдування з трьома резервуарами і дво-

ма дистриб’юторами, електрообладнання та системи автоматизації.  

На рис. 6.1 показаний загальний екран системи подачі і вдування ПВП, на яко-

му приведене основне устаткування, що бере участь в подачі і вдуванні ПВП, а 

також фактичні значення найбільш важливих технологічних параметрів. 

 

 

Рис. 6.1 Загальний екран системи подачі і вдування ПВП 

на доменній печі №9 

 

Вугілля поставляється на бункерну естакаду, що складається з семи бункерів. 

З бункерної естакади вугілля транспортується конвеєром в закриті силоси (чо-

тири силоси ємністю по 2000 т). У період 13.06.-30.07.2015 (48 діб) був прове-

дений ремонт доменної печі №9, під час якого була виконана повна заміна хо-

лодильників заплечиків – два ряди, 108 шт. і шоткретування шахти печі (нане-

сено 900 т). 07.12.15 року був виконаний перший помел вугілля, а 14.12.2015 

року – перше вдування на 7 повітряних фурм. Кількість інжекційних приладів 
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поступово збільшувалася з 7 до 14 і далі до 21. При цьому технологічному пер-

соналу доменної печі довелося зіткнутися з дуже великою кількістю не стільки 

технологічних, скільки технічних проблем [282]. 

У пуско-налагоджувальному періоді освоєння технології вдування ПВП по-

частішали випадки горіння і деформації фурмених приладів і холодильників (за 

2016 рік вийшло з ладу 172 фурми і повністю або частково 101 холодильник на 

всіх горизонтах профілю печі). Постійно відбувалося збільшення перепадів те-

мператур на холодильниках заплечиків в районі 1-ї чавунної льотки.  

Спочатку подача ПВП здійснювалася через непарні повітряні фурми – 21 шт. 

На інші повітряні фурми здійснювалася подача природного газу (ПГ). В резуль-

таті цього утворювалися нерівномірні по довжині вогнища горіння по колу до-

менної печі. Така нерівномірність, в умовах зміни інтенсивності плавки, сприя-

ла оплавленню і оповзанню гарнісажу, що ще раз підтверджує необхідність за-

безпечення рівномірного розподілу дуття і параметрів дуттьового режиму до-

менної плавки по колу горну печі. 

Фахівці компанії “Danieli Corus” пояснили підвищення температури заплечи-

ків розплавленням шару, що містить залізо, біля стін печі тим, що зона погано 

відновлених матеріалів закінчується на заплечиках. При цьому газ, прориваю-

чись через цю зону, рухається до холодильних плит заплечиків, через що зрос-

тає теплове навантаження на холодильники цієї зони печі (рис. 6.2) [282]. 

З початком використання технології ПВП, фахівцями компанії “Danieli 

Corus” і технологами АМКР був розроблений електронний каталог, за допомо-

гою якого визначали вплив всіх змін технологічних параметрів роботи печі, що 

в свою чергу дозволило визначати і використовувати оптимальні варіанти зава-

нтаження печі при різних витратах ПВП для забезпечення мінімальної витрати 

коксового еквіваленту, повноти згоряння ПВП і зниження теплових наванта-

жень в районі заплечиків. У квітні 2016 року були виконані виміри витрати 

ПВП по фурмам. Результати вимірів показали значну нерівномірність розподілу 

ПВП (рис. 6.3) [282]. 
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                                              а                                           б 

Рис. 6.2. Прорив і рух газу до холодильної плиті заплечиків 

а – при вдуванні ПГ, б – при вдуванні ПВП 
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Рис. 6.3. Діаграма зміни витрати ПВП по фурмам 

(цифри по радіусу діаграми, т/год) 

 

Завантаження печі (рис. 6.4) було змінено наступним чином – частково роз-

вантажена периферія і довантажена проміжна і центральна зони доменної печі. 

При завантаженні печі зберігалася товщина шару коксу 490 мм. 
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Рис. 6.4. Розподіл кількості завантаженого коксу по радіусу колошника печі: 

○ – до вдування ПВП, ● – при вдуванні ПВП (травень 2016 р.) 

 

Зміна системи завантаження привела до зниження теплових навантажень на 

холодильниках в районі заплечиків печі (рис. 6.5). 

 

 

 

Рис. 6.5. Знімок екрану з інформацією про  

зміну теплових навантажень на холодильниках заплечиків 
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З метою поліпшення газодинаміки на печі проводилася установка фурм мен-

шого діаметру. Піч задували на всіх фурмах діаметром 150 мм. Станом на 

05.05.2016 р встановили 28 (або 67 %) повітряних фурм діаметром 140 мм.  

З серпня 2016 року на печі встановлені всі фурми діаметром 140 мм. 

Таким чином, з урахуванням вище наведеної інформації, в період пуско-на-

лагоджувальних робіт із вдування ПВП на доменній печі №9 об’ємом 5000 м
3
 

були виявлені як позитивні, так і негативні сторони технології. 

До основних негативних сторін можна віднести [282]: 

1. Незадовільна робота великої частини обладнання, постійне його доопра-

цювання, налагодження і заміна, потребувала значних як капітальних витрат, 

так і робочого часу не тільки всього технологічного персоналу цеху, але і всьо-

го підприємства. 

2. Збільшення теплових навантажень в районі заплечиків. 

3. Горіння повітряних фурм і холодильників. 

4. Значні перебої в забезпеченні доменної печі азотом, що вимагало корегу-

вання технологічного режиму (використання природного газу). 

Позитивні сторони: 

1. Зниження споживання природного газу. 

2. Зниження собівартості чавуну. 

3. Досягнення стабільної витрати ПВП до 100 кг/т (з 3-ої декади квітня). 

У таблиці 6.1 наведені техніко-економічні показники роботи доменної печі 

№9 об’ємом 5000 м
3
 в періоди мінімальної витрати коксу (травень 2016 г.) та 

максимальної витрати ПВП (листопад 2016 г.), а також за 2016, 2017 та 2018 

роки і 6 місяців 2019 року. 

Як видно з табл. 6.1, не дивлячись на досягнуті результати в пуско-

налагоджувальному періоді, протягом 2016-2017 років річна витрата ПВП змі-

нювалася від 73,7 до 86,0 кг/т чавуну, при зниженні середньорічного значення 

добової продуктивності з 8348 до 7197 т/добу і зменшенні питомої витрати кок-

су з 444 до 413 кг/т чавуну. У березні-квітні 2018 року на печі сталася аварія, 

яка призвела до проривання горну і викидання з печі рідких продуктів плавки.  
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Таблиця 6.1. 

Техніко-економічні показники роботи доменної печі об’ємом 5000 м
3
 в період освоєння технології ПВП 

 

Показники 

Періоди 

травень 

2016 

листопад 

2016 
2016 2017 2018 

6 міс. 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Тривалість періоду, діб 31 30 365 365 365 181 

Витрата ПВП, кг/т 92,0 101,1 73,7 86,0 30,2 74,8 

Продуктивність, т/добу 9052 7955 8348 7197 6084 7039 

Витрата коксу (К), кг/т 408,2 418,2 444,8 413,3 472,1 437,9 

Витрата коксового горішку (КО), кг/т 10,1 3,6 3,2 0 0 0 

Інтенсивність горіння  

(К+ПВП+КО), кг/м
3
добу 

923,8 831,9 871 718,7 611,2 721,8 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

7633 

334 

1015 

6657 

273 

1053 

7415 

306 

985,7 

6086 

233 

1054 

5556 

219 

998 

4630 

180 

1008 

Витрата природного газу, м
3
/т 7,4 3,1 10,6 26,8 33,0 17,7 

Вміст кисню в дутті, % 24,5 24,0 23,6 24,5 23,1 23,2 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

       температура, С 

       вміст %: СО  

                       СО2 

                       Н2 

143 

133 

23,1 

21,7 

3,9 

88 

103 

26,0 

21,9 

2,6 

121 

134 

23,4 

21,1 

3,76 

54 

108 

22,9 

19,9 

5,7 

0,68 

158 

22,1 

18,4 

4,2 

65 

112 

24,4 

16,8 

4,07 

Ступінь використання СО, д.од 0,48 0,46 0,47 0,46 0,45 0,41 

 

 

2
3
0
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Закінчення таблиці 6.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

0,68 

0,16 

0,016 

0,82 

0,17 

0,016 

0,78 

0,17 

0,014 

0,81 

0,2 

0,013 

0,97 

0,16 

0,013 

0,85 

0,16 

0,015 

Вловлений колошниковий пил, кг/т 8,0 4,6 6,65 6,35 4,31 4,14 

Поточні простої, % 3,07 7,08 6,15 5,4 3,39 2,85 

Тихий хід , % 0,26 0,0 0,18 0,22 0,10 0,0 

Вихід шлаку, кг/т 429,5 426,9 428,7 449,9 408,5 410,3 

Вміст Fe у всій шихті, % 56,32 56,2 56,0 55,2 55,62 55,66 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 4,23 3,97 3,84 4,25 3,62 3,91 

Основність шлаку, од. 1,11 1,17 1,14 1,12 1,12 1,11 

Якість коксу, %: волога 

                              зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR 

CRI 

4,1 

10,4 

0,5 

88,6 

6,6 

5,5 

3,3 

61,6 

29,4 

5,6 

10,2 

0,5 

88,1 

6,7 

4,8 

3,3 

61,5 

29,7 

4,1 

10,2 

0,5 

88,3 

6,5 

5,7 

3,4 

60,6 

29,9 

4,4 

10,8 

0,56 

86,6 

6,8 

5,1 

5,1 

56,0 

33,7 

3,8 

11,5 

0,47 

86,7 

7,2 

5,6 

6,8 

51,7 

38,1 

4,19 

11,6 

0,47 

86,9 

6,3 

4,56 

6,1 

53,5 

37,4 

 

 

2
3
1
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Після ліквідації наслідків аварійної ситуації піч знаходилася у поганому тех-

нічному стані, тому показники роботи печі в 2018 році не аналізуються. 

Як було відмічено раніше, впровадження технології ПВП стає економічно 

ефективним при мінімальній витраті ПВП від 150-200 кг/т [1, 145, 147].  

Отже, досвід роботи доменної печі №9 ПАТ “АМКР” показав, що впрова-

дження і ефективна реалізація технології доменної плавки при вдуванні ПВП 

потребує подальших теоретичних досліджень з метою оптимізації технологіч-

них параметрів плавки. Зокрема необхідно розробити методики визначення по-

вної енергії потоку горнового газу з урахуванням вдування пиловугільного па-

лива та траєкторії потоку горнового газу які дозволять дати наукове пояснення 

причин посилення периферійного потоку газу при заміні природного газу на 

ПВП що призвело до виходу із ладу великої кількості фурм та холодильників. 

 

6.2 Розробка методики визначення повної енергії горнового газу 

при вдуванні пиловугільного палива 

 

Впровадження технології ПВП на доменній печі об’ємом 5000 м
3
 підприємс-

тва “АрселорМіттал Кривий Ріг”, показало значну невизначеність в зміні розмі-

рів зон горіння перед фурмами печі і розподілі газового потоку по радіусу її го-

рну при впровадженні технології ПВП, що вимагає розробки методики визна-

чення і контролю комплексних показників повітряного і комбінованого дуття і 

горнового газу для технології вдування в доменну піч пиловугільного палива. 

Часто вдування ПВП поєднують з вдуванням природного газу. У зв’язку з 

цим у струмінь дуття, що вийшов з фурми в зону горіння, підводиться енергія, 

пов’язана з горінням коксу, природного газу і ПВП. В результаті цього склад, 

маса, температура, щільність і теплоємність потоку горнового газу змінюються. 

Для розрахунку повної механічної енергії потоку горнового газу з вдуванням в 

фурми доменної печі пиловугільного палива і природного газу скористаємося 

рівнянням (4.2), підставивши в формулу позначення виходу горнового газу і те-

оретичної температури при вдуванні ПВП [242, 283]: 
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                 (6.1) 

де Qогг пут – вихід горнових газів, приведений до нормальних умов при вдуванні 

ПВП спільно з природним газом, нм
3
/с; Тт пут – температура в зоні горіння при 

вдуванні ПВП (теоретична температура горіння ПВП спільно з природним га-

зом), К. 

Виведення комплексних формул для розрахунку теоретичної температури і 

виходу горнового газу при спільному використанні ПВП і природного газу до-

зволяє визначати їх значення і при окремому їх використанні. 

Методичний підхід до визначення теоретичної температури горіння палива 

по контрольованих параметрах дуття при вдуванні в горн доменної печі приро-

дного газу та ПВП може бути заснований на стехіометричних співвідношеннях 

і даних технічного аналізу палива. 

Теоретична температура горіння палива (середня розрахункова температура 

газоподібних продуктів горіння палива в фурмених осередках) розраховується 

як відношення приходу теплоти до добутку об’єму фурменого газу і його пито-

мої теплоємності [1, 283]. 

У загальному випадку теоретична температура горіння може бути розрахова-

на за рівнянням: 

                                              
ГГ

т
сV

G
Т


  ,                                                   (6.2) 

де 


G – сумарний прихід теплоти згорання палива (вуглецю коксу, природного 

газу і пиловугільного палива), кДж/с; Vг – вихід горнового газу, м
3
/с; сг – тепло-

ємність горнового газу, кДж/м
3
·град. 

Прихід теплоти за рахунок горіння природного газу: 

                                          
ог

Q1700 , кДж/с,                                                    (6.3) 

 

де Qог – витрата природного газу, м
3
/с; 1700 – середній тепловий ефект реакції 

горіння 1 м
3
 природного газу, кДж/м

3
. 

При горінні природного газу по реакції: 
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СН4 + 0,5О2 + 
2


N2 = CO + 2H2 + 

2


 N2 

 

витрачається кисню дуття: 
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2

ог2
О2

О1
5,0QО , м

3
/с,                                     (6.4) 

де   – вміст азоту в сухому дутті, м
3
/м

3
, О2 – вміст кисню в сухому дутті, м

3
/м

3
. 

Решта кисню витрачається на спалювання вуглецю коксу і вугільного пилу: 
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3
/с,                               (6.5) 

де Qод – приведена до нормальних умов витрата дуття, м
3
/с; 

При цьому виділяється теплоти:  
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5,0QQО9,10521 , кДж/с,                  (6.6) 

де 10521,9 – тепловий ефект горіння вуглецю на 1 м
3
 кисню. 

Залишком кисню спалюється вуглецю: 
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 , кг/с.                          (6.7) 

Тепловміст спаленого вуглецю коксу нагрітого до 1400 °С: 
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О1
5,0QQО6,11400 , кДж/с,             (6.8) 

де 1,6 – середня теплоємність вуглецю при 1400 °С, кДж/кгград; У – витрата 

вугілля, кг/с; Су – середній вміст вуглецю в вугіллі, д.од. 

Прийнявши середній вміст вуглецю для газового вугілля 67,0 %, отримуємо: 

       




















 У67,0

2,11

12

О2

О1
5,0QQО2240

2

2

огод2
, кДж/с,            (6.9) 

де член 0,67У – враховує, що вугілля потрапляє в зону горіння холодним. 

Приход теплоти з нагрітим дуттям: 

                                          
дод

tQ4,1  , кДж/с,                                          (6.10) 
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де 1,4 – середня теплоємність дуття в інтервалі температур 1000-1200 °С, 

кДж/м
3
·град.; tд – температура дуття, °С. 

На дисоціацію вологи дуття витрачається теплоти: 

                                        Qод10806, кДж,                                          (6.11) 

де 10806 – тепловий ефект дисоціації вологи, кДж/м
3
;  – вологість дуття, м

3
/м

3
. 

На плавлення і шлакоутворення золи ПВП витрачається теплоти: 

                                       СшлАпутУ, кДж,                                                (6.12) 

де Сшл – теплоємність шлаку, що утворюється при плавленні золи ПВП, 

кДж/(кг·град), в розрахунку прийнята Сшл = 1700 кДж/(кг·град), Апут – вміст зо-

ли в ПВП, д.од. 

Вихід горнового газу при горінні природного газу по реакції: 

                                     СН4 + 0,5О2 = СО + 2Н2: 
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Вихід горнового газу при горінні вуглецю коксу і вугілля: 
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3
/с.                 (6.14) 

Вихід горнового газу за рахунок дисоціації вологи дуття: 

                                            1,5Qод, м
3
/с.                                                (6.15) 

Тоді загальне рівняння для розрахунку виходу горнового газу при горінні 

природного газу та коксу: 
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Поряд з горновим газом, що утворюється при горінні вуглецю і вуглеводнів 

палива в горні доменної печі і дисоціації вологи дуття, до загального об’єму го-

рнового газу приєднуються летючі речовини ПВП і азот, що виконує функцію 

газу-носія ПВП. 
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Якщо припустити, що склад летких речовин, які виділяються в горні домен-

ної печі, відповідає складу прямого коксового газу, то розрахувати теплоєм-

ність летючих речовин можна за даними [284]: 

Компонент 
Вміст 

(хі), % 

Середня ср, кДж/м
3
град 

в інтервалі температур 800-1227 С 

Н2 57,9 1,406 

СН4 26,2 3,742 

СО 6,0 1,502 

N2 4,6 1,490 

CO2 2,2 2,466 

C6H6 2,5 9,372 

O2 0,6 1,589 

Суміші 100 2,252 

 

Тобто середня ізобарна теплоємність суміші газоподібних сполук, що виді-

ляються в горні з пиловугільного палива в інтервалі температур 800-1227 °С, 

становить 2,252 кДж/м
3
·град. 

З урахуванням теплоємності газів летючих речовин вугілля, що виділяються, 

газу-носія ПВП (азоту) і теплоти, що витрачається на шлакоутворення з золи 

ПВП, загальне рівняння для розрахунку теоретичної температури горіння, при 

вдуванні в горн печі природного газу та ПВП, може бути представлено в насту-

пному вигляді [1, 242, 285]: 
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де 1,5 – теплоємність горнового газу, кДж/м
3
·град; 1,42 – середня теплоємність 

азоту в інтервалі температур 100-1227 °С, кДж нм
3
·град; QN2 – питома витрата 

азоту-носія, м
3
/кг ПВП; 2,252 – середня теплоємність сухого коксового газу в 

інтервалі температур 800-1227 °С, кДж/ нм
3
·град, що визначається за складом 

газу і середнім теплоємкостям компонентів; V
c
 – вихід летючих речовин вугіл-

ля, д.од. 

З метою оцінки впливу зміни витрат ПВП на значення теоретичної темпера-

тури горіння в дисертаційній роботі були виконані розрахунки [1, 285] для умов 

роботи доменної печі №1 Донецького металургійного заводу корисним об’ємом 

1033 м
3
 [286].  

В якості вихідних параметрів для розрахунку було обрано такі фактичні пока-

зники роботи печі №1 Qд – 2021 м
3
/хв; tд – 1067 °С; О2 – 22,5 %;  – 0,01 м

3
/м

3
;  

Qг – 75,2 м
3
/т чавуну. Як показники якості пиловугільного палива взяли: вміст 

золи (А) – 9 %; вихід летючих речовин  (V
d
) – 24 %; QN2 – 0,75 м

3
/кг ПВП.  

Розрахунки теоретичної температури горіння були виконані при зміні витра-

ти ПВП від 0 до 300 кг/т чавуну з кроком 50 кг/т чавуну для двох варіантів ви-

трати природного газу: 75,2 і 0 м
3
/т чавуну [1].  

Результати розрахунків: 

Витрата ПВП, кг/т 
Теоретична температура горіння, °С 

Qг = 75,2 м
3
/т Qг = 0 м

3
/т 

0 2033 2301 

50 1977 2233 

100 1923 2170 

150 1872 2109 

200 1823 2051 

250 1776 2096 

300 1732 1944 

Зміна Т, С/кг ПВП 1,0 1,2 
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Таким чином, при збільшенні витрати ПВП з газового вугілля з 0 до  

300 кг/т чавуну теоретична температура горіння без вдування природного газу 

знижується на 357 °С, при витраті природного газу 75,2 м
3
/т – на 301 °С, що, за 

інших рівних умов, відповідає зниженню даного показника на 1,2 і 1,0 град./кг 

ПВП з газового вугілля. 

Відповідно до даних, наведених І.Г. Товаровським в роботі [287], при вду-

ванні вугілля, основною складовою ефекту є тепловіддача в печі, яка тим біль-

ше, чим вищий вміст нелетючого і незв’язаного вуглецю у вугіллі, що вдува-

ється. Для подрібненого антрациту (ПА) цей показник визначає коефіцієнт за-

міни коксу (КЗ) на 0,75-0,80 кг/кг, а для подрібненого газового вугілля (ПГВ) – 

на 0,50-0,60 кг/кг. Коефіцієнт заміни коксу ПА для різних умов плавки різнить-

ся незначно і в середньому становить 1,0 кг/кг. З підвищенням витрати ПА на 

кожні 10 г/м
3
 дуття теоретична температура горіння знижується на 14-10 °С. 

Температура кордону між зонами теплообміну при цьому підвищується, темпе-

ратура колошникового газу теж підвищується на 0,1 град/кг. Коефіцієнт заміни 

коксу ПГВ становить в різних варіантах і для різних його витрат 0,8-0,86 кг/кг, 

тобто змінюється теж незначно. Для ПГВ частка КЗ, обумовлена тепловіддачею 

ПГВ, значно менше. З підвищенням витрати ПГВ на кожні 10 г/м
3
 дуття теоре-

тична температура горіння знижується на 22-26 °С [1, 285]. 

При розрахунках, виконаних за пропонованою методикою, без вдування при-

родного газу при підвищенні витрати ПВП з газового вугілля на кожні  

10 г/м
3
 дуття теоретична температура горіння знижується на 19,4 °С, що досить 

близько до теоретичних даних І.Г. Товаровського [287]. 

Загальне рівняння для розрахунку виходу горнового газу при горінні природ-

ного газу та ПВП можна знайти з виразу, в якому враховується вихід водню з 

ПВП (kпут = 0,42÷0,48 м
3
/кг) і об’єм азоту-носія, що вдувається в піч – QN2, м

3
/с: 

       Qогг пут = Qод[2О2+(1-О2)+1,5·φ]+kпг·Qог+(kпут+QN2)·mпут, м
3
/с.           (6.18) 

Як було показано на рис. 6.3., контроль витрати ПВП по фурмам доменної 

печі об’ємом 5000 м
3
 підприємства “АрселорМіттал Кривий Ріг” показав значну 
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нерівномірність його розподілу. Наприклад, на фурмі №24 витрата ПВП була 

менше ніж на фурмі №31 на 63 %. 

На рис. 6.6 приведена діаграма зміни повної механічної енергії потоку горно-

вого газу по фурмам доменної печі об’ємом 5000 м
3
 при вдуванні ПВП. Суціль-

ним колом постійного діаметра показана розрахована за середньодобовими па-

раметрами повна енергія, а ламані криві з точками в вузлах перед номером фу-

рми відображають фактичні значення повних енергій по кожній фурмі. 
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Рис. 6.6. Діаграма зміни повної механічної енергії 

потоку горнового газу по фурмам печі об’ємом 5000 м
3
 при 

вдуванні ПВП (цифри по радіусу діаграми, кДж/с) 

 

Нерівномірні витрати дуття і ПВП по фурмам доменної печі призводять до 

значної нерівномірності повних енергій потоків горнового газу і відповідно 

глибини проникнення газового потоку до центру горна від чого залежить вся 

робота доменної печі і, тим паче, при вдуванні ПВП [112, 113, 253-257, 288]. 

Таким чином, критерієм повної енергії потоку комбінованого дуття можна 

характеризувати зміну довжини зони горіння, а критерієм повної енергії потоку 

горнового газу – ступінь проникнення газів вглиб горна [106, 247, 289].  
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На цій основі можливе вирішення практичних завдань щодо оптимізації дут-

тьових параметрів доменної плавки також і при вдуванні ПВП. 

 

6.3. Визначення траєкторії потоку газу при вдуванні 

у доменну піч пиловугільного палива 

 

Як показано вище, досвід впровадження технології вдування ПВП на домен-

ній печі об’ємом 5000 м
3
 показав значну невизначеність в оцінці розмірів зон 

горіння перед фурмами і розподіленні газового потоку по радіусу печі.  

З метою підвищення ефективності використання ПВП в доменній плавці була 

розроблена методика визначення зміни траєкторії газового потоку в нижній зо-

ні печі при переході з вдування природного газу (ПГ) на вдування ПВП [290-

293], що дозволяє більш повно здійснювати оцінку і регулювання розмірів зон 

горіння перед фурмами печі і газорозподілу по радіусу нижньої зони печі. 

При дослідженні траєкторій руху газу розрізняють два принципово різних 

аналітичних методи: Ейлера і Лагранжа [1, 294]. Відповідно до методу Лагран-

жа контуром К (рис. 6.7) виділяється деяка область, зайнята рідиною, що руха-

ється в ній, намічаються нерухомі осі координат х і z, що дозволяє розглядати 

ряд рухомих частинок рідини: М1, М2, М3, ... Мn, що знаходяться в початковий 

момент часу на кордоні досліджуваної області. Відповідно х0 і z0 – початкові 

координати цих рідких частинок. 

 
 

Рис. 6.7. До методу Лагранжа: М1, М2, М3, … – частинки рідини 
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Для кожної частинки М відомі залежності: 

 

x = f1(x0, z0, ); 

z = f2(x0, z0, ). 

 

 

Користуючись цими залежностями, будуються траєкторії намічених час-

тинок рідини. У будь-якому місці цих траєкторій можна знайти довжину шляху 

ds, пройденого часткою за час d. Ділячи ds, на d, можна знайти швидкість в 

даній точці; можна також знайти і прискорення будь-якої частинки М в будь-

якій точці простору в той чи інший момент часу.  

Це дозволяє стежити за окремими частинками рідини протягом часу , за 

яке ці частинки, рухаючись по своїх траєкторіях, проходять всю розглянуту об-

ласть. Згідно Лагранжу, про потік рідини в цілому судять за сукупним розгля-

дом траєкторій, описуваних частинками рідини.  

Істотно підкреслити, що тут (на відміну від методу Ейлера) х і z являють 

собою поточні координати частинок рідини. Тому величини dx і dz повинні в 

даному випадку розглядатися як проекції шляху ds на відповідні координати. В 

силу цього, згідно Лагранжу, можна написати [1, 294]: 




d

dx
u x ; 




d

dz
u z  (6.18) 

Згідно методу Ейлера в деякій області, яка  зайнята рідиною, не відстежу-

ється рух окремих частинок М і не будують їх траєкторії. Відповідно до пропо-

зиції Ейлера намічають точки 1, 2, 3, ..., які вважають скріпленими з даним не-

рухомим простором. Ці точки нерухомі при протіканні через них рідини. В да-

ному випадку величини х і z не є поточними координатами частинок рідини, а є 

координати нерухомих точок простору. У цей момент часу 1 в точці 1 (рис. 6.8) 

буде перебувати деяка частка рідини, що має швидкість u1 (1); в цей же момент 

часу в точці 2 буде швидкість u2 (1); в точці 3 – u3 (1) і т.д. Як видно, для мо-

менту часу t1 потік виявляється представленим векторним полем швидкостей, 

причому кожен вектор швидкості відноситься до певної нерухомої точки прос-

тору (і до даного моменту часу ). 
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Рис. 6.8. До методу Ейлера:  

1, 2, 3, ... – нерухомі точки простору 

 

В наступний момент часу в точках 1, 2, 3, ... будуть відповідно швидкості 

u1(2), u2(2) і u3(2) і т.д., тобто в загальному випадку отримують інше поле 

швидкостей [1, 294]. 

Як видно, згідно Ейлера, потік в цілому в даний момент часу виявляється 

представленим векторним полем швидкостей, що відносяться до нерухомих то-

чок простору. Зіставляючи векторне поле швидкостей, що відповідає моменту 

часу t1, з векторним полем швидкостей, що відповідає часу t2, легко можна уя-

вити, як розглянутий потік змінюється з плином часу. 

Вище було відзначено, що координати х і z, згідно Ейлера, є координатами 

нерухомих довільних точок простору. Тому, в даному випадку, величини dх і dz 

можна розглядати як проекції елементарного шляху ds, пройденого частинками 

рідини за час dt. Величини dх і dz тут є просто довільними приростами коорди-

нат х і z. У зв’язку з цим залежності (6.2) у разі методу Ейлера – неприйнятні. 

Для побудови газодинамічних сіток руху потоку газу в доменній печі часті-

ше використовують метод Ейлера [295]. Однак метод Лагранжа простіше і дає, 

на нашу думку, більш наочну картину руху газового потоку в робочому прос-

торі доменної печі. Використовуючи цей метод, можна показати, як змінюється 

потік газу в нижній зоні печі при переході з технології вдування ПГ на техноло-

гію вдування ПВП при однаковій інтенсивності доменної плавки. 
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Для відповіді на питання, як змінюється траєкторія руху потоку газу після 

витікання дуття з фурми доменної печі при заміні ПГ на ПВП, визначимо спо-

чатку траєкторію осі потоку дуття, що виходить з фурми. Для цього в центрі О 

на зрізі повітряної фурми (рис. 6.9) розташуємо початок координатних осей Х і 

Y. У зазначеній точці О подумки помістимо частку газу, що має масу m і руха-

ється зі швидкістю . 

 

 

Рис. 6.9. Конфігурація фурменого вогнища 

 

Векторне рівняння руху частинки має вигляд: 

                                            ,
2

a
r

2
                                               (6.19) 

де r  – радіус-вектор; a – прискорення;   – час. 

Проектуючи це рівняння на осі координат, отримуємо два рівняння проек-

цій, що визначають положення частинки в момент часу ; при цьому враховує-

мо, що частка починає свій рух горизонтально. Після рішення цих рівнянь щодо 

 отримуємо рівняння траєкторії осі потоку (струменя) газу після витікання 

дуття з фурми доменної печі: 

                                        

.XY
a

a

a

Y2
x 


                                                     (6.20) 

Для визначення невідомих , аx і аY , що входять в рівняння (6.4), розглянемо 

профіль швидкостей на зрізі повітряної фурми, а також рух частинки як резуль-

тат двох складових руху вздовж осей Х і Y. 
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Початкова швидкість руху частинки  з точки О дорівнює максимальній 

швидкості max на профілі швидкостей, яка для турбулентного потоку після 

приведення витрати дуття до нормальних умов визначається за формулою: 

                                  м/с,  ,
PRedn

TQ
7,775

д

38/1

ф

2

ф

дод

max



                             (6.21) 

де Qод – нормальна об’ємна витрата дуття, виміряна приладами на печі, м
3
/с; Тд 

– температура дуття, К; n – кількість повітряних фурм; dф – діаметр фурми, м; 

Reф – критерій Рейнольдса; Рд – абсолютний тиск дуття, Па. 

Рух частинки по осі Х (рис. 6.9) можна розглядати як результат рівнопере-

мінного руху під дією сили, зумовленої роботою із проштовхування частки че-

рез шар шихти від фурми до центру печі за вирахуванням сили тертя частинок 

об шар шихти. Тоді величину прискорення по осі Х можна визначити за рів-

нянням: 

              ,м/с  ,
)1(RРdn

ТQ
7,111092

)1(R

ТТ
287a 2

хг

2

д

4

ф

2

2

д

2
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цд
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          (6.22) 

де Тц – температура газу в центрі горна, К; Rг – радіус горна, м; x – коефіцієнт 

тертя.  

Рух частинки по осі Y (рис. 6.9) можна розглядати як результат рівнопере-

мінного руху під дією: сили, зумовленої роботою із проштовхування частки че-

рез шар шихти від горна до колошника печі; підйомної сили, зумовленої різни-

цею щільності газу в горні і на колошнику за вирахуванням сили тертя части-

нок об шар шихти і ваги частинки. Тоді величину прискорення по осі Y можна 

визначити за рівнянням: 

                        ,м/с  ,1)1
PT

PT
(8,9

H

ТТ
6,294a 2

гк

кткт 









                      (6.23) 

де Tт – теоретична температура горіння, К; Тк – температура колошника, К; Рг і 

Рк – абсолютний тиск газу в горні і на колошнику, Па; Y – коефіцієнт тертя. 

Для визначення коефіцієнтів тертя х і Y в шарі коксу можна скористатися 

рекомендаціями авторів роботи [296]. 
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Таким чином, використовуючи виробничі дані конкретної доменної печі і ви-

конавши зондування горна для виміру температури в центрі горна, знаходимо 

за рівнянням (6.24) траєкторію струменя потоку газу. 

Для знаходження траєкторії всього струменя визначаємо профіль його швид-

кості на зрізі фурми, для чого скористаємося законом розподілу усереднених 

швидкостей в турбулентному ядрі потоку: 

                          м/с,    ,
у

r
lg75,5

ф

д

max

maxу





                                    (6.24) 

де у – швидкість частинки в певній точці вихідного перетину фурми, м/с; 
max
 – 

дотичне напруження у стінки фурми, Н/м
2
; rф – радіус фурми, м; у – відстань від 

стінки фурми до даної точки, м. 

Розрахунки показують, що при витраті дуття 7800-8000 м
3
/хв і діаметрі 

фурм 150 мм 
max
 = 47,1 Н/м

2
, а товщина ламінарної плівки у стінки повітряної 

фурми печі  = 0,00006 м. Побудувавши певну кількість траєкторій різних то-

чок профілю швидкості на зрізі повітряної фурми, отримаємо траєкторію всього 

потоку дуття і газу. Однак для візуалізації форми струменя досить побудувати 

траєкторії, відповідні зовнішнім кордонам струменя. 

Свого часу доменна піч об’ємом 5000 м
3
 була обладнана машиною для зон-

дування її горна, і автори роботи [297] виконали велику кількість зондувань з 

виміром температур по радіусу горна. Ними було встановлено, що на доменній 

печі, яка інтенсивно працює при витраті дуття 7800 м
3
, температура в центрі 

горна знаходиться на рівні не менше Тц = 1300 °С, яку можна використовувати 

при визначенні ах. При вдуванні в фурми ПГ в наведених формулах замість Qод 

і Тд необхідно використовувати приведену до нормальних умов витрату суміші 

газу і повітря Qосм і її температуру Тсум [262]. 

Техніко-економічні показники роботи доменної печі об’ємом 5000 м
3
 при 

приблизно однаковій інтенсивності доменної плавки в кращий період її роботи 

при вдуванні природного газу та завантаженні антрациту (жовтень 2006 р) і при 

вдуванні ПВП (березень 2016 г.) наведені в таблиці 6.2 [282].  
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Таблиця 6.2.  

Техніко-економічні показники роботи 

доменної печі об’ємом 5000 м
3
 при роботі на ПГ и ПВП 

 

Показники 
Жовтень 

2006 

Березень 

2016 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 31 31 

Продуктивність, т/добу 9826 9340 

Приведена продуктивність, т/добу 9826 11479 

Витрата коксу (К), кг/т 426,8 451,7 

Приведена витрата коксу, кг/т 426,8 409,8 

Витрата антрациту (А), кг/т 56 0,0 

Витрата ПВП, кг/т 0,0 71,4 

Інтенсивність (К+А+ПВП), кг/м
3
  добу 948,8 977,1 

Дуття: витрата, м
3
/хв 

            тиск, кПа 

            температура, С 

7812 

337 

1090 

7953 

328 

990 

Витрата природного газу (ПГ), м
3
/т 87,1 11,0 

Вміст кисню в дутті, % 30,5 24,3 

Колошниковий газ: тиск, кПа 

                                   температура, С 

                                   вміст %: СО  

                                                  СО2 

                                                  Н2 

139 

93 

30,0 

18,4 

6,2 

148 

120 

24,1 

20,7 

4,5 

Аналіз чавуну, %: Si 

                              Mn 

                              S 

                               P 

0,84 

0,30 

0,019 

0,076 

0,63 

0,19 

0,012 

0,087 

Рудне навантаження на кокс, т/т 4,07 3,78 

Виніс колошникового пилу, кг/т чавуну 3,2 11,2 

                        в т.ч. вловлен, кг/т чавуну 2,8 4,7 

Поточні простої, % 0,83 9,55 

Тихий хід, % 0,03 0,08 

Вихід шлаку, кг/т чавуну 402 429,7 

Вміст Fe во всій шихті, % 54,9 55,81 

Витратні коефіцієнти, кг/т чавуну: агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

окатиші  

шлак збагачений 

скрап металевий 

вапняк 

134,4 

1192 

300,3 

56,4 

51,3 

28,0 

51,6 

1331,0 

259,0 

55,0 

8,8 

0,0 
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Закінчення табл. 6.2 

1 2 3 

Аналіз шлаку, %: SiO2 

 Al2O3 

 CaO 

 MnO 

 MgO 

 FeO 

 S 

Основність шлаку, од. 

39,0 

8,0 

47,4 

0,28 

5,0 

0,30 

1,20 

1,22 

40,5 

6,8 

46,7 

0,22 

4,9 

0,24 

0,9 

1,15 

Якість коксу, %: волога 

зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR 

CRI 

3,73 

11,2 

0,63 

87,6 

7,0 

7,9 

3,6 

54,9 

31,3 

3,6 

10,4 

0,5 

88,2 

6,6 

6,6 

3,4 

59,9 

29,6 

Фракція -5 мм, %:  агломерат АЦ №1 

         агломерат АЦ №2  

          окатиші 

Середньозважена фракція -5 мм, % 

17,96 

4,8 

3,98 

5,74 

13,61 

7,89 

6,18 

7,8 

Повна механічна енергія комбінованого 

дуття, кДж/с 
2034,8 1555,7 

Повна механічна енергія горнового газу, кДж/с 5113,7 3928,6 

 

Порівняння наведених у таблиці значень повних механічних енергій комбі-

нованого дуття і горнового газу вказують на зменшення довжини зони горіння і 

глибини проникнення горнового газу до центру горна [262] при переході з вду-

вання природного газу на вдування пиловугільного палива. На це вказують і 

траєкторії потоку газу в нижній частині доменної печі, побудовані за наведе-

ною методикою [1, 290-293] (рис. 6.10).  

Таким чином, при однаковій інтенсивності доменної плавки, вдування ПВП, 

в порівнянні з вдуванням природного газу, сприяє зменшенню довжини зони 

горіння і розвитку периферійного потоку газу в доменній печі. Для забезпечен-

ня оптимального газорозподілу в нижній частині печі необхідно при будь-яких 

змінах технології доменної плавки контролювати величини повних механічних 
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енергій дуття і горнового газу, що вказують на зміну довжини зони горіння і 

глибини проникнення горнового газу до центру печі. 

 

        Радіус горну, м 

Рис. 6.10. Траєкторії потоку дуття-газу в доменній печі: 

                                                          ––––––– ПГ,  – – – – ПВП 

 

Небажано знижувати ці енергії нижче значень, отриманих в періоди рівної 

високопродуктивної роботи доменної печі з низькою витратою коксу. Для пов-

ної нормалізації розподілу газового потоку по радіусу доменної печі необхідно 

регулювання знизу доповнювати регулюванням зверху шляхом коригування 

режиму завантаження печі. 

 

6.4. Аналіз напрямків вдосконалення технології плавки з вдуванням  

пиловугільного палива на доменній печі об’ємом 5000 м
3
 

 

Як було зазначено вище, з початком вдування ПВП потік газу на ДП №9 

об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМиттал Кривой Рог” став периферійним і нерів-

номірним по колу печі, що викликало комплекс проблем з системою охоло-

дження, стійкістю “гарнісажу” і ін. При цьому іноземні фахівці висловили при-
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пущення, що профіль доменної печі не відповідає вимогам технології з вдуван-

ням ПВП, оскільки, як вони вважали, заходами управління “зверху” на печі не 

вдається усунути периферійний хід газового потоку у горні [282, 298, 299]. 

На доменній печі об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” в різні 

роки на капітальних ремонтах 1-го розряду (останній був у 2003 р [294, 295]) 

вносилися зміни в параметри її профілю. Існуючі параметри профілю цієї до-

менної печі [300] наведені в табл. 6.3. Зміни проектних параметрів виразилися в 

збільшенні висоти горна з 4,4 до 5,0 м, зменшенні висоти розпару з 1,7 до 1,1 м 

і висоти колошнику з 3,0 до 2,3 м. При цьому корисна висота печі знизилася з 

33,5 до 32,8 м. У період ремонту першого розряду збільшили висоту “мертвого” 

шару з 1,60 до 2,15 м і змінили кути нахилу шахти і заплічок, відповідно, з 

824217 до 7917 і з 791713 до 7727 (див. табл. 6.3). 

 

Таблиця 6.3  

Основні розміри профілю доменної печі об’ємом 5000 м
3
  

 

Параметри 
Джерело інформації 

[303] [300] [301] [302] 

Висота, м: 

корисна, Нк 

горна, hг 

заплечиків, hз 

розпару, hр 

шахти, hш 

колошнику, hк 

“мертвого” шару, hмс 

 

33,5 

4,4 

3,7 

1,7 

20,7 

3,0 

1,6 

 

32,8 

5,0 

3,7 

1,1 

20,7 

2,3 

2,152 

 

31,2 

 

33,0 

Діаметр, м: 

горна, dг 

розпару, dр 

колошнику, dк 

 

14,7 

16,1 

10,8 

 

14,7 

16,1 

10,8 

 

 

16,5 

 

 

14,8 

16,2 

10,9 

Кути нахилу: 

шахти 

заплечиків 

 

824217 

791713 

 

7917 

7727 

 

 

7720 

 

Співвідношення розмірів: 

Нп/dр 

dк/dр 

dр/dг 

dк/dг 

 

2,08 

0,67 

1,095 

0,735 

 

2,04 

0,67 

1,095 

0,735 

 

1,89 

 

2,04 

0,67 

1,1 

0,742 
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Суттєвих подальших змін профіль цієї печі, на нашу думку, не потребує. Су-

часні газодинамічні проблеми і причини периферійного ходу газового потоку є 

на цій печі в основному результатом невдалого розподілу шихтових матеріалів 

на колошнику і низьких енергетичних параметрів дуття, від яких залежать роз-

міри зон горіння і глибина проникнення газового потоку до центру горна. Тоб-

то, ще раз підтверджено, що для нормалізації радіального розподілу газового 

потоку потрібно узгоджене управління ходом доменної плавки заходами управ-

ління як “зверху”, так і “знизу”. 

Цикли завантаження печі до початку вдування ПВП (при вдування природ-

ного газу) і при вдування ПВП наведені в табл. 6.4, де: К – кокс, А – агломерат, 

О – окатиші, Ш – шлак конверторний збагачений, Скр – скрап металевий, Р – 

руда, а цифри показують використовувані при завантаженні кожної порції ста-

нції кутових положень лотка. У таблиці наведено режим завантаження печі при 

вдуванні ПВП, коли вдалося вже в значній мірі усунути периферійний газовий 

потік (травень 2016 року) [282]. 

 

Таблиця 6.4  

 

Режими завантаження доменної печі об’ємом 5000 м
3
  

 

Без ПВП з ПВП (травень 2016 р.) 

1.                                  К
*
  2-1 1.                                К  2-1 

2.                ААОШСкрР  9-3 2.                 АААОШР  9-2 

3.                             КК  8-4 3.                           ККК  9-4 

4.                ААОШСкрР  9-3 4.                 АААОШР  9-3 

5.                                КК  8-4 5.                           ККК  8-3 

6.                                К  2-1 6.                                К  2-1 

7.                ААОШСкрР  9-3 7.                 АААОШР  9-3 

8.                            КК  8-4 8.                           ККК  9-3 

9.                ААОШСкрР  9-3 9.                 АААОШР  9-2 

10.                            КК 8-4 10.                        ККК   8-3 
                 * 

К – кокс, А – агломерат, О – окатиші, Ш – шлак конвертерний збагачений, 

             Скр – скрап металевий, Р – руда 
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Аналіз циклів завантаження показує, що розрізняються вони, начебто, не ду-

же суттєво. І в першому випадку, і в другому – це 10-типорційні цикли із заван-

таженням двох порцій коксу в центр печі, що гарантує формування коксової 

“віддушини” в осьовій зоні. Проте, при другому режимі завантаження вміст 

СО2 в двох центральних точках радіусу печі виявився досить високим (рис. 

6.11.), перш за все, в зв’язку з використанням при завантаженні 2-ї і 9-ї рудних 

порцій другого кутового положення лотка замість третього. 
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Рис. 6.11. Розподіл вмісту СО2 в газі по радіусу колошнику печі: 

○ – до та ● – при вдуванні ПВП (травень 2016 р.) 

 

При низьких рудних навантаженнях на кокс склад газу досить адекватно ві-

дображає зміни інтенсивності газового потоку. Однак, при рудних навантажен-

нях вище 3,5 склад газу наближається до рівноважного і перестає відображати 

розподіл шихти і газу по радіусу печі. Тому орієнтуватися на нього при оцінці 

кількості рудних матеріалів і інтенсивності газового потоку в периферійній зоні 

печі неможливо. Для цього потрібно використовувати результати моделювання 

розподілу шихтових матеріалів уздовж радіуса колошника. Такі результати, на-

ведені на рисунку 6.12., з якого видна дуже велика різниця в кількості рудних 

матеріалів в периферійній зоні колошника. 
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Рис. 6.12. Розподіл рудного навантаження по радіусу колошника печі: 

○ – до та ● – при вдуванні ПВП (травень 2016 р.) 

 

На доменній печі об’ємом 5000 м
3
 є ще одна проблема, яка легко вирішується 

невеликою зміною режиму завантаження. Цю проблему, пов’язану з захара-

щення центру горна, діагностували і усунули ще 40 років тому. На доменній 

печі з діаметром горна приблизно 14,7 м температури в центрі горна не пере-

вищують 1300 °С. При цій температурі шлак із середньою основністю вище 

1,20, з якого практично повністю відновився FeO, втрачає свою рухливість. В 

результаті в центрі горна утворюється конус коксу, просоченого шлаком з по-

ганою рухливістю. Ця зона непроникна для газу і обмежує газовий потік в 

центрі. Стійким цей конус бути не може. Він підплавляється знизу чавуном і 

періодично руйнується. При цьому на якийсь час різко знижується нижній пе-

репад тиску, і приблизно на таку ж величину зростає верхній перепад. Після та-

кого явища кілька знижується нагрів чавуну. Усунути захаращення центру гор-

на, при відсутності промивних матеріалів (зварювальний шлак, МОЖ і ін.) мо-

жна подачею невеликої кількості низькоосновних окатишів або залізної руди в 

порцію коксу, що завантажується в центр колошника. 
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Ступінь впливу параметрів дуття на розподіл газового потоку можна оцінити 

за даними, наведеними в попередньому пункті даної роботи.  

Аналіз траєкторних полів двох періодів роботи печі чітко показав розвиток 

периферійного ходу газового потоку “знизу” при переході на технологію з вду-

ванням ПВП. Енергетичні показники потоку дуття, що витікає з фурми печі при 

використанні двох технологій, також вказує на зменшення довжини зони горін-

ня і ступеня проникнення газового потоку до центру горна при реалізації на пе-

чі технології з вдуванням ПВП в конкретних умовах. 

У роботах [262, 304] наведені результати 51-го зондування горнів доменних 

печей об’ємом 675-5000 м
3
, з яких легко визначається довжина зони горіння (по 

межі в 2 % СО2) і всі параметри потоку дуття, що витікає з фурми. 

На рисунках 6.13-6.15 наведено графіки залежності довжини зони горіння від 

зміни швидкості, кінетичної і повної механічної енергій потоку дуття, що виті-

кає з фурми доменної печі, а також статистичні оцінки тісноти зв’язків. З рису-

нків видно, що найвищою виявилася тіснота зв’язку довжини зони горіння з 

повною механічною енергією потоку дуття. 
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Рис. 6.13. Залежність довжини зони горіння від швидкості 

витікання потоку дуття з фурми доменної печі 
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Рис. 6.14. Залежність довжини зони горіння від кінетичної енергії 

потоку дуття, що витікає з фурми доменної печі 
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Рис. 6.15. Залежність довжини зони горіння від повної механічної 

енергії потоку дуття, що витікає з фурми доменної печі 

 

Розрахунки за рівнянням, наведеним на рис. 6.15, показують, що довжина зо-

ни горіння на печі об’ємом 5000 м
3
 при вдуванні природного газу дорівнювала 

1,5 м (Епм кд = 2034,8 кДж/с), а при вдуванні пиловугільного палива зменшилася 

до 1,2 м (Епм кд = 1555,7 кДж/с). 
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Б.С. Фіалков зі співавторами [305] відзначають, що розташування і розміри 

зон горіння визначають місце розташування і параметри еліпсоїдів розпушення, 

а отже, і характер газового потоку в шарі. При цьому конфігурація полів рівних 

швидкостей руху кусків матеріалів і абсолютні значення швидкостей визнача-

ють характер зміни теплоємкостей потоків шихти по даній вертикалі стовпа ма-

теріалів, а розподіл порозности матеріалів – зміну теплоємкостей потоків газу і 

коефіцієнтів теплопередачі. Для виключення сильно розвиненого периферійно-

го ходу газового потоку необхідно забезпечувати таку довжину зони горіння, 

при якій еліпсоїди розпушення торкалися б внутрішніх стін профілю доменної 

печі з нульовим градієнтом швидкості руху кусків. Це забезпечує збереження 

проектного профілю та найбільш ефективне використання робочого об’єму до-

менної печі. У роботі [305] також представлена методика і результати розраху-

нку розташування еліпсоїдів рівних градієнтів швидкості (W) руху кусків ма-

теріалу в нижній частині доменної печі, оснащеної 36 фурмами при довжині зо-

ни циркуляції 1,0 м (рис. 6.16).  

 

 
 

Рис. 6.16. Перетин в вертикальній площині еліпсоїдів розпушення 

рівних градієнтів швидкості руху кусків над зонами горіння 
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З рис. 6.17 видно, що при скороченні довжини зони горіння з 1,5 м до 1,2 м 

еліпсоїди зі значними градієнтами швидкості будуть зміщуватися ближче до 

периферії печі, збільшуючи газопроникність цієї зони. При цьому в центральній 

області печі розширюється область зменшених швидкостей, а, отже, і негатив-

них градієнтів швидкості. Останнє ж тягне за собою ущільнення розташованого 

тут шару коксу, внаслідок чого зменшується його газопроникність. Це ще один 

фактор, що сприяє посиленню периферійного руху газового потоку в нижній 

частині печі, яка мала місце при вдуванні ПВП. 

Наступною проблемою, яка постала на печі при впровадженні технології 

вдування ПВП, стали складності в обслуговуванні фурменої зони. При введенні 

цієї печі в експлуатацію на ній було 36 фурм, потім на черговому ремонті з ре-

конструкцією їх кількість збільшили до 42. В даний час на печі зберегли систе-

му подачі в піч ПГ і додали систему вдування ПВП. Через труднощі в обслуго-

вуванні фурменої зони іноземні фахівці, що займаються освоєнням цієї техно-

логії, рекомендували зменшити на черговому капітальному ремонті кількість 

повітряних фурм знову до 36. Однак і ця рекомендація потребує детального 

аналізу з урахуванням технологічних особливостей роботи печі. Існує багато 

формул для розрахунку кількості повітряних фурм на доменній печі. Розрахун-

ки по шести формулах для печі об’ємом 5000 м
3
 наведені в табл. 6.5 [306-311]. 

Таблиця 6.5.  

Розрахункова кількість фурм для печі об’ємом 5000 м
3
 

Формула n, шт. Джерело 

8гd3n   36 [306] 

)252
гd/(3

гdn   40 [307] 

)3,12,1/(гdn   3638 [308] 

3
ф

d5,12/]32,0)вгd(фd[n   

в – висув, м; dф – діаметр фурми, м 

3842 [309] 

гdфd/пV0045,0n   

Vп – об’єм печи, м
3
 

3642 [310] 

нB

m2LгR2
arcctg

n



  

38 [311] 
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Запропонованих формул значно більше, але тут обрані тільки ті, що дають 

значення числа фурм, близьке до проектного або існуючого на печі. Всі автори 

існуючих формул обґрунтовують їх виведення технологічними особливостями 

роботи доменної печі.  

Наприклад, автори [311] відзначають, що більшість рекомендацій за кількіс-

тю повітряних фурм пов’язано з розмірами зон горіння або параметрами, від 

яких ці розміри залежать. Робилися спроби вибирати діаметр і кількість фурм 

за оптимальною величиною кінетичної енергії дуття. Визначення відстані між 

фурмами за такою методикою, – відзначають автори роботи [311], не цілком об-

ґрунтовано, тому що вплив кінетичної енергії на поширення зони горіння був 

встановлений тільки в радіальному напрямку. Вплив її на зміну зони горіння в 

ширину характеризувався тільки якісними залежностями [312]. 

У роботах [1, 262, 304] показано, що довжина, ширина і висота зони горіння 

найбільш повно характеризуються зміною не кінетичної, а повної енергії дуття, 

що враховує, крім кінетичної енергії, ще й енергію тиску. Виходячи з оптима-

льних значень енергії потоку дуття або горнового газу, отриманих в кращі пері-

оди роботи печі, можна розрахувати необхідну кількість фурм.  

Якщо прийняти Епм кд = 2034,8 кДж/с, то при dф = 140 мм n = 43; при  

dф = 150 мм n = 42; при dф = 165 мм n = 41; при dф = 180 мм n = 40. У даний час 

на печі dф = 150 мм и постійно відкриті 40 фурм. Виходячи з умов зручності об-

слуговування фурменої зони печі за рахунок збільшення відстані між пристро-

ями подачі дуття в фурми при збереженні розводки подачі в піч ПВП і ПГ зме-

ншувати кількість фурм нижче 40 недоцільно. 

 

6.5 Висновки по шостому розділу 

 

1. Виконані дослідження результатів впровадження і освоєння технології до-

менної плавки з вдуванням ПВП на доменній печі корисним об’ємом 5000 м
3
, 

які дозволили визначити причини частих випадків деформації і горіння повіт-

ряних фурм і холодильників, до яких відносяться значна нерівномірність про-
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тяжності зон горіння перед фурмами по колу горна і нераціональна зміна роз-

поділу газового потоку по радіусу доменної печі. 

2. Вперше розроблена методика визначення зміни траєкторії газового потоку 

в нижній зоні доменної печі при переході з вдування ПГ на вдування ПВП, що 

дозволяє більш повно здійснювати оцінку і регулювання розмірів зон горіння 

перед фурмами печі і газорозподілу по радіусу нижньої зони печі. 

3. Дослідження повних механічних енергій комбінованого дуття і горнового 

газу при вдуванні ПГ та ПВП, вказали на значне зменшення довжини зони го-

ріння і глибини проникнення горнового газу до центру горна при переході з 

вдування природного газу на вдування пиловугільного палива. На це вказують і 

дослідження зміни траєкторії потоку газу в нижній частині доменної печі. 

4. На підставі виконаних розрахунків встановлено, що при однаковій інтен-

сивності доменної плавки, вдування ПВП, в порівнянні з вдуванням природно-

го газу, сприяє зменшенню довжини зони горіння і розвитку периферійного по-

току газу в нижній частині доменної печі.  

5. Рекомендовано, з метою забезпечення оптимального газорозподілу в ниж-

ній частині печі, при будь-яких змінах технології доменної плавки, контролю-

вати величини повних механічних енергій дуття і горнового газу, що вказують 

на зміну довжини зони горіння і глибини проникнення горнового газу до 

центру печі. Небажано знижувати ці енергії нижче значень, отриманих в періо-

ди рівної високопродуктивної роботи доменної печі з низькою витратою коксу. 

Для повної нормалізації розподілу газового потоку по радіусу доменної печі 

необхідно регулювання знизу доповнювати регулюванням зверху шляхом ко-

ригування режиму завантаження печі. 

6. З метою визначення зміни розмірів зон горіння перед фурмами печі і роз-

поділу газового потоку по радіусу її горну при впровадженні технології ПВП 

розроблена методика визначення і контролю комплексних показників повітря-

ного і комбінованого дуття і горнового газу для технології вдування в доменну 

піч пиловугільного палива. Встановлено, що без вдування природного газу при 
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підвищенні витрати ПВП з газового вугілля на кожні 10 г/м
3
 дуття теоретична 

температура горіння знижується на 19,4 °С. 

7. Виконані дослідження показали, що нерівномірні витрати дуття і ПВП по 

фурмам доменної печі призводять до значної нерівномірності повних енергій 

потоків горнового газу і відповідно глибини проникнення газового потоку до 

центру горна від чого залежить вся робота доменної печі і, тим паче, при вду-

ванні ПВП. 

8. На підставі узагальнення теоретичних даних показано, що профіль домен-

ної печі №9 об’ємом 5000 м
3
 в цілому відповідає сучасним вимогам доменної 

плавки. Усувати причини сильно розвиненого периферійного ходу газового по-

току при використанні технології з вдуванням ПВП необхідно шляхом узго-

дженого управління газодинаміки доменної плавки заходами впливу “зверху’ і 

“знизу”. Число фурм на доменній печі недоцільно зменшувати нижче 40.  
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РОЗДІЛ 7 

 

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  

ВДУВАННЯ ПИЛОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА ТА  

ЗАВАНТАЖЕННЯ В ДОМЕННУ ПІЧ КУСКОВОГО АНТРАЦИТУ 

 

Найважливішим напрямком підвищення конкурентоспроможності доменного 

виробництва і успішного його функціонування є заміщення частини коксу ву-

гіллям. В даний час його доцільно здійснювати двома способами – вдуванням 

пиловугільного палива в фурми доменної печі (до 200-250 кг/т чавуну) або за-

вантаженням кускового антрациту через колошник (до 70-90 кг/т чавуну) з ко-

ефіцієнтом заміщення коксу цими видами палива 0,8-1,0 кг/кг.  

При цьому технологія завантаження кускового антрациту через колошник, на 

відміну від технології вдування ПВП, забезпечує зниження витрати коксу і со-

бівартості чавуну без додаткових капітальних вкладень. Крім того, замість си-

рого антрациту можливе використання продукту з поліпшеними характеристи-

ками міцності – термоантрациту, витрату якого можна довести до 100-140 кг/т 

чавуну при коефіцієнті заміни коксу кусковим термоантрацитом 1,0-1,2 кг/кг з 

отриманням додаткової економії коксу [313-315]. 

 

7.1. Порівняльний аналіз ефективності технологій доменної плавки  

з вдуванням ПВП та з завантаженням кускового антрациту  

на доменної печі об’ємом 5000 м
3 

 

В даний час з’явилася можливість виконати порівняльний аналіз технологій 

завантаження в доменну піч через колошник кускового антрациту і вдування в 

фурмені вогнища пиловугільного палива (ПВП) на великій доменній печі №9 

об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” [316-319].  

На цій печі технологію завантаження кускового антрациту почали освоювати 

в 2003 році, і при всіх складнощах використання антрациту в шихті такої вели-
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кої печі спеціально розроблена технологія дозволила в 2005 році вийти на сере-

дньорічне завантаження антрациту у кількості 42 кг/т чавуну при витраті коксу 

427 кг/т, а в 2006 році середня питома витрата антрациту склала 52 кг/т чавуну. 

В окремі місяці на цій печі витрата кускового антрациту піднімалася в серед-

ньому до 72,8 кг/т, а питома витрата коксу опускалася до 400 кг/т чавуну.  

Більш високі середньомісячні і середньорічні показники роботи печі стриму-

валися недостатніми поставками на підприємство антрациту, і особливо це поз-

начилося на подальшому освоєнні цієї технології в кінці 2006 року, коли зміни-

вся постачальник антрациту, погіршилася його якість, і поставки стали нерегу-

лярними [320, 321]. Як відомо, антрацит значно дешевше коксу і часто має 

більш високий вміст вуглецю, проте поступається йому за показниками міцнос-

ті, особливо при високих температурах. Компенсувати цей недолік вдалося за 

рахунок використання спеціальної технології попередньої підготовки, а також 

завантаження і розподілу кускового антрациту по радіусу колошника доменної 

печі. Ця технологія була розроблена фахівцями комбінату “Криворіжсталь” 

спільно з вченими Криворізького металургійного інституту НМетАУ і Інститу-

ту чорної металургії НАНУ [139, 315]. 

Розроблена технологія використання антрациту передбачає, перш за все, змі-

ну режиму завантаження доменної печі, що забезпечує значне збільшення тов-

щини шарів коксу, що при частковій заміні коксу антрацитом не погіршує газо-

динаміку зони “когезії” і дозволяє газовому потоку перерозподілятися під кож-

ним рудним шаром, в результаті чого поліпшується обробка газом рудних ма-

теріалів в районі “рудного гребеня”.  

Другою обов’язковою умовою використання даної технології є завантаження 

антрациту спільно з залізорудною частиною шихти, що виключає “засмічення” 

коксових шарів дріб’язком, що утворюється при руйнуванні вугілля, і забезпе-

чує практично повну газифікацію вугільного дріб’язку киснем шихти.  

Третьою обов’язковою умовою використання технології є регулювання роз-

поділу антрациту по радіусу печі, особливо при збільшенні його витрати на 

тонну чавуну. Це завдання легко вирішувалася на доменній печі №9 АМКР, об-
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ладнаній безконусним завантажувальним пристроєм і конвеєрною шихтопода-

чею. Тут антрацит завантажувався на залізорудну порцію шихти на збірному 

конвеєрі в середню або в головну частину порції з урахуванням кутів нахилу 

лотка під час вивантаження цієї порції в піч. В той же час, як показав досвід ро-

боти доменних печей АМКР, головним для ефективного використання цієї тех-

нології є ритмічна поставка в доменний цех якісного (незасміченого пустою 

породою) антрациту фракції не більше 60 мм [320, 321]. 

Як вже відмічалося на доменній печі №9 в 2016 році впровадили технологію 

вдування ПВП, тому з’явилася можливість порівняти ці дві технології.  

В таблиці 7.1 наведені техніко-економічні показники роботи печі в періоди 

максимальних середньомісячних витрат кускового антрациту і ПВП.  

 

Таблиця 7.1.  

Порівняння техніко-економічних показників роботи 

доменної печі об’ємом 5000 м
3
 в періоди максимальних витрат 

кускового антрациту і ПВП 

 

Показники 

Періоди 

Лютий 

2006 

Листопад 

2016 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 28 30 

Продуктивність, т/добу 7683 7955 

Приведена продуктивність, т/добу 7683 8241 

Витрата коксу (К), кг/т 459,7 418,2 

Приведена витрата коксу, кг/т 459,7 458,7 

Витрата антрациту (А), кг/т 72,8 0 

Витрата коксового горішку (КО), кг/т 0 3,6 

Витрата ПВП, кг/т 0 101,1 

Інтенсивність горіння (К+А+ПВП+КО), кг/м
3
добу 818,2 831,9 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

7696 

342 

972 

6657 

273 

1053 

Витрата природного газу, м
3
/т 27,0 3,1 

Вміст кисню в дутті, % 24,5 24,0 
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Закінчення табл. 7.1 

 

1 2 3 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

       температура, С 

       вміст %: СО  

                       СО2 

                       Н2 

158 

111 

24,4 

18,5 

4,5 

88 

103 

26,0 

21,9 

2,6 

Ступінь використання СО, д. од. 0,43 0,46 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P                                 

0,84 

0,32 

0,024 

0,073 

0,82 

0,17 

0,016 

0,083 

Вловлений колошниковий пил, кг/т 4,0 4,6 

Поточні простої, % 4,22 7,08 

Тихий хід, % 0 0 

Вихід шлаку, кг/т 435 426,9 

Вміст Fe у всій шихті, % 53,91 56,2 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 3,85 3,97 

Основність шлаку, од. 1,20 1,17 

Витрата, кг/т:   залізна руда  

                           агломерат АЦ №1 

                           агломерат АЦ №2 

окатиші ПівнГЗК 

шлак збагачений 

скрап  металевий 

вапняк  

0 

168,8 

1330,1 

169,8 

66,7 

39,2 

21,7 

11,2 

0,0 

1310,9 

285,7 

41,7 

13,1 

0,0 

Якість коксу, %:  волога 

зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR 

CRI 

3,19 

11,4 

1,07 

88,9 

6,9 

9,4 

3,3 

44,4 

38,9 

5,6 

10,2 

0,5 

88,1 

6,7 

4,8 

3,3 

61,5 

29,7 

Середньозважена фракція -5 мм, % 7,68 7,45 

 

У таблиці 7.2 наведено порівняння середньомісячних показників, коли на пе-

чі були мінімальні витрати коксу при завантаженні в піч кускового антрациту і 

вдування ПВП.  
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Таблиця 7.2.  

 

Порівняння техніко-економічних показників роботи 

доменної печі об’ємом 5000 м
3
 при мінімальних витратах коксу в 

періоди завантаження в піч кускового антрациту і вдування ПВП 

 

Показники 

Періоди 

Сентябрь 

2005 

Май  

2016 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 30 31 

Продуктивність, т/добу 7831 9052 

Приведена продуктивність, т/добу 7831 8792,2 

Витрата коксу (К), кг/т 400,1 408,2 

Приведена витрата коксу, кг/т 400,1 408,5 

Витрата антрациту (А), кг/т 57,2 0 

Витрата коксового горішку (КО), кг/т 16,0 10,1 

Витрата ПВП, кг/т 0 92,0 

Інтенсивність горіння (К+А+ПВП+КО), кг/м
3
добу 741,3 923,8 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

6767 

317 

1100 

7633 

334 

1015 

Витрата природного газу, м
3
/т 89,9 7,4 

Вміст кисню в дутті, % 27 24,5 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

       температура, С 

       вміст %: СО  

                       СО2 

                       Н2 

122 

135 

23,9 

18,3 

6,9 

143 

133 

23,1 

21,7 

3,9 

Ступінь використання СО, д. од. 0,43 0,48 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P                                 

0,88 

0,38 

0,023 

0,069 

0,68 

0,16 

0,016 

0,082 

Вловлений колошниковий пил, кг/т 1,6 8,0 

Поточні простої, % 2,55 3,07 

Тихий хід, % 0 0,26 

Вихід шлаку, кг/т 422 429,5 

Вміст Fe у всій шихті, % 54,97 56,32 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 4,4 4,23 
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Закінчення табл. 7.2 

 

1 2 3 

Основність шлаку, од. 1,21 1,11 

Витрата, кг/т:   залізна руда  

                          агломерат всього: 

                          агломерат АЦ МП 

                          агломерат АЦ №1 

                          агломерат АЦ №2 

                          окатыши ПівнГЗК 

шлак збагачений 

скрап металевий 

вапняк  

0 

1425 

0 

0 

1425 

226,1 

70,7 

41,1 

10,8 

2,4 

1366 

0 

76,0 

1290 

310,6 

45,3 

11,3 

0 

Якість коксу, %:  волога 

зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR 

CRI 

2,53 

11,4 

1,22 

87,4 

7,4 

7,3 

3,5 

44,7 

36,3 

4,1 

10,4 

0,5 

88,6 

6,6 

5,5 

3,3 

61,6 

29,4 

Середньозважена фракція -5 мм, % 7,19 7,8 

 

Порівняння роботи печі при середньомісячній витраті антрациту 72,8 кг/т з 

вдуванням природного газу 27 м
3
/т (лютий 2006 року) і вдуванні ПВП в кілько-

сті 101,1 кг/т (листопад 2016 року) показує зниження фактичної питомої витра-

ти коксу з 459,7 до 418,2 кг/т чавуну при вдування ПВП (табл. 7.1). Однак після 

приведення витрати коксу до однакових умов цей результат дещо нівелюється, 

різниця всього 1 кг/т, тобто при таких низьких витратах ПВП досягти потен-

ційних переваг технології вдування ПВП перед технологією завантаженням ку-

скового антрациту поки не вдалося. 

Порівняння результатів роботи печі з використанням однієї й іншої техноло-

гій в періоди, коли на печі мала місце мінімальна витрата коксу, також поки 

свідчить не на користь технології вдування ПВП. Так, в лютому 2006 року на 

печі при середньомісячній витраті антрациту 57,2 кг/т і витраті природного газу 

89,9 м
3
/т фактична витрата коксу становила 400,1 кг/т чавуну, а в травні 2016 

року було отримано мінімальну фактичну витрату коксу 408,2 кг/т при витраті 
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ПВП 92 кг/т (табл. 7.2). Приведена до однакових технологічних і шихтових 

умов доменної плавки витрата коксу і в цьому випадку свідчить поки не на ко-

ристь технології вдування ПВП (400,1 кг/т проти 408,5 кг/т). 

У таблиці 7.3 виконано порівняння техніко-економічних показників роботи 

доменної печі у 2005 році – кращому по досягнутій мінімальній витраті коксу 

за весь період завантаження в піч кускового антрациту та в 2016 і 2017 роках –з 

максимальною витратою ПВП. 

 

Таблиця 7.3.  

Порівняння показників роботи доменної печі  

об’ємом 5000 м
3
 у 2005 році та 2016 та 2017 роках 

 

Показники 
Періоди 

2005 2016 2017 

1 2 3 4 

Продуктивність, т/добу 7469 8348 7197 

Приведена продуктивність, т/добу 7469 8334 6985 

Витрата коксу (К), кг/т 427,4 444,8 413,3 

Приведена витрата коксу, кг/т 427,4 437,7 429,5 

Витрата антрациту (А), кг/т 41,7 0 3,46 

Витрата коксового горішку (КО), кг/т 17,4 3,2 0 

Витрата ПВП, кг/т 0 73,7 86,0 

Інтенсивність горіння  

(К+А+ПВП+КО), кг/м
3
добу 

726,7 871 723,7 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

            температура, С 

6798 

322 

1103 

7415 

306 

985,7 

6086 

233 

1054 

Витрата природного газу, м
3
/т 89,3 10,6 26,8 

Вміст кисню в дутті, % 25,8 23,6 24,5 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                                  температура, С 

                                  вміст %: СО  

                                  СО2 

                                  Н2 

129 

135 

24,2 

18,0 

6,3 

121 

134 

23,4 

21,1 

3,76 

54 

107 

22,9 

19,9 

5,7 

Ступінь використання СО, д. од. 0,43 0,47 0,46 

Вловлений колошниковий пил, кг/т 1,9 6,65 6,35 

Поточні простої, % 4,94 6,15 5,4 

Тихий хід, % 0,16 0,18 0,22 
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Закінчення табл. 7.3 

 

1 2 3 4 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P   

0,90 

0,37 

0,023 

0,068 

0,78 

0,17 

0,014 

0,086 

0,81 

0,2 

0,013 

0,094 

Вихід шлаку, кг/т 419 428,7 449,9 

Вміст Fe у всій шихті, % 54,59 56,0 55,25 

Рудне навантаження на кокс, кг/кг 4,10 3,84 4,25 

Основність шлаку, од. 1,22 1,14 1,12 

Витрата, кг/т:  залізна руда  

агломерат всього: 

агломерат АЦ МП 

агломерат АЦ №1 

агломерат АЦ №2 

агломерат ПівдГЗК 

окатиші ПівнГЗК 

шлак збагачений 

скрап металевий 

вапняк  

0,8 

1340 

0 

0 

1340 

0 

293,7 

82,0 

36,6 

17,6 

11,0 

1373,7 

0 

30,2 

1342,7 

0 

272,1 

45,3 

12,0 

0,0 

9,58 

1653,3 

0 

63,9 

1586,8 

2,63 

37,6 

43,7 

14,27 

0 

Якість коксу, %:  волога 

зола 

сірка 

М25 

М10 

+80 мм 

-25 мм 

CSR 

CRI 

2,76 

11,5 

1,25 

87,0 

7,7 

7,4 

4,0 

38,6 

39,2 

4,1 

10,2 

0,5 

88,3 

6,5 

5,7 

3,4 

60,6 

29,9 

4,37 

10,8 

0,56 

86,6 

6,8 

5,1 

5,1 

55,97 

33,67 

Середньозважена фракція -5 мм, % 7,04 7,35 7,96 

 

Порівняння результатів роботи печі в кращий рік використання технології 

завантаження кускового антрациту з першим роком освоєння на доменній печі 

№9 об’ємом 5000 м
3
 технології вдування ПВП (2016 рік) показує, що при сере-

дньорічній витраті кускового антрациту 41,7 кг/т та витраті природного газу 

89,3 м
3
/т мала місце фактична витрата коксу 427,4 кг/т, в той час як при серед-

ньорічній витраті ПВП 73,7 кг/т фактична витрата коксу виявилася на рівні 

444,8 кг/т (табл. 7.3).  
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Приведена до однакових умов витрата коксу також поки не показує переваги 

технології з вдуванням ПВП. Слід зазначити, що в періоди вдування ПВП з ор-

ганізаційних причин мала місце більш висока продуктивність доменної печі. 

Порівняння результатів роботи печі в кращий рік використання технології 

завантаження кускового антрациту з другим роком освоєння на доменній печі 

№9 об’ємом 5000 м
3
 технології вдування ПВП (2017 рік), коли витрата ПВП 

зросла до 86,0 кг/т показує, що добова продуктивність печі, як фактична, так і 

приведена, знизилася на 272 та 484 т відповідно.  

Фактична витрата коксу у 2017 році дещо знизилася (на 4,1 кг/т), але приве-

дена витрата коксу склала 429,5 кг/т, що на 2,1 кг/т більше, ніж у 2005 році, при 

використанні технології завантаження кускового антрациту в піч. 

Враховуючи результати роботи доменної печі №9 ще раз відзначимо, що як 

відомо із в світової практики технологія вдування ПВП забезпечує найвищі те-

хніко-економічні показники роботи доменних печей при витратах ПВП не ме-

нше 200 кг/т чавуну. В іншому випадку термін окупності капіталовкладень ви-

являється занадто великим [31, 313]. 

При аналізі результатів технології вдування ПВП зазвичай розглядають сту-

пінь реалізації на печі компенсуючих технологічних заходів, розроблених про-

фесором С.Л. Ярошевським [150]. Однак досвід освоєння цієї технології на до-

менній печі №9 показав, що неабиякий вплив мають і технічні проблеми, до чи-

сла яких відносяться готовність до неминучого посилення периферійного пото-

ку газу системи охолодження печі, стан футеровки печі, надійність роботи 

всього обладнання системи подачі пиловугільного палива, наявність ефективної 

системи контролю та регулювання витрати ПВП по фурмам і ін. 

У роботах [322-324] була виконана оцінка можливості досягнення мінімаль-

ної витрати коксу, зокрема, і на доменній печі №9 до прийняття рішення про 

використання ПВП. Для аналізу було обрано найкращий період роботи печі з 

використанням методики обліку впливу технологічних факторів на питому ви-

трату коксу і продуктивність доменної печі [39].  
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Встановлено, що в умовах даного підприємства при забезпеченні доменної 

плавки високоякісним коксом і залізорудними матеріалами, необхідними для 

впровадження технології ПВП, при вдуванні 70 м
3
/т чавуну природного газу і 

завантаженні через колошник 70-74 кг/т чавуну кускового антрациту витрату 

коксу можна скоротити до 318 кг/т чавуну при продуктивності агрегатів 2,5- 

2,8 т/(м
3
добу), що відповідає кращим показникам, досягнутим в світі. 

Цей аналіз показав, що максимальний ефект (який можна порівняти з ефек-

том від використання технології вдування ПВП) від використання часткової за-

міни коксу антрацитом можливий, перш за все, при підвищенні якості коксу, 

особливо за показниками CSR і CRI, чого не спостерігалося за весь період ви-

користання технології завантаження в піч кускового антрациту. 

 

7.2. Порівняння технологій завантаження кускового антрациту 

і технології вдування ПВП на доменній печі 

Алчевського металургійного комбінату 

 

На доменній печі №5 об’ємом 1719 м
3
 Алчевського металургійного комбіна-

ту (АМК) свого часу також використовували технологію завантаження куско-

вого антрациту, а потім впровадили технологію ПВП. Це додатково, до наведе-

ного вище аналізу роботи доменної печі №9 АМКР, дозволяє виконати порів-

няльний аналіз вдування ПВП і технології завантаження в печі кускового ан-

трациту на доменній печі №5 об’ємом 1719 м
3
АМК [31]. 

Освоєння технології вдування ПВП на печі №5 об’ємом 1719 м
3
 почалося з 

серпня 2009 року [325, 326]. В роботах [139, 327] широко висвітлений досвід 

роботи цієї печі з завантаженням кускового антрациту. 

Техніко-економічні показники роботи доменної печі №5 в зазначених режи-

мах роботи при завантаженні в піч через колошник антрациту і вдуванні в піч 

пиловугільного палива (на той момент часу це був найкращий період) наведені 

в таблиці 7.4. 
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Таблица 7.4  

Техніко-економічні показники 

роботи доменної печі №5 об’ємом 1719 м
3  

 

Показники 
Періоди 

2006 06.2011 

1 2 3 

Тривалість періоду, діб 361,7 29,9 

Витрата антрациту (А), кг/т чавуну 44 0 

Витрата ПВП, кг/т чавуну 0 91 

Продуктивність, т/добу 3284 3276,7 

Приведена продуктивність*, т/добу  3284 3278 

Витрата коксу (К), кг/т чавуну 444 443,4 

Приведена витрата коксу*, кг/т чавуну 444 467,5 

Інтенсивність горіння (К+А), т/м
3
 добу 0,932 0,845 

Дуття: витрата, м
3
/хв. 

            тиск, кПа (надл.) 

             температура, С 

3130 

280 

1141 

2907 

246 

1060 

Витрата природного газу, м
3
/т чавуну 89 50 

Вміст О2 в дутті, % 25,2 24,7 

Колошниковий газ: тиск, кПа (надл.) 

                                  температура, С 

                                  вміст, % СО 

                                                  СО2 

                                                  Н2 

129 

423 

24,0 

18,6 

6,5 

115 

419 

24,8 

19,6 

4,9 

Аналіз чавуну, %: Si 

                                Mn 

                                S 

                                P 

0,61 

0,18 

0,027 

н.д. 

0,61 

0,29 

0,044 

0,05 

Вихід шлаку, кг/т чавуну 451 469 

Рудне навантаження, т/т 3,65 3,89 

Витрата матеріалів, кг/т чавуну:  

залізна руда 

агломерат  

окатиші  

вапняк 

доломіт  

 

2 

1680 

130 

20 

1 

 

2,9 

1455 

308 

18 

0 

Виніс пилу (вловленого), кг/т чавуну 26 41,6 

Простої / тихий хід, % 0,9/0,3 0,60/0,10 



 271 

Закінчення табл. 7.4 

 

1 2 3 

Якість коксу, %:  сера 

                                  зола 

                                  М25 

                                  М10 

                                  +80мм 

                                  -25 мм 

                                  CSR 

                                  CRI 

0,94 

11,1 

87,9 

6,2 

4,7 

н.д. 

н.д. 

н.д. 

1,25 

11,5 

89,4 

4,46 

1,71 

3,5 

48,17 

37,9 
* Приведення до порівнянних умов виконано за всіма чинниками, включаючи ПВП, А, 

ПГ, з метою оцінки “чистого” впливу режиму плавки і організації технології. 

 

Порівняння досвіду роботи доменної печі №5 об’ємом 1719 м
3
 Алчевського 

металургійного комбінату на двох технологіях, розділених нетривалим відріз-

ком часу, із завантаженням кускового антрациту через колошник і вдуванням в 

фурми ПВП з 2006 р по травень 2011 року показало наступне (табл. 7.4): 

– при роботі із завантаженням антрациту досягнута мінімальна витрата коксу 

склала 444 кг/т при витраті антрациту 44 кг/т (в середньому за 2006 рік) і витра-

ті природного газу 89 м
3
/т; 

– при вдуванні ПВП мінімальна витрата коксу досягнута в червні 2011 року – 

443,4 кг/т при витраті ПВП – 91 кг/т чавуну і витраті природного газу 50 м
3
/т 

чавуну.  

З таблиці 7.4 також видно, що при практично однакових фактичній і приве-

деній продуктивності і фактичній витраті коксу в обох періодах приведена пи-

тома витрата коксу в кращому періоді вдування в піч ПВП вище на 22,5 кг/т ча-

вуну, ніж в період роботи печі на технології завантаження в піч кускового ан-

трациту [139] . 

У всіх інших місяцях з моменту впровадження на цій печі ПВП, при його 

вдуванні аж до 135 кг/т, результати були значно гірше через неритмічність до-

менної плавки, неякісної залізорудної сировини та інших причин [328].  

У 2012 році показники післяреакційної міцності коксу ПАТ “Алчевськкокс” 

покращилися, одночасно підвищилася якість залізорудної сировини [329]. В ре-
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зультаті в 2012 році в доменну піч №5 став надходити високоякісний кокс з по-

казниками: CSR – 54,17-58,75 %, CRI – 32,14-35,77 %, М25 – 88,3-90,1 %, М10 – 

4,2-4,5 %, зола – 10,3-11,2 %, волога – 3,7-4,1 %, сірка – 0,78-1,05 %, вміст фра-

кції –25 мм 3,4-3,5 % і фракції +80 мм – 1,4-3,0 %. При цьому вміст заліза в за-

лізорудній частині шихти збільшився до 56,11-58,89 % з одночасним збільшен-

ням основності агломерату і частки окатишів в шихті, що дозволило знизити 

вихід шлаку до 312-394 кг/т чавуну при низькій витраті сирого флюсу (8- 

26 кг/т). 

При цих умовах, що відповідають вимогам технології вдування ПВП [151, 

152], витрата коксу на доменній печі №5 у 2012 році істотно скоротилася і ста-

новила 400,4-445,2 кг/т при витраті ПВП 107-155 кг/т чавуну [329]. 

У зв’язку з викладеним з’явилася можливість виконати оцінку ефективності 

доменної плавки в паливно-сировинних умовах, що склалися на печі, якщо би 

на ній використовували технологію завантаження на колошник кускового ан-

трациту [31]. З цією метою, наведені в таблиці 7.5 (колонка 1) кращі по витраті 

коксу і продуктивності фактичні показники роботи доменної печі №5 АМК в 

2006 році при завантаженні в піч через колошник кускового антрациту в кіль-

кості 44 кг/т чавуну (фактична) і 70 кг/т (можлива, досягнута на доменних пе-

чах комбінату “Криворіжсталь”) [313-315, 322-324], скорегували (за допомогою 

коефіцієнтів приведення [39, 330]) на вплив поліпшення на АМК якості коксу і 

сировини до рівня 2012 (див. вище). 

Отримані в колонках 3 і 4 показники по приведеному коксу свідчать про мо-

жливість скорочення витрат коксу до 397 кг/т чавуну при зменшенні споживан-

ня природного газу більш ніж удвічі (з 89 до 40 м
3
/т). Останнє створило можли-

вість скорочення витрат кисню аж до переходу на атмосферне дуття зі збере-

женням теоретичної температури горіння на вихідному рівні 2100 °С. 

Таким чином, технологія заміщення коксу кусковим антрацитом в поєднанні 

з вдуванням невеликої кількості природного дозволяє досягати досить низької 

витрати коксу без використання технології ПВП, яка також пов’язана з високи-

ми капітальними витратами.  
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Таблица 7.5  

Техніко-економічні показники 

роботи доменної печі №5 об’ємом 1719 м
3 

 

Показники 

Періоди 

2006 

факт. 

розр. 

А=44 

розр. 

А=70 

Витрата антрациту (А), кг/т чавуну 44 44 70 

Продуктивність, т/добу  3284 – – 

Приведена продуктивність, т/добу  3284 3502 3502 

Витрата коксу, кг/т чавуну 444 – – 

Приведена витрата коксу, кг/т чавуну 444 420,7 397,3 

Температура дуття, С 1141 1141 1141 

Витрата природного газу, м
3
/т чавуну 89 40 40 

Витрата кисню, м
3
/т чавуну  83 0 0 

Вміст О2 в дутті, % 25,2 21,0 21,0 

Вихід шлаку, кг/т чавуну 451 312 312 

Витратні коефіцієнти, кг/т чавуну:  

                                             залізна руда 

агломерат  

окатиші  

вапняк 

 

2 

1680 

130 

21 

 

0 

1091 

554 

14 

 

0 

1091 

554 

14 

Якість коксу, %: сірка 0,94 0,78 0,78 

зола 11,1 10,5 10,5 

М25 87,9 90,6 90,6 

М10 6,2 4,4 4,4 

+80мм 4,7 3,0 3,0 

-25 мм н.д. 3,5 3,5 

CSR н.д. 58,75 58,75 

CRI н.д. 32,14 32,14 

 

Переваги технології вдування ПВП в порівнянні з технологією завантаження 

кускового антрациту можуть бути реалізовані при подальшому вдосконаленні 

режиму плавки зі збільшенням витрати ПВП до 200-250 кг/т чавуну і скорочен-

ням витрат коксу до 300-350 кг/т чавуну.  

Однак слід не забувати і про дуже високі капітальні вкладення на впрова-

дження технології ПВП, яка в літературних джерелах оцінюється різними зна-

ченнями, що було показано в першому розділі даної дисертаційної роботи.  
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Крім економічних ризиків впровадження технології ПВП, пов’язаних зі зрос-

таючою вартістю капітальних вкладень на її реалізацію, як показав досвід до-

менної печі №9 АМКР, є ще велика кількість технологічних ризиків, а отже пе-

ред впровадженням технології ПВП необхідно технічно готувати доменну піч 

та ретельно навчати персонал доменної печі.  

Окремим етапом впровадження будь-якої нової технології, в тому числі і те-

хнології з вдуванням ПВП, є обґрунтування її економічної ефективності, яка 

включає аналіз і подальшу інтегральну оцінку всієї наявної техніко-економічної 

і фінансової інформації. При цьому необхідний повний облік сучасних вимог до 

розрахунків економічних показників: внутрішньої норми прибутковості, диско-

нтованого і звичайного термінів окупності, чистого дисконтованого доходу, ін-

дексу прибутковості і показників бюджетної ефективності. Крім того, необхід-

на обов’язкова оцінка ризиків вкладення капіталу, а також аналіз надійності ін-

вестиційних проектів.  

Отже, ще раз підкреслимо, що в цих умовах,... “ найбільш економічно вигідне 

сьогодні співвідношення в технології ПВП – це 200 кг пиловугільного палива і 

350 кг коксу на тонну чавуну” [148]. 

 

7.3 Висновки по сьомому розділу 

 

1. Найважливішим напрямком підвищення конкурентоспроможності домен-

ного виробництва і успішного його функціонування є заміщення частини коксу 

вугіллям. В даний час воно здійснюється двома способами – вдуванням пилову-

гільного палива в фурми доменної печі (до 200-250 кг/т чавуну) або заванта-

женням кускового антрациту через колошник (до 70-90 кг/т чавуну) з коефіціє-

нтом заміщення коксу цими видами палива 0,8-1,0 кг/кг.  

2. Технологія завантаження кускового антрациту через колошник, на відміну 

від технології вдування ПВП, забезпечує зниження витрати коксу і собівартості 

чавуну без додаткових капітальних вкладень. Крім того, замість сирого антра-

циту можливе використання продукту з поліпшеними характеристиками міцно-
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сті – термоантрациту, витрату якого можна довести до 100-140 кг/т чавуну при 

коефіцієнті заміни коксу кусковим термоантрацитом 1,0-1,2 кг/кг з отриманням 

додаткової економії коксу. 

3. На доменній печі об’ємом 5000 м
3
 комбінату “Криворіжсталь” технологію 

завантаження кускового антрациту почали освоювати в 2003 році, і при всіх 

складнощах використання антрациту в шихті такої великої печі спеціально роз-

роблена технологія дозволила в 2005 році вийти на середньорічне завантаження 

антрациту у кількості 42 кг/т чавуну при витраті коксу 427 кг/т, а в 2006 році 

середня питома витрата антрациту склала 52 кг/т чавуну. В окремі місяці на цій 

печі витрата кускового антрациту піднімалася в середньому до 72,8 кг/т, а пи-

тома витрата коксу опускалася до 400 кг/т чавуну. 

4. Технологія використання антрациту передбачає, перш за все, зміну режиму 

завантаження доменної печі – перехід з циклічної системи на роздільну з під-

вищенням маси завантажувальних залізорудних матеріалів, яке забезпечує зна-

чне збільшення товщини шарів коксу, що при частковій заміні коксу антраци-

том не погіршує газодинаміку зони “когезії” і дозволяє газовому потоку пере-

розподілятися під кожним рудним шаром, в результаті чого поліпшується об-

робка газом рудних матеріалів в районі “рудного гребеня”.  

5. Другою обов’язковою умовою використання даної технології є заванта-

ження антрациту спільно з залізорудною частиною шихти, що виключає “за-

смічення” коксових шарів дріб’язком, що утворюється при руйнуванні вугілля, 

і забезпечує практично повну газифікацію вугільного дріб’язку киснем шихти.  

6. Третьою обов’язковою умовою використання технології є регулювання ро-

зподілу антрациту по радіусу печі, особливо при збільшенні його витрати, що 

легко вирішувалося на доменній печі №9 АМКР, обладнаній безконусним зава-

нтажувальним пристроєм і конвеєрною шихтоподачею.  

7. В той же час як показав досвід роботи доменних печей АМКР головним 

для ефективного використання цієї технології є ритмічна поставка в доменний 

цех якісного антрациту фракції не більше 60 мм. 
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8. Виконаний порівняльний аналіз технологій завантаження в доменну піч 

через колошник кускового антрациту і вдування в фурмені вогнища пиловугі-

льного палива (ПВП) на великій доменній печі №9 об’ємом 5000 м
3
 ПАТ “Ар-

селорМіттал Кривий Ріг” показав, що при низьких витратах ПВП досягти поте-

нційних переваг технології вдування ПВП перед завантаженням кускового ан-

трациту поки не вдалося.  

9. На підставі вивчення досвіду освоєння технології вдування ПВП на до-

менній печі №9 підтверджений той факт, що на ефективність роботи печі не-

абиякий вплив мають, не тільки обов’язкові компенсуючі заходи, а і технічні 

проблеми, до числа яких відносяться готовність до неминучого посилення пе-

риферійного потоку газу системи охолодження печі, стан футеровки печі, на-

дійність роботи всього обладнання системи подачі ПВП, наявність ефективної 

системи контролю та регулювання витрати ПВП по фурмам і ін. 

10. Вивчення досвіду роботи печі №5 об’ємом 1719 м
3
 Алчевського металур-

гійного комбінату на обох порівнюваних технологіях також підтвердило, що 

технологія заміщення коксу кусковим антрацитом в поєднанні з вдуванням не-

великої кількості природного або коксового газу дозволяє досягати досить ни-

зької витрати коксу без вдування ПВП, пов’язаного з високими капітальними 

витратами.  

11. Виконані наукові узагальнення дозволили зробити висновок, що на до-

менних печах, де ще не використовується технологія вдування ПВП, і де умо-

вами її освоєння повинні бути забезпечення печей коксом і залізорудною сиро-

виною високої якості, а також підготовка самої печі і всіх її систем до впрова-

дження ПВП, технологія завантаження в доменні печі кускового антрациту мо-

же забезпечити значне зниження витрати коксу і собівартості чавуну. Особливо 

ця технологія ефективна при обмеженнях продуктивності печей через проблеми 

з реалізацією готової продукції, коли печі переводять в низькоінтенсивний ре-

жим роботи і коли на перший план виходить вирішення проблем економіки пі-

дприємства. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі виконано комплекс теоретичних розробок та експе-

риментальних досліджень, направлених на підвищення ефективності доменної 

плавки в сучасних паливно-сировинних і технологічних умовах за рахунок пок-

ращення газодинамічних умов роботи доменної печі і якості шихтових матеріа-

лів. Отримані наукові знання застосовані для досягнення високих показників 

доменної плавки шляхом узгодженого управління роботою печі “зверху” та 

“знизу”. Результати роботи є теоретичним узагальненням наукових підходів до 

контролю та управління технологією плавки в залежності від взаємного впливу 

коливання показників паливно-сировинних умов та параметрів дуттьового ре-

жиму плавки, на основі чого вирішена важлива проблема підвищення ефектив-

ності виплавки чавуну на доменних печах України, що має народногосподарсь-

ке значення. 

1. Отримали подальший розвиток дослідження щодо вдосконалення техноло-

гії виробництва комплексного залізовмісного окускованого матеріалу – офлю-

сованих локальних спеків із підвищеним вмістом заліза та закатаним твердим 

паливом, які поєднують найкращі металургійні характеристики агломерату і 

окатишів: основність – 1,25-1,5 д.од, крупність – 20-60 мм, вміст залишкового 

вуглецю – 1,6-2,5 %, загального заліза – 63,5-74,8 %, закису заліза – 7,6-25,2 %, 

показники міцності на удар і стиранності – 93,5-96,4 % і 2,5-3,6 %, відповідно, 

показники міцності і стійкості до стирання при відновленні – 72,9-93,1 % і 3,3-

4,2 %, відповідно. Розрахунковий аналіз роботи доменної печі корисним об’ємом 

5000 м
3
 показав, що використання у доменній плавці тільки двох основних ком-

понентів: коксу та офлюсованих локальних спеків з високими металургійними 

властивостями дозволяє зменшити питому витрату коксу та підвищити продукти-

вність доменної печі за рахунок підвищення вмісту заліза у всій шихті, зменшення 

вмісту дріб’язку (-5 мм) в шихті, виведення із шихти вапняку та додаткового над-

ходження залишкового вуглецю з локальними спеками. 
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2. За даними роботи доменних печей ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” за 6-

річний період роботи з 2010 по 2016 роки встановлений кількісний та якісний 

вплив показників якості коксу та їх коливання на питому витрату коксу. На під-

ставі виконаного аналізу зроблено висновок, що якісний вплив цих показників 

якості коксу на хід доменної плавки, як і раніше, досить високий. В той же час 

встановлено, що нормативи Міністерства чорної металургії істотно завищують 

ступінь впливу М10 на витрату коксу, знижуючи при цьому величину впливу 

+80 мм. Зокрема отримані такі кількісні співвідношення між покращенням по-

казників якості коксу на кожен 1% та зменшенням питомої витрати коксу: при 

збільшенні М25 в діапазоні 87-90 % витрата коксу знижується на 3,9 кг/т чаву-

ну; при зниженні М10 в інтервалі від 6 до 8,5 % – на 5,56 кг/т чавуну; при зни-

женні вмісту фракції +80 мм – на 2,5 кг/т чавуну. Враховуючи високу нестабі-

льність якості коксу, що завантажувався в доменні печі ПАТ  ПАТ “Арселор-

Міттал Кривий Ріг”, в дисертаційній роботі виконані розрахунки впливу коефі-

цієнтів варіації показників якості коксу при їх зміні на 1 % на коксовий еквіва-

лент при вдуванні в доменну піч ПВП. Зокрема встановлено, що зменшення на 

1 % кожного з коефіцієнтів варіації скорочує питому витрату коксового еквіва-

ленту, а саме: V(S) – на 1,37 кг/т чавуну, V(А) – на 1,50 кг/т чавуну, V(М25) – 

на 4,23 кг/т чавуну, V(М10) – на 1,38 кг/т чавуну, V(CSR) – на 5,33 кг/т чавуну.  

3. Виконані дослідження напрямків скорочення питомої витрати коксу, не 

тільки за рахунок його якості, а і при заміні його дешевшими видами палива, 

наприклад кусковим антрацитом, дозволили визначити технологічні особливос-

ті та обов’язкові умови  удосконалення ведення доменної плавки при заванта-

женні на колошник кускового антрациту та розробити новий спосіб доменної 

плавки, який передбачає циклічну зміну питомої витрати антрациту, причому 

період роботи доменної печі при питомій витраті антрациту 60-70 кг/т чавуну 

дорівнює 15-30 діб, а період роботи печі при питомій витраті антрациту 80-90 

кг/т – 7-12 діб.  

4. Дослідження роботи доменних печей об’ємом 2700 і 2000 та 5000 м
3
 АМКР 

при зміні якості агломерату та окатишів у поєднанні зі зміною параметрів дут-
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тьового режиму плавки дозволили обґрунтувати технологічні прийоми 

управління газодинамічним режимом доменних печей в залежності від 

особливостей шихтових умов її роботи. Показано, що чередування фурм різно-

го діаметру разом з поліпшенням якісних характеристик шихтових матеріалів 

додатково сприяє посиленню позитивного ефекту за рахунок розширення зон 

горіння в горні печі. Якщо при цьому зростає повна механічна енергія горново-

го газу і збільшується глибина проникнення горнового газу до осі печі, ефект 

від використання високоякісної сировини стає максимальним. Встановлена до-

цільність поточного контролю зміни повних механічних енергій комбінованого 

дуття і горнового газу і порівняння їх значень з показниками, отриманими в 

кращі періоди роботи печей, з подальшим здійсненням необхідного корегуван-

ня дуттьового режиму для недопущення істотного їх зниження, яке може нега-

тивно відобразитися на роботі і технічному стані доменних печей. 

5. Уперше визначено вплив нерівномірності не тільки витрати дуття по фур-

мам, а й повної енергії потоку комбінованого дуття на зрізі фурми, а також тео-

ретичної температури горіння коксу, виходу горнового газу і повної енергії по-

току горнового газу перед кожною фурмою на продуктивність і питому витрату 

коксу. Зниження коефіцієнтів варіації дуттьових параметрів на кожен 1 % приз-

водить до зміни техніко-економічних показників плавки, а саме: витрати дуття 

по фурмах – до підвищення продуктивності печі на 1,1 % та зниження питомої 

витрати коксу на 0,97 %; повної механічної енергії потоку комбінованого дуття 

– до підвищення продуктивності печі на 0,7 % та зниження питомої витрати ко-

ксу на 0,72 %; виходу горнового газу – до підвищення продуктивності печі на 

0,89 % та зниження питомої витрати коксу на 0,73 %; повної механічної енергії 

потоку горнового газу – до підвищення продуктивності печі на 0,72 % та зни-

ження питомої витрати коксу на 0,65 %; теоретичної температури горіння – до 

підвищення продуктивності печі на 0,79 % та зниження питомої витрати коксу 

на 0,46 %. 

6. Дослідженнями встановлено, що основними параметрами, які дозволяють 

найкращим чином узгоджувати заходи впливу на хід печі “зверху” і “знизу”, є 
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рудне навантаження на кокс уздовж радіусу колошника доменної печі і повна 

механічна енергія горнового газу, що визначає глибину проникнення газового 

потоку до центру горна доменної печі і забезпечує необхідний рівень температур 

в осьовій зоні горна. З метою узгодженого управління розподілом газового пото-

ку по колу доменної печі та шихтових матеріалів на колошнику печі розроблені і 

рекомендовані до впровадження нові вдосконалені конструкції пристроїв для ви-

мірювання витрати дуття та його регулювання по фурмах доменної печі, що до-

зволяють ліквідувати окружну нерівномірність газорозподілу в печі, стабілізува-

ти тепловий та газодинамічний режими доменної плавки, а також конструкції ко-

лошнику доменної печі, які розширюють можливості керування розподілом 

шихтових матеріалів по радіусу колошника печі двохконусним завантажуваль-

ним пристроєм з пелюстковим розподільником шихти або “калібраторот” В.П. 

Тарасова, підвищуючи продуктивність доменної печі при зниженні питомої ви-

трати коксу. 

7. З метою вдосконалення доменної технології за рахунок погодження розпо-

ділу шихтових матеріалів на колошнику печі “зверху” і розподілу потоку гор-

нового газу в горні доменної печі “знизу” розроблений спосіб доменної плавки, 

згідно якого за результатами ефективної експлуатації доменної печі для даних 

умов плавки визначають раціональні значення повної енергії потоку горнового 

газу та радіус осьової “віддушини”. При зміні технологічних умов плавки і збі-

льшенні величини повної енергії потоку горнового газу вище раніше встанов-

леного, радіус осьової “віддушини” зменшують, а при зменшенні повної енергії 

потоку горнового газу нижче раціональної радіус осьової “віддушини” збіль-

шують. В середньому при зміні величини повної механічної енергії горнового 

газу на 100 кДж/с радіус осьової “віддушини” коригують у відповідному на-

прямку на 0,06 м. 

8. Розроблені методики визначення повної енергії горнового газу та траєкто-

рії газового потоку в нижній зоні доменної печі при переході з вдування ПГ на 

вдування ПВП, які дозволяють збільшити повноту оцінки і регулювання розмі-

рів зон горіння перед фурмами печі і газорозподілу по радіусу нижньої зони пе-
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чі при зміні паливних умов роботи печі. На підставі виконаних розрахунків 

встановлено, що при однаковій інтенсивності доменної плавки, вдування ПВП, 

в порівнянні з вдуванням природного газу, сприяє зменшенню енергетичного 

потенціалу горнового газу, довжини зони горіння і розвитку периферійного по-

току газу в нижній частині доменної печі.  

9. З метою теоретичного обґрунтування особливостей перерозподілу газового 

потоку при вдуванні ПВП проаналізовані результати впровадження і освоєння 

технології доменної плавки з вдуванням ПВП на печі корисним об’ємом 5000 

м
3
, які дозволили визначити причини частих випадків деформації і горіння по-

вітряних фурм і холодильників, до яких відносяться значна нерівномірність 

протяжності зон горіння перед фурмами по колу горна і нераціональна зміна 

розподілу газового потоку по радіусу доменної печі. Виконані дослідження по-

казали, що нерівномірні витрати дуття і ПВП по фурмам доменної печі призво-

дять до значної нерівномірності повних енергій потоків горнового газу і відпо-

відно глибини проникнення газового потоку до центру горна від чого залежить 

вся робота доменної печі і, тим паче, при вдуванні ПВП. Для повної нормаліза-

ції розподілу газового потоку по радіусу доменної печі необхідно регулювання 

знизу доповнювати регулюванням зверху шляхом коригування режиму заван-

таження печі. 

10. Виконані наукові узагальнення дозволили зробити висновок, що на до-

менних печах, де ще не використовується технологія вдування ПВП і де умова-

ми її освоєння повинні бути забезпечення печей коксом і залізорудною сирови-

ною високої якості, а також підготовка самої печі і всіх її систем до впрова-

дження ПВП, технологія завантаження в доменні печі кускового антрациту мо-

же забезпечити значне зниження витрати коксу і собівартості чавуну. Особливо 

ця технологія ефективна при обмеженнях продуктивності печей через проблеми 

з реалізацією готової продукції, коли печі переводять в низькоінтенсивний ре-

жим роботи і коли на перший план виходить вирішення проблем економіки це-

ху та підприємства. 
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корегувань дуттьового режиму для недопущення погiршення показникiв плаВ-

ки;

джую"

W;::-:ý
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У доменному чеху Nэ 1 :

* технологiя доменноi плавки при завантаженнi на колошник доменних печей

кусковогQ антрациту;

У доменному чеху Nч2:

- методика визначення TpaeKTopiT газового потоку в нижнiй зонi доменноi пе-

чi при переходi з вдування природного iазу на вдування IIВП;

- методика визначення i контролю комплексних покЕlзникiв повiтряного i

комбiнованого дуття i горнового газу при решiзацii технологii вдування в пiч

ПВП;

в.о. головного технолога

аглодоменного департаменту

начальник доменного чеху Ns1

в.о. нач€шьника доменного.

{.'

етлер С.В.,

Романчук А.В.
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