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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Виробництво зґрудкованої залізорудної сировини – 

основного компонента шихти доменних печей – безперервно розвивається. 

Вводяться в дію нові потужності з виробництва агломерату та котунів, 

реконструюється і модернізується обладнання на діючих фабрикахзґрудкування, 

удосконалюються технологічні процеси.  

Розвиток виробництва зґрудкованої залізорудної сировини відбувається в 

умовах посилення вимог до його якості, підвищення уваги до проблем 

енергозбереження та скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище. 

Зазначені тенденції викликають необхідність інтенсифікації технологічних процесів 

виробництва агломерату та котунів з метою збільшення обсягів виробництва, 

підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів і виробничих 

потужностей. Дослідженню цих питань велику увагу приділили відомі вчені-

металурги – С.В. Базилевич, М.М. Бережний, Е.Ф. Вегман, Г.В. Губін, 

Г.Г. Єфименко, Д.А. Ковальов, В.І. Коротич, Г.В.Коршиков, Е.Ф.Лінгарт, 

Г.М. Майзель, М.Ю. Пазюк, С.М. Петрушов, Ю.А. Фролов, В.Я. Шурхал, 

Ю.С. Юсфін та ін. 

Оскільки рішення проблеми інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої 

залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик застосовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності 

дозволяє поєднувати завдання прискорення основних технологічних процесів – 

оґрудкування і спікання – з покращенням металургійних властивостей готових 

продуктів, економією матеріально-енергетичних ресурсів, зниженням викидів 

шкідливих речовин в атмосферу, тема дисертації є актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась з урахуванням Державної програми розвитку та реформування 

гірничо-металургійного комплексу України на період до 2012 року та відповідає 

Загальнодержавній цільовій економічній програмі розвитку промисловості на період 

до 2017 року. Матеріали дисертації являють собою узагальнення і розвиток 

наукових і практичних результатів, отриманих автором в період 1978–1998 років 

при виконанні науково-дослідницьких робіт (номери державної реєстрації науково-

дослідницьких робіт, що є базовими для підготовки і подачі дисертаційної роботи: 

75055062, 80033473, 81022257, 01860059724) в якості відповідального виконавця 

розділу або виконавця робіт. 

Мета і задачі дослідження.Мета роботи полягає у розвитку теорії та 

практики інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої залізорудної сировини 

на основі розробки і впровадження нових науково обґрунтованих прийомів 

поліпшення структурно-морфологічних характеристик застосовуваних 

матеріалів,масообміну та енергоефективності. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувалися такі 

задачі: 

– проаналізувати прийоми інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої 

залізорудної сировини, основані на поліпшені структурно-морфологічних 

характеристик застосовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності, з 
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метою виділення найбільш перспективних і таких, що вимагають подальшого 

дослідження; 

– науково обґрунтувати теоретичну можливість і практичну доцільність 

використання методів інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої 

залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик застосовуваних матеріалів,масообміну та енергоефективності; 

– дослідити процеси отримання вапна, використовуваного в шихті для 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини, та розробити пропозиції щодо 

вдосконалення технології та обладнання для отримання цього вапна; 

– дослідити прийоми інтенсифікації процесів виробництва агломерату та 

котунів на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик 

застосовуваних матеріалів,масообміну та енергоефективності, розробити пропозиції 

щодо їх розвитку та практичного використання; 

– виконати техніко-економічну оцінку ефективності інтенсифікації процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-

морфологічних характеристик застосовуваних матеріалів, масообміну та 

енергоефективності. 

Об'єкт дослідження – технологія виробництва зґрудкованої залізорудної 

сировини. 

Предмет дослідження – теорія і практика інтенсифікації процесів 

зґрудкування на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик 

застосовуваних матеріалів,масообміну та енергоефективності. 

Методи досліджень. Для вирішення поставлених задач застосовувалися 

наступні методи: 

– науковий аналіз і узагальнення раніше виконаних досліджень процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини з метою їх інтенсифікації на основі 

поліпшення структурно-морфологічних характеристик застосовуваних матеріалів, 

масообміну та енергоефективності; 

– теоретичні дослідження впливу на інтенсивність процесів зґрудкування 

залізорудної сировини прийомів вдосконалення технології на основі поліпшення 

структурно-морфологічних характеристик застосовуваних матеріалів, масообміну та 

енергоефективності; 

– лабораторні та промислові дослідження ефективності вдосконалення 

технології та обладнання для виробництва вапна, використовуваного в процесах 

зґрудкуваннязалізорудних матеріалів; 

– експериментальні дослідження прийомів інтенсифікації процесів 

зґрудкування на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик 

застосовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності виробництва; 

– обробка статистичних даних і результатів досліджень методами 

регресійного і кореляційного аналізів. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів і висновків 

підтверджується використанням фундаментальних положень теорії масообміну, 

загальної та фізичної хімії, фізики, газодинаміки при аналізі результатів досліджень 

і розробці методів удосконалення процесів випалу вапняку і виробництва 

зґрудкованих залізорудних матеріалів, а також обладнання для здійснення цих 
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процесів; застосуванням стандартних і загальноприйнятих методик і сертифікованої 

апаратури при проведенні досліджень; широкими промисловими випробуваннями і 

багаторічними результатами впровадження низки розроблених способів і агрегатів 

на залізорудних фабрикахзґрудкування; відповідністю результатів теоретичних і 

лабораторних досліджень результатам випробувань в дослідно-промислових і 

промислових умовах. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає в розвитку 

теорії та технології інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої залізорудної 

сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик 

застосовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності. 

В дисертації вперше: 

– розроблені нові теоретично обґрунтовані показники інтенсивності 

агломераційного процесу – інтенсивність горіння вуглецю аглошихти, яка 

представляє собою масу вуглецю, що згорає в одиницю часу на одиниці площі 

спікання шихти, інтенсивність тепловиділення в зоні горіння, а також паливна 

теплонапруженістьзони формування агломерату, що характеризує кількість теплоти, 

яка виділяється в ційзоні внаслідок горіннявуглецю в одиницю часу, що вперше 

дозволяє оцінювати процес спікання з актуальної в сучасних умовах паливно-

енергетичної позиції;використання цих показників забезпечує поліпшення 

енергоефективності процесу агломерації; 

– розроблена комплексна системна класифікація технологічних прийомів 

інтенсифікації процесів зґрудкування залізорудної сировини, що базується на 

речовинно-компонентному (спікання аглошихти та зміцнюючий випал 

сирихкотунів) і шихтово-режимному (одержання сирих котунів) принципах, що 

включає чотири рівні розподілу – об'єкти, напрямки, шляхи й методи, у яких кожний 

подальший рівень конкретизує та розвиває попередній.Це дозволяє виділяти прийоми 

інтенсифікації, основані на поліпшенні структурно-морфологічних 

характеристик,масообміну та енергоефективності виробництва, сприяє розвитку 

теорії і практики зґрудкування; 

– встановлено ряд кількісних закономірностей агломераційного процесу, що 

дозволило розробити математичну модель руху зони горіння палива аглошихти, 

застосування якої вперше дає можливість визначати вертикальну швидкість 

спікання для конкретних умов без проведення дослідних спікань, а також 

досліджувати вплив на інтенсивність спікання складу і структурно-морфологічних 

характеристик шихти; 

– експериментально показано й теоретично обґрунтовано положення про те, 

що інтенсифікуюча та сполучна дія вапна в агломераційному процесі та процесі 

виробництва котунів визначається кількістю активних компонентів вапна  

(СаО + MgO)акт., внесених ним в шихту, що оґрудковується, і за інших рівних умов 

не залежить від загального вмісту вапна в шихті. Це дозволило запропонувати новий 

підхід до виробництва вапна для процесів зґрудкування – ступінь випалу вапна, 

рівна 60÷70 %, повинна відповідати найменшій собівартості одиниці маси її 

активних компонентів; 

– встановлено, що при термоциклічному режимі випалу котунів, що мають 

співвідношення оксидів заліза та марганцю в межах (11÷15) : 1, в температурній 
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області вище 400 ºС утворюється твердий розчин цих оксидів, який інтенсифікує 

процес спікання, що в цих же умовах при температурі вище 900 ºС у твердому 

розчині MnО2 і Fe3O4 відбувається виділення дрібнодисперсної шпінельної фази, яка 

підвищує міцність випалених котунів. Це дозволило розробити новий спосіб 

отримання залізорудних котунів, використання якого забезпечує збільшення 

міцності котунів на 18÷53 %;  

– розроблений новий показник якості агломерату – коефіцієнт 

газодинамічного опору φ, заснований на даних про вміст в агломераті фракцій 

крупністю –10, 10÷60, +60 мм, який є структурною характеристикою залізорудної 

сировини, що дозволяє дати оцінку її газопроникності, використання якого сприяє 

підвищенню ефективності аглодоменного виробництва; 

– розроблена нова науково обґрунтована методика ціноутворення 

зґрудкованої залізорудної сировини, заснована на нормативно-параметричному 

принципі, що відрізняється порядком розрахунків приплат (знижок) за відхилення 

вмісту заліза, основності, дріб'язку від базових величин, а також абсолютними 

значеннями нормативних приплат (знижок) за відхилення цих показників якості 

агломерату і котунів, яка більш точно відбиває залежність між ціною сировини та її 

металургійною цінністю; 

отримали подальший розвиток: 

– теорія і технологія виробництва котунів з використанням негашеного вапна 

в якості зв’язуючої і флюсуючої добавки в шихту оґрудкування, що дозволило 

підвищити вміст заліза в котунах на 0,4÷0,5 % абс. та забезпечило при їх проплавці в 

доменній печі зниження витрат коксу на 0,8 % і збільшення продуктивності печі на 

1,3 %; 

– уявлення про вплив різних зв’язуючих добавок в шихту оґрудкування при їх 

роздільному та сумісному застосуванні на міцність сирих і сухих котунів, що 

дозволяє підвищити ефективність їх застосування в конкретних умовах 

виробництва. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в техніко-економічній 

доцільності їх використання на агломераційних та оґрудкувальних фабриках. 

Ефективність розроблених прийомів інтенсифікації процесів виробництва 

зґрудкованої залізорудної сировини підтверджена на технічній раді публічного 

акціонерного товариства (ПАТ) «АрселорМіттал Кривий Ріг» і доведена шляхом 

промислових випробувань і впровадження на наступних підприємствах: 

– фабрики оґрудкування Північного гірничо-збагачувального комбінату 

(ПівнГЗКу), Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПолГЗКу) та 

Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗКу) – технологія і 

устаткування для виробництва тонкодисперсного вапна, технологія виробництва 

залізорудних котунів з використанням вапна в якості зв'язуючої і флюсуючої 

добавки в шихту, що оґрудковується, які забезпечують підвищення ефективності 

виробництва і застосування котунів; 

– фабрики огрудкування ПівнГЗКу та ЦГЗКу – тарілчасті оґрудковувачі 

удосконаленої конструкції, які забезпечують стабілізацію гранулометричного 

складу сирих котунів і зниження масової частки дріб'язку класу 5÷0 мм у випалених 

котунах; 
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– агломераційні фабрики № 1 і № 2 ГЗК ВАТ «Криворіжсталь» – спосіб 

виробництва агломерату з внутрішньошаровим випалом вапняку, який забезпечує 

підвищення продуктивності та зниження питомої витрати вапняку і твердого палива 

в аглошихту. 

Ряд розробок дисертаційного дослідження, пов'язаних з оцінкою показників 

якості вапна, прийомами інтенсифікації агломераційного процесу та процесу 

виробництва котунів, використовується в навчальному процесі Криворізького 

національного університету при проведенні лекційних та практичних занять 

студентів спеціальності «Металургія» з дисциплін «Теорія виробництва 

оґрудкованої сировини», «Технологія виробництва оґрудкованої сировини», 

«Інтенсифікація процесів оґрудкування». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора, 

заснованою на опублікованих наукових результатах. Автором сформульовано мету і 

завдання роботи, наукову новизну, висновки і рекомендації. Автор брав особисту 

участь в аналітичних та експериментальних дослідженнях, в розробці, промислових 

випробуваннях та впровадженні прийомів удосконалення процесів виробництва 

зґрудкованої залізорудної сировини. 

Апробація результатів дисертації.Результати досліджень, викладених в 

дисертації, оприлюднені на 27 регіональних, республіканських, всесоюзних і 

міжнародних конференціях, конгресах збагачувачів країн СНД, міжнародних 

симпозіумах, в тому числі: Респуб. наук.-тех. конф. «Проблеми виробництва та 

використання вапна в чорній металургії» (м. Дніпропетровськ, 1979 р.), Респуб. 

наук.-тех. конф. «Теоретичні основи і технологія підготовки металургійної сировини 

до доменної плавки» (м. Дніпропетровськ, 1980 р.), Респуб. конф. «Питання 

вдосконалення теплової роботи і конструкцій металургійних печей» (м. 

Дніпропетровськ, 1981 р.), XII Всесоюз. наук.-тех. конф. «Теорія і практика 

циклонних технологічних процесів в металургії та інших галузях промисловості» (м. 

Дніпропетровськ, 1982 р.), Всесоюз. наук.-тех. конф. «Теорія і технологія підготовки 

металургійної сировини до доменної плавки» (м. Дніпропетровськ, 1985 р.), Регіон. 

наук.-тех. конф. «Проблеми розвитку Криворізького залізорудного басейну» (м. 

Кривий Ріг, 2003 р.), Міжнар. наук.-тех. конф. «Сталий розвиток гірничо-

металургійної промисловості» (м. Кривий Ріг, 2004, 2005, 2006, 2008 pp.), V, VIII, 

IX, Х Конгресах збагачувачів країн СНД (м. Москва, 2005, 2011, 2013, 2015 рр.), 

Міжнар. наук.-практ. конф. «Молодий вчений XXI століття» (м. Кривий Ріг, 

2008 р.), Міжнар. наук.-тех. конф. «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, 

проблеми та перспективи розвитку» (м. Кривий Ріг, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014pp.), 

Міжнар. наук.-тех. конф. «Університетська наука»(м. Маріуполь, 2010, 2011, 2013–

2017 pp.), Міжнар. симпоз. «Якість мінеральної сировини» (п. м. т. Партеніт, АР 

Крим, 2011 р., м. Кривий Ріг, 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 37 статтях у 

спеціалізованих фахових виданнях України (14), Російської Федерації (2), 

Радянського Союзу (21), з яких шістнадцять розміщені у наукових періодичних 

виданнях, що входять до міжнародних науково метричних баз даних Scopus і Google 

Scholar.За результатами апробації матеріалів дисертації на конференціях, конгресах, 

симпозіумах опубліковано 33 тези і статті у відповідних збірниках та матеріалах. 
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Публікації, що додатково відображають наукові результати дисертації, представлені 

1 монографією, 1 брошурою, 1 депонованим рукописом, 4 статтями, з яких дві 

розміщені у наукових періодичних виданнях, що входять до міжнародної науково 

метричної бази даних Google Scholar, 9 авторськими свідоцтвами СРСР, 1 патентом 

Росії та 1 патентом України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 279 найменувань. Дисертація 

викладена на 367 сторінках, в т.ч. основний зміст на 259 сторінках, включає  

54 рисунки, 54 таблиці та 13 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтована актуальність теми, показано зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і завдання 

дослідження з описом об'єкта і предмета дослідження, перераховані методи 

дослідження, викладені наукова новизна і практична значимість отриманих 

результатів з їх апробацією та публікаціями, відображений особистий вклад 

здобувача. 

Впершому розділі виконано аналіз публікацій за темою дисертації. Показано, 

що інтенсифікація агломераційного процесу заснована на створенні сприятливих 

фізико-хімічних, теплообмінних і газодинамічних умов для прискорення процесу 

горіння твердого палива в шарі аглошихти. 

Показником вертикальної швидкості спікання аглошихти є швидкість руху 

зони горіння, яка може лімітуватися або швидкістю процесів теплообміну між 

газовою і твердою фазами (при недостатньому вмісті палива в шихті), або 

швидкістю хімічної реакції горіння вуглецю палива (при підвищеній витраті 

твердого палива на процес). Максимальна продуктивність процесу досягається, коли 

швидкості просування фронту горіння і теплопередачі рівні між собою. 

Вказані структурно-морфологічні параметри агломераційної шихти, що 

впливають на швидкість руху газового потоку, і можливості їх поліпшення. 

Розглянуті особливості та результати практичного застосування найважливіших 

інтенсифікуючих добавок в аглошихту – вапна, вапняку, залізофлюсів та ін. 

Показано позитивний вплив на показники спікання, в тому числі інтенсивність 

процесу, поліпшення усереднення шихти, а також різних способів активації 

компонентів шихти. 

Розглянуті питання застосування в шихті оґрудкування твердого палива, вапна 

та інших добавок. Найбільше практичне застосування в якості замінників бентоніту 

в шихті оґрудкування за кордоном отримали гашене вапно і полімер на основі 

целюлози, званий «Перідур». 

Розглянуті теоретичні можливості та практичні прийоми поліпшення вихідної 

структури одиничних котунів і шару випалюваних котунів, які впливають на 

інтенсивність процесу спікання і якість готового продукту. 

Висвітлені питання виробництва вапна для процесів зґрудкування. 

Представлені основні напрями вдосконалення технології випалу вапняку в агрегатах 

різних конструкцій. Проаналізовані вимоги до якості агломераційного вапна. 
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Показані резерви поліпшення якості вапна, використовуваного в процесах 

зґрудкування. 

На основі проведеного аналізу стану теорії та практики інтенсифікації 

процесів зґрудкування визначено основні завдання дослідження. 

Вдругому розділі виконана розробка теоретичних передумов інтенсифікації 

процесів зґрудкування залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-

морфологічних характеристик вихідних матеріалів і масообміну, що включає 

дослідження показників інтенсивності виробництва зґрудкованої сировини з 

визначенням параметрів, які найбільш суттєво характеризують інтенсивність 

процесів виробництва агломерату і котунів, а також наукове обґрунтування 

положення про те, що знайдені параметри процесів зґрудкування залежать від 

структурно-морфологічних характеристик вихідних матеріаліві масообміну. 

Представлена також розробка комплексних системних класифікацій прийомів 

інтенсифікації процесів зґрудкування. 

Показано, що для визначення техніко-економічних показників, які 

характеризують інтенсивність технологічних процесів виробництва, обсяги 

виробленої продукції необхідно відносити до показників виробничої потужності 

основного технологічного устаткування. 

Аналіз відомих формул для розрахунку вертикальної швидкості спікання 

показав, що найбільш універсальною і придатною для практичного застосування є 

формула, яка враховує питомий вихід агломераційного газу і дає середнє відхилення 

від фактичних значень швидкості спікання, рівне 12,5 %. Формула, заснована на 

використанні теплоємностей газу та шихти,менш придатна для розрахункового 

визначення вертикальної швидкості спікання через складність точного обліку всіх 

факторів, що впливають на величину вдаваної теплоємності шихти, та 

неоднозначність методик її визначення, а також, оскільки при підвищенні вмісту 

вуглецю в шихті понад 4 %, незважаючи на зменшення уявної теплоємності шихти 

внаслідок збільшення масової частки вуглецю в ній, швидкість спікання знижується, 

хоча згідно з цією формулою повинна збільшуватися. 

Для характеристики інтенсивності агломераційного процесу запропонований 

показник інтенсивності горіння вуглецю аглошихти Iв, що представляє собою масу 

вуглецю, який згорає на одиниці площі спікання шихти в одиницю часу: 

Iв = w0Дв/Vг, кг/(м2 с), де w0 – швидкість фільтрації газу в шарі, м/с; Дв – масова 

частка вуглецю в шихті, част. од.; Vг – питомий вихід агломераційного газу, м3/кг с. 

ш. 

Запропоновані також інші паливо-енергетичні показники спікання – 

інтенсивність тепловиділення в зоні горіння твердого палива G, що характеризує 

кількість тепла, яке виділяється на одиниці площі спікання в одиницю часу: 

G = Iвсв, Дж/(м2 с), де св – теплотворна здатність вуглецю палива, Дж/кг; і паливна 

теплонапруженість зони формування агломерату Q = G/h, Дж/(м3 с); де h – висота 

зони горіння – зони формування агломерату, м. 

Ці показники дозволяють зробити важливий теоретичний і практичний 

висновок про те, що при нормальній та підвищеній витраті палива в шихту питома 

продуктивність аглоустановки і вертикальна швидкість спікання не тільки прямо 

пропорційні інтенсивності горіння палива, але й обернено пропорційні масовій 
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частці твердого палива в шихті. Іншими словами, удосконалення агломераційного 

виробництва, спрямоване на зниження витрати палива в аглошихту, 

супроводжується підвищенням продуктивності агломашини. 

Враховуючи, що придатний агломерат різних аглофабрик містить не однакову 

кількість дріб’язку, для порівняльного оцінювання загальної інтенсивності 

агломераційного виробництва, що характеризується питомою продуктивністю 

агломераційної машини, запропоновано використовувати умовний коефіцієнт kум 

виходу ідеального (що не містить дріб’язку класу 5÷0 мм) агломерату з шихти:  

kум = k (1 – М/100), де k – коефіцієнт виходу придатного агломерату, що містить М 

(%) масової частки дріб'язку класу 5÷0 мм. 

Оцінку інтенсивності процесу отримання сирих котунів доцільно проводити за 

допомогою величини маси оґрудкованої шихти певної якості, одержуваної з одиниці 

площі або об'єму робочого простору оґрудковувача в одиницю часу. Абсолютні 

значення об'ємної інтенсивності оґрудкування вищі, ніж відповідні значення 

поверхневої інтенсивності в тих же умовах процесу, що свідчить про істотну роль 

об'ємних параметрів робочої зони в процесі оґрудкування. Показано, що 

інтенсивність оґрудкування в чашових оґрудковувачах в середньому в 3,4÷5,1 рази 

вища, ніж в барабанних оґрудковувачах, що пов'язано з більш сприятливими 

умовами передачі енергії від оґрудковувача до матеріалу, що оґрудковується. 

Залежно від застосовуваних способів випалу, інтенсивність процесу 

зміцнюючого випалу сирих котунів можна виразити у вигляді маси випалених 

котунів, вироблених в одиницю часу на одиниці робочої площі випалювальної 

конвеєрної машини та комбінованої установки «решітка-піч-охолоджувач» (РПО), 

або одиниці робочого об'єму шахтної печі. Інтенсивність термообробки котунів на 

комбінованій установці РПО становить близько однієї третини інтенсивності 

термообробки на випалювальних машинах конвеєрного типу, що обумовлено 

кращими умовами теплопередачі в агрегатах з колосниковими решітками. 

Питому продуктивність основного агрегату РПО – трубчастої обертової печі – 

qs запропоновано визначати за формулою: qs = 0,25·DФvoρ/L, кг/(м2 с); де D– 

внутрішній діаметр печі, м;L –довжина печі, м; Ф – ступінь заповнення печі 

котунами, част. од.; vо – швидкість руху котунів по довжині печі, м/с;  

ρ – насипна густина котунів, кг/м3. 

Для класифікації прийомів інтенсифікації процесів спікання аглошихти і 

зміцнюючого випалу сирих котунів застосований речовинно-компонентний принцип, 

сутність якого полягає в первісному розподілі прийомів інтенсифікації відповідно 

до речовин або компонентів системи, які беруть участь в процесі зґрудкування, на 

які надаються впливи, що призводять до зміни їх складу та властивостей. 

Найбільш раціональним принципом класифікації прийомів інтенсифікації 

процесу отримання сирих котунів слід вважати шихтово-режимний принцип, в 

основі якого лежить початковий розподіл прийомів інтенсифікації на групи, які 

стосуються зміни шихти, що оґрудковується, конструкції оґрудковувача та режиму 

оґрудкування. 

На основі обраних принципів розроблені комплексні системні класифікації 

прийомів інтенсифікації процесів спікання аглошихти, отримання сирих котунів і їх 

зміцнюючого випалу, що включають чотири рівні розподілу – об'єкти, напрямки, 
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шляхи та методи, – в яких кожний наступний рівень конкретизує і розвиває 

попередній. Особливістю розроблених системних класифікацій є їх універсальність, 

яка дозволяє використовувати запропоновані класифікації для розподілу практично 

всіх відомих прийомів інтенсифікації, а також тих, що з'являться в майбутньому. 

З метою наукового обґрунтування залежності вертикальної швидкості 

спікання від масообміну і структурно-морфологічних характеристик вихідних 

матеріалів, розроблено математичну модель процесу переміщення зони горіння 

твердого палива в шарі агломераційної шихти (рис. 1), що дозволяє визначати 

інтенсивність аглопроцесу без проведення дослідних спікань. При цьому, разом з 

відомими формулами, були використані вперше встановлені експериментально-

аналітичним шляхом залежності, представлені на рис. 1 формулами 1, 1.1, 1.3, 1.3.1, 

1.5.2.1–1.5.2.3, 3.1, 3.2, 3.1.1, 3.1.2. 
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Рис. 1. Блок-схема математичної моделі процесу переміщення зони горіння твердого палива в шарі 

агломераційної шихти:Н – висота шару шихти, м; τ – час горіння частинок коксу, с; Vc – 

вертикальна швидкість спікання, м/с; w0 – швидкість фільтрації газу в шарі, м/с; Vг – питомий 

вихід агломераційного газу, м3/кг; ρс
нас, ρ

в
нас – насипна маса сухої і оґрудкованої шихти відповідно, 

кг/м3; hз.г. – висота зони горіння, м; θ – коефіцієнт, що враховує вплив зміни об’єму газу, що 

проходить крізь шар, що спікається,внаслідок зміни його температури, на швидкість фільтрації 
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газу; С – вміст палива в шихті, %; Ст – вміст вуглецю палива в шихті, част. од.; Сф – вміст 

вуглецю флюсу в шихті, част. од.; СО, СО2, О2 – вміст СО, СО2, О2 у відхідному газі, част. од.; εс
о, 

εв
о – порозность шару сухої і оґрудкованої шихти відповідно, част. од.; ρш –густина шихти, кг/м3; 

dт – середній діаметр паливних частинок, мм; Вс.т. – вміст вуглецю в паливі, %; Ф – вміст вапняку 

в шихті, %; И – вміст вапна в шихті, %; ВСО2ф. – вміст діоксиду вуглецю у флюсі, %; mс, mв – 

частка дріб'язку в сухий і оґрудкованій шихті відповідно, част. од.; dm
c, dk

c – діаметри дрібної і 

великої фракції в сухий шихті відповідно, м; ρк –густина компонентів шихти, кг/м3; dm
в, dk

в – 

діаметри дрібної і великої фракції в оґрудкованій шихті відповідно, м; ρш
в –густина оґрудкованої 

шихти, кг/м3; W – вологість оґрудкованої шихти, %; Вк – вміст компонента в шихті, %; Vв
ф – 

питома витрата повітря на спікання офлюсованої шихти, м3/кг; Vв – питома витрата повітря на 

спікання не офлюсованої шихти, м3/кг; k – коефіцієнт балансового відношення СО/СО2, част. од.; 

ΣМг – об’єм продуктів горіння, моль;β – відношення концентрацій вуглецю карбонатів і твердого 

палива агломераційної шихти, част. од.; γ – коефіцієнт, що дорівнює відношенню змісту N2/О2 в 

газі, що надходить на горіння, част. од.; δ – коефіцієнт витрати повітря, який дорівнює 

відношенню кількості повітря, витраченого на агломерацію, до кількості повітря, витраченого на 

горіння, част. од.; r – відносна кількість парів води, част. од.; h'з.г. – висота зони горіння 

(спрощена), м; Uз.г. – швидкість переміщення зони горіння, м/с; Wв – швидкість просмоктування 

повітря крізь шар,що спікається, м/с; О2
в – вміст кисню в просмоктуваному повітрі, %. 

За допомогою моделі досліджено вплив на швидкість спікання вмісту в шихті 

твердого палива (рис. 2) і флюсів при різній висоті шару, що спікається, порозності 

шару при різній частці дріб’язку в оґрудкованій шихті, вмісту вапна при різній 

основності шихти (рис. 3), швидкості просмоктування повітря при різному вмісті 

вапна в шихті, яке показало істотні можливості інтенсифікації аглопроцесу 

вдосконаленням масообміну, складу і структурно-морфологічних характеристик 

шихти. 

 
Висота шару: ● – 0,2 м; ■ – 0,3 м; ▲ – 0,4 м; × – 0,5 м 

Рис. 2. Залежність вертикальної швидкості спікання від вмісту палива в шихті 

при різній висоті шару 
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Основність: ■ – 0,5; ● – 1,0; ▲ – 1,5; × – 2,0 

Рис. 3. Залежність вертикальної швидкості спікання від вмісту СаОакт.в шихті  

при різній основності 

 

Аналіз відомих показників ґрудкуємості тонкодисперсних матеріалів, а також 

всіх загальноагрегатних факторів, що найбільш значимо впливають на питому 

продуктивність оґрудковувачів і випалювальних машин конвеєрного типу, показав, 

що всі вони залежать від масообміну, складу і структури застосовуваних матеріалів. 

Тому їх вдосконаленням можливо інтенсифікувати процес виробництва котунів. 

Втретьому розділі, присвяченому розвитку технології та вдосконаленню 

апаратів для виробництва вапна, застосовуваного в процесах зґрудкування 

залізорудних матеріалів, представлені дослідження щодо вдосконалення процесів 

шарового випалу вапняку і виробництва вапна в повітряному потоці, а також 

вивченню впливу якості вапна на агломераційний процес. 

Лабораторні дослідження впливу найважливіших технологічних параметрів на 

показники шарового випалу вапняку показали, що із збільшенням масової частки 

палива в суміші, як правило, швидкість випалу знижується, ступінь випалу зростає, 

а вміст активних складових у вапні змінюється екстремально. Найбільша питома 

продуктивність установки по активним складовим в готовому продукті (з усіх 

досліджених режимів випалу вапняку) досягається при розрідженні під 

колосниковими решітками, що дорівнює 3 кПа, і витраті палива в шихту на рівні 

6 %. 

Показана можливість модернізації кільцевої шахтної випалювальної машини 

ПОР шляхом більш раціональної організації розподілу газового потоку і збільшення 

витрати повітря через вакуум-камери машини, що забезпечує поліпшення 

показників випалу. 

На основі типової установки для сухого подрібнення вапняку, застосовуваної 

на фабрикахоґрудкування, запропоновані нові спосіб і пристрій для підготовки 

флюсу, що розширюють його функціональні можливості за рахунок зміни 

властивостей флюсу в результаті часткової декарбонізації вапняку. Ідея розробки 
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полягає в випалюванні матеріалу, уловленого циклонами першого ступеня, в 

вихровому потоці апарата-декарбонізатора, і подальшій подачі його в 

вентильований млин (рис. 4). 

 
Рис.4. Установка для здійснення способу підготовки СаО-вмісної добавки в шихту оґрудкування: 

1 – бункери кускового вапняку; 2 – віброживильники; 3 – молоткові дробарки; 

4 – бункер дробленого вапняку; 5 – тарілчастий живильник; 6 – кульовий вентильований млин; 

7 – приймальний патрубок млина; 8 – циклонна піч випалу вапняку; 9 – повітряний сепаратор; 

10 – лінія повернення вапняку в млин; 11, 12 – циклони відповідно першого і другого ступенів 

уловлювання пилоподібного продукту; 13 – бункери подрібненого матеріалу; 14 – клапани; 

15 – зернистий фільтр; 16, 17 – газодуттьові пристрої; 18 – шибери; 19 – лінія подачі вапняку в 

циклонну піч; 20, 21 – відповідно завантажувальний і вихідний патрубки циклонної печі; 

22, 23 – газоходи; 24 – вентилятор; 25 – засувки. 

 

Розроблено удосконалений спосіб отримання вапна в повітряно-вихровому 

потоці, що полягає в нормалізації гранулометричного складу вихідного вапняку 

(масова частка фракції крупності ≤ 0,05 мм становить не менше 50 %), оптимізації 

місця подачі матеріалу (в периферійну частину потоку теплоносія), а також 

температури випалу (1000÷1350 ºС) і швидкості нагріву матеріалу (300÷600 К/с). 

Зазначена технологія випалу забезпечує, в порівнянні з відомими способами, 

поліпшення якості вапна і зниження витрат на його виробництво. 

Розроблено та випробувано пристрій для випалу полідисперсного флюсу в 

повітряному потоці, виконаний у вигляді циліндричної камери, яка розташована під 

кутом 0÷45о до горизонталі в напрямку руху потоку і має дві кільцеві перегородки. 

Співвідношення діаметра камери до її довжини становить 1 : 2. Камера обладнана, 

розміщеним уздовж осі циліндричним напрямним елементом і трьома 

тангенціальним пальниками, розташованими в нижній частині камери. Два пальники 

знаходяться між торцевою стінкою і першою кільцевою перегородкою, а один – між 

першою і другою (вздовж руху потоку) кільцевими перегородками. Дві тічки для 

подачі сировини встановлені в торцевій стінці камери і улаштовані розсікачем 

потоку, а патрубок готового продукту розташований на протилежній стінці камери. 
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Промислові випробування пристрою показали, що при випалюванні 

полідисперсного вапняку крупністю менше 0,1 мм ступінь випалу і активність 

готового продукту зростають в порівнянні з аналогічним відомим пристроєм на 

15÷20 % абс. і 50÷100 % відповідно. 

Випробуваннями вапна напівпромислової печі циклонно-вихрового типу в 

якості інтенсифікуючої добавки при оґрудкуванні і спіканні промислових шихт 

аглофабрики Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату (НКГЗКу) 

встановлено безперервне підвищення вертикальної швидкості спікання і питомої 

продуктивності установки відповідно з 19,9 до 23,8 мм/хв. і з 1,22 до 1,51 т/(м2 год.) 

при підвищенні масової частки активного оксиду кальцію, внесеного вапном в 

аглошихту, з 0,71 до 1,58 %. Використання в аглошихтіНКГЗКудрібнодисперсного 

вапна менше 3 мм печі циклонного типу замість вапна кільцевих печей типу ПОР 

крупністю 3÷12 мм при однакових ступенях випалу (60÷70 %) призводить до 

збільшення продуктивності процесу на 8÷9 % і поліпшення показників барабанної 

міцності агломерату – збільшення виходу класу +5 мм на 6÷7 % і зниження виходу 

класу –0,5 мм на 7÷8 %. 

Встановлено, що при постійному вмісті вапна в аглошихті, рівному 3 %, 

збільшення ступеня випалу вапна з 5 до 96 % (що відповідає збільшенню вмісту 

активного CaO в шихті з 0,08 до 2,30 %) призводить до збільшення вертикальної 

швидкості спікання більш ніж в два рази, і зростання питомої продуктивності 

установки з 0,96 до 1,87 т/(м2 год.) (рис. 5, б). Це обумовлено поліпшенням 

гранулометричного складу шихти – зниженням вмісту в ньому дрібних класів 

крупності, збільшенням еквівалентного діаметру гранул з 4,38 до 5,11 мм (рис. 5, а). 

Зі зростанням ступеню випалу вапна дещо (на 1,8 %) знижується вихід класу 

+5 мм після дворазового скидання пирога агломерату з висоти 2 м, а залежність 

барабанних показників міцності агломерату має екстремальний характер з 

найгіршими результатами при ступені випалу вапна, рівному 40 % (рис.5, в), що 

викликано відповідною зміною співвідношення між розвитком процесів, які 

протилежно впливають на міцність агломерату. 

Разом з тим, спікання шихти з вапном різного ступеня випалу,але при 

постійній масовій частці активного CaO в аглошихті, рівний 1,26 %, показали 

незалежність результатів спікання від вмісту активного CaO в вапні при однаковому 

вмісті активного CaO в шихті, що спікається, (рис. 6). Звідси (враховуючи, що в 

області підвищених ступенів випалу вапняку енергетичні витрати на видалення СО2 

збільшуються в міру зниження частки залишкового карбонату) випливає новий 

підхід до виробництва вапна для процесів зґрудкування, який повинен визначатися 

виходячи з техніко-економічних показників роботи агрегату для отримання вапна. 

Слід виробляти вапно зі ступенем випалу 60÷70 %, яке має найменшу собівартість 

одиниці маси активного CaO, що міститься в ньому. 

В результаті експериментальних досліджень встановлено (табл. 1), що 

найбільш представницьку оцінку інтенсифікуючого впливу вапна на 

агломераційний процес дає комплексний показник – коефіцієнт активності, рівний 

підвищенню температури суспензії за певний час гасіння (5 с), який характеризує 

кількість активного СаО, що вступає в реакцію гідратації в ході підготовки шихти 
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до спікання. При цьому умови гасіння вапна при визначенні коефіцієнта його 

активності повинні бути реальними для агломераційного виробництва. 

 

 
Рис. 5. Вплив ступеня випалу вапна на показники огрудкування (а), показники спікання (б) і 

міцність агломерату (в) 

 

 

 
Рис. 6. Вплив вмісту активного СаО у вапні на процес спікання при постійному вмісті 

активного СаО в аглошихті (1,26 %) 

Таблиця 1  
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Результати спікання аглошихти з вапном різної якості 

Тип 

вапна 

Якість вапна Результати спікань із вапном 

Круп-

ність, 

мм 

Вміст 

активних 

(СаО+MgО), 

% 

Час 

гасіння, 

с 

Темпера-

тура 

гасіння, ºС 

Коефіцієнт 

активності, 

ΔТ5, ºС/5 с 

Час 

спікання, 

с 

Швидкість 

спікання, 

мм/с 

Питома 

продуктив-

ність, 

т/(м2.год.) 

А-1 3÷0 26,9 270 24 5 918 0,305 1,22 

А-2 3÷0 34,3 300 29 8 816 0,342 1,32 

А-3 3÷0 56,7 360 61 17 708 0,397 1,51 

Б-1 3÷12 42,6 240 28 8 798 0,350 1,33 

Б-2 3÷12 53,7 450 36 3 870 0,322 1,27 

 

В четвертому розділі представлені дослідження найважливіших прийомів 

інтенсифікації агломераційного процесу – поліпшення складу шихти та її підготовки 

до спікання в процесі оґрудкування, оптимізація основності шихти і способу її 

офлюсування, застосування вапна в аглошихті. 

В результаті лабораторних і промислових дослідів встановлено, що 

підвищення інтенсивності агломераційного процесу може бути досягнуто 

оптимізацією хімічного і гранулометричного складу залізорудної частини шихти, 

представленої тонкодисперсним концентратом і аглорудою. Для цього необхідно в 

аглоруді збільшити масову частку заліза, знизити вміст надмірно великих і дрібних 

фракцій, а також підвищити частку ґрудкуючих (> 1,6 мм) фракцій в шихті. Так, 

збільшення масової частки заліза в агломераційній руді з 51,7 до 57,9 % при 

одночасному зниженні в руді вмісту великих (>12 мм) з 11,2 до 4,9 % і збільшенні 

дрібних (<3 мм) фракцій крупності з 38,5 до 51,1 % призводить до підвищення 

питомої продуктивності агломашин на 7÷10 %, зниження питомої витрати палива і 

залізорудного концентрату на 2,7 і 22,5 кг/т агломерату відповідно. При цьому 

хімічний склад агломерату практично не змінюється, а масова частка дріб'язку класу 

5÷0 мм в агломераті знижується на 0,15÷0,20 %.  

На основі аналізу закономірностей витікання матеріалу з бункера розроблений 

спосіб дозування погано сипкого матеріалу, наприклад, концентрату мокрого 

збагачення залізистих кварцитів, що включає його подачу через перший бункер із 

стрічковим конвеєром в другій бункер до наповнення в останньому фіксованої 

кількості матеріалу Vф, що визначається з виразу Vф = Амакс/(2 Чмін γ), де Амакс – 

максимальна амплітуда коливань витрати матеріалу; Чмін – мінімальна частота 

коливань витрати матеріалу; γ – насипна густина матеріалу, після чого матеріал 

безперервно видають через живильник другого бункера. Запропонований спосіб 

дозування забезпечує підвищення коефіцієнта стабільності дозування погано 

сипкого матеріалу на 15÷20 %, що сприяє інтенсифікації процесу спікання. 

В ході лабораторних і промислових досліджень встановлено, що для 

успішного огрудкування аглошихти зі значним вмістом в рудній частині 

тонкодисперсного магнетитового концентрату (50 % і більше) необхідна 

диференційована подача зволожуючої води вздовж барабанного оґрудковувача. При 
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цьому слід знижувати інтенсивність зволоження в міру поздовжнього переміщення 

шихти в оґрудковувачі, чергуючи зони зволоження з зонами засвоєння вологи без 

подачі води і поступово збільшуючи кут нахилу форсунок від вертикалі з 35 до 47о. 

Такий режим зволоження забезпечує переважне насичення вологою шихти, що 

знаходиться у верхньому шарі скочуваної частини потоку, що супроводжується 

зниженням в оґрудкованій шихті найбільш тонких фракцій крупністю <1,6 мм, 

забезпечує більш рівномірний гранулометричний склад шихти і збільшення 

середнього діаметра її частинок. В умовах аглофабрики ПівдГЗКу це дозволяє 

підвищити висоту шару, щоспікається,при одночасному збільшенні продуктивності 

агломашини на 1 % і зниженні дріб’язку фракції 5÷0 мм в придатному агломераті на 

2,5 %.  

Дослідження впливу основності аглошихти на показники спікання показало 

(рис. 7), що із збільшенням основності від 0,6 до 2,6 в умовах аглофабрики НКГЗКу 

вертикальна швидкість спікання збільшується в два рази (з 16,2 до 33,8 мм/хв.). При 

цьомувихідпридатного агломерату зіспеку спочатку різкознижується (доосновності 

1,4), а потім поступово зростає. Залежність питомої продуктивності установки від 

основності визначається співвідношенням між зміною вертикальної швидкості 

спікання і виходом придатного агломерату на окремих ділянках. Спочатку 

(основність 0,4÷1,0) питома продуктивність збільшується з 1,15 до 1,33 т/(м2·год.), 

потім (до основності 1,4) знижується до 1,27 т/(м2 год.), і далі безперервно зростає 

до 1,53 т/(м2 год.). 

 
Рис. 7. Вплив основності аглошихти на основні показники спікання 

 

Причиною збільшення вертикальної швидкості спікання з ростом основності є 

збільшення газопроникності шару шихти безпосередньо в процесі спікання (рис. 8), 

що обумовлено зниженням в оґрудкованій шихті порівняно великих гранул (більше 

10÷12 мм), схильних до руйнування в зонах сушіння і перезволоження, а також 

зниженням температури спікання. 
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Рис. 8. Швидкість фільтрації повітря крізь шар при різній основності: 

1 – до початку спікання; 2 – середня в процесі спікання 

 

Враховуючи, що найбільш низька холодна і гаряча міцність агломерату 

знаходиться в інтервалі основності 1,3÷1,5, перехід на виробництво двох 

агломератів основністю 0,6 і 2,6 в масовому співвідношенні 3 : 2, що зберігає їх 

сумарну основність на рівні 1,4, дозволить підвищити продуктивність агломашин на 

3÷5 % і знизити вміст дріб’язку в агломераті на 5÷7 % абс. При цьому середні 

показники міцності та руйнівності агломератів при відновленні покращаться на 

28÷30 % абс. 

Показано доцільністьвиробництва і використання на аглофабриці 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» залізофлюсу основністю 6÷8, при його витраті 

50÷100 кг/т агломерату, оскільки це дозволить без додаткових капіталовкладень 

суттєво поліпшити техніко-економічні показники агломераційного виробництва. 

Експериментально-аналітичним шляхом встановлено, що при виробництві 

агломерату за кількома технологічними лініями, підвищити ефективність 

застосування вапна в якості інтенсифікуючої добавки, коли її сумарна витрата в 

шихту по всіх лініях нижче оптимальної, можна шляхом диференційованого 

розподілу вапна по окремих технологічних лініях. З цією метою необхідно 

попередньо визначити критичну витрату вапна, яка відповідає максимальній 

питомій зміні продуктивності аглопроцесу. Після чого, в залежності від конкретних 

умов виробництва, слід порівняти і встановити кращий з двох варіантів розподілу 

вапна потоками: 1) в максимальне число ліній дають критичні витрати вапна, а в 

одну – залишок вапна; 2) рівномірно розподіляють вапно в шихту такої кількості 

ліній, які можуть забезпечуватися критичною витратою вапна. 

Розроблено удосконалений спосіб отримання офлюсованого агломерату, 

відмітними ознаками якого є подача в аглошихту дробленого вапняку з масовою 

часткою частинок фракції +3 мм, рівною 29÷80 %, і звороту з масовою часткою 

вапна, рівною 5,0÷12,5 %, при цьому зворот одразу після його виділення зі спеку 

(або агломерату) насичують водою, витрата якої становить 2,4÷6,0 % маси звороту. 

Ідея способу полягає в отриманні вапна в ході спікання аглошихти, виділенні вапна 

в зворот і його гідратації в складі звороту. Впровадження цієї технології на 

аглофабриці гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» дозволило 

збільшити продуктивність агломашин на 1,5÷2,0 % і знизити питому витрату 

твердого палива в шихту на 1,0÷1,5 %. При цьому масова частка CaO вільного в 

агломераті зменшилася з 0,7 до 0,17 %, що сприяє збереженню міцності агломерату 

при його зберіганні і транспортуванні. 
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В п'ятому розділі, присвяченому інтенсифікації процесів виробництва 

котунів, представлені дослідження можливості підвищення ефективності 

зґрудкування активацією компонентів шихти, поліпшенням типу застосовуваних 

сполучних добавок, застосуванням вапна в шихті оґрудкування, вдосконаленням 

конструкції тарілчастих оґрудковувачів, термоциклічним режимом випалу котунів із 

застосуванням легуючої добавки.  

В результаті лабораторних дослідів розроблено технологію холодного 

брикетуванні металургійних шлаків і продуктів їх переробки,засновану на 

використанні методу механічної активації матеріалу, який зґрудковується, що 

дозволяє інтенсифікувати процес зміцнення в ході пресування (і після нього) і за 

рахунок цього виключити застосування в шихті, що брикетується, додаткового 

розубожнюючого компоненту – сполучної добавки. При середніх тисках пресування 

(менше 50 МПа) спосіб забезпечує отримання міцних безвипалювальних брикетів з 

механоактивованих концентратів збагачення конвертерних шлаків, придатних для 

металургійного переділу.  

На підставі промислових досліджень використання високоякісного 

модифікованого бентоніту Григоріївського родовища в шихті для виробництва 

котунів показані його техніко-економічні переваги перед глинами розкривної 

породи кар'єрів ГЗК Кривбасу. Встановлено (табл. 2), що застосування 

високоякісного вітчизняного бентоніту дозволяє одержати економічний ефект, як за 

рахунок поліпшення якості залізорудних котунів (збільшення масової частки заліза 

на 0,37 % абс., підвищення міцності випалених котунів на 5÷10 %), так і в результаті 

зниження витрат по переділу (зниження питомих витрат вапняку і електроенергії). 

При цьому також скорочуються викиди шкідливих речовин в атмосферу.  

Таблиця 2  

Показники роботи випалювальної машини при використанні  

в шихті різних зв’язуючих добавок 

Період 

Вміст 

сухої 

сполучної 

добавки в 

шихті, % 

Питома 

продуктивність 

випалювальної 

машини, 

т/(м2·год) 

Міцність 

випалених 

котунів на 

стиснення, 

кг/котун 

Температура 

в повітряних 

камерах на 

межі зони 

випалу і 

рекуперації, 

ºС 

Температура 

котунів, що 

сходять з 

машини, ºС 

Базовий 1,25 0,915 270 350 – 405 187 

Експериментальний 

0,90 0,915 300 380 – 430 175 

0,80 0,915 300 380 – 430 175 

0,70 0,915 295 370 – 420 180 

0,65 0,906 267 345 – 380 197 

0,60 0,897 255 325 – 345 205 
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Промисловими випробуваннями також показана можливість поліпшення 

якості котунів і, отже, інтенсифікації процесу їх виробництва, шляхом поліпшення 

складу і типу застосовуваних сполучних добавок за рахунок подачі в шихту 

органічного сполучного у вигляді іонних поліакриламідів серії «Ферроформ-6000». 

Його використання при витраті 0,083 кг/т котунів забезпечує зниження питомої 

витрати бентоніту на 4 кг/т з одночасним збільшенням масової частки заліза в 

котунах на 0,2 % абс. 

В результаті лабораторних дослідженьвпливужорсткості води на ефективність 

застосування різних сполучних добавок встановлено, що збільшення жорсткості 

технічної води, використовуваної в шихті для отримання котунів, призводить до 

зниження міцності сирих і висушених котунів, отриманих з використанням лужного 

бентоніту або залізного купоросу. При застосуванні як сполучній добавки вапна або 

конверторного шлаку властивості міцності котунів із збільшенням жорсткості води, 

як правило, підвищуються.  

Спільне застосування бентоніту і вапна при отриманні офлюсованих котунів 

основністю 0,6 з концентрату ПівнГЗКу викликає зниження міцності сухих котунів 

на 40÷46 % порівняно з кращими показниками при роздільному використанні цих 

зв'язуючих. Застосування в шихті оґрудкування вапна спільно з залізним купоросом 

забезпечує підвищення термостійкості сирих котунів і міцності висушених котунів 

на 10÷20 і 43÷96 % відповідно. Ефективність застосування зв'язуючих композицій за 

участю вапна збільшується при підвищенні жорсткості зволожуючої води. 

Лабораторними та лабораторно-промисловими дослідженнями в умовах 

фабрик оґрудкування Північного (табл. 3) і Полтавського ГЗК показана 

ефективність заміни бентоніту тонко дисперсним високореакційним вапном при 

його витраті, що забезпечує отримання 1,5 % активних складових вапна в шихті. 

При цьому характеристики міцності котунів, отриманих з використанням вапна, не 

гірше, ніж у котунів з бентонітом, а масова частка заліза в них на 0,4÷0,5 % абс. 

вище. Так, міцність котунів з вапном замість бентоніту промислової комбінованої 

установки ПолГЗКу після виходу з решітки становить близько 85 Н/котун, а 

випалених котунів – 4150 Н/котун.  

Таблиця 3 

Якість котунівПівнГЗКу з різними добавками 

Вміст добавок 

в шихті, % 
Діаметр 

оґрудкову-

вача d, м 

Показники якості котунів 

сирих сухих випалених 

бентоніт вапно W, % 
рр, 

Н/котун 

р450, 

рази 

рр, 

Н/котун 

рср, 

Н/котун 

рв.с., 

Н/котун 

Рн.с., 

Н/котун 

0,6 – 1 9,7 12 4,2 21 1310 1520 1100 

– 1,5 1 9,8 12 5,2 28 2090 2790 1380 

1,0 – 6 9,9 10 5,0 24 2680 3350 2010 

 

Технологічними випробуваннями виробництва офлюсованих залізорудних 

котунів на дослідно-промисловій фабриці огрудкування ЦГЗКу з використанням в 

якості сполучної добавки тонкоподрібненого негашеного вапна різних типів 
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(обертової печі А, циклонної печі Б, машини конвеєрного типу В), встановлено, що 

при однаковому вмісті активних складових вапна в шихті,рівному 1,2 %, найкращі 

характеристики міцності мають котуни, отримані з добавкою вапна випалювальної 

машини конвеєрного типу (табл. 4). Однак, з урахуванням собівартості випалу 

вапняку, в шихті згрудкування переважніше застосовувати вапно, отримане в печі 

циклонного типу. Для поліпшення якості сирих і випалених котунів необхідно 

забезпечувати максимально високий ступінь гідратації вапна в шихті перед 

оґрудкуванням. 

Таблиця 4 

Показники якості випалених котунів* 

Тип 

вапна 

Вміст 

дріб'язку  

–5 мм, % 

Міцність на 

стиснення, 

Н/котун 

Випробування в барабані 

подрібнюваність 

(+5 мм), % 

стиранність 

(–0,5 мм), % 

А 4,5/8,2 1880/2000 89,8/90,2 6,7/9,8 

Б 3,6/5,2 1900/1460 85,9/82,7 9,3/14,0 

В 0,6/0,5 2440/2620 90,0/94,0 2,6/4,7 

* В чисельнику –котуни з машини, в знаменнику – зі складу  

 

Промислові випробування на ПівнГЗКі технології виробництва залізорудних 

котунів основністю 0,6, які включали подачу в шихту 1,0÷1,2 % активного СаО і 

випал на конвеєрній машині ОК-8-108, показали можливість отримання випалених 

котунів міцністю, рівною 1,9 кН/котун, при вмісті 60 % заліза. Проплавка цих 

котунів в доменній печі № 6 Дніпропетровського металургійного заводу імені 

Петровського (60 % в залізорудній частині шихти) дозволила знизити витрату коксу 

на 0,8 % і збільшити продуктивність печі на 1,3 %. 

Лабораторними дослідженнями отримання сирих котунів з вапном в якості 

зв'язуючої добавки стосовно до умов ПівнГЗКу встановлені оптимальний вміст 

активних складових вапна в шихті, рівний 1,5 %, і режим підготовки шихти до 

оґрудкування, що включає її перемішування в барабані і подальшу витримку 

протягом 10 і 30 хвилин відповідно. Проведені експерименти з випалювання сирих 

котунів показали екстремальний характер залежності міцності випалених котунів 

від вмісту вапна в шихті. Найбільша міцність, рівна 5200 Н/котун, досягається при 

2,5 % активних складових вапна в шихті, швидкості нагріву 70 К/хв., часу витримки 

10 хв. при температурі випалу, рівний 1270 оС. 

З метою стабілізації ґрудкуючих властивостей шихти, що містить негашене 

вапно, розроблений спосіб підготовки офлюсованої шихти до оґрудкування, 

сутність якого полягає в коригуванні крупності вапняку, що задається в шихту, в 

залежності від витрати активного СаО. При зміні витрати активного СаО, що 

вноситься вапном в шихту, на кожні 0,5 %, обернено пропорційно змінюють вміст 

фракції –0,044 мм у вапняку на 3,3÷15,0 %. Спосіб дозволяє підвищити однорідність 

гранулометричного складу котунів – збільшити вихід кондиційної фракції на 

12÷15 %, а також підвищити механічну міцність сирих і висушених котунів на 
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10÷15 %. Поліпшення якості котунів досягається в результаті підтримки на 

постійному рівні питомої поверхні шихти та її оптимальної вологості. 

Для підвищення однорідності сирих котунівза крупністю були розроблені, 

випробувані і впроваджені на фабриках огрудкування ПівнГЗКу і ЦГЗКу кілька 

конструкцій тарілчастих грануляторів, обладнаних пристроями для поліпшення 

гранулометричного складу сирих котунів і сприяючих підвищенню їх механічної 

міцності. Пристрої виконані у вигляді тіла обертання (подрібнювача), вільно 

зануреного в матеріал, який оґрудковується, що має на поверхні радіальні жорсткі 

стрижні (штирі) однакової довжини, які руйнують великі котуни і шматки окатаної 

шихти. При цьому саме тіло обертання чинить додаткове ущільнююче зусилля на 

шихту, що оґрудковується. Найбільш ефективною виявилася конструкція 

подрібнювача у вигляді шарнірно закріпленого циліндра (рис. 9), вісь обертання 

якого розташована горизонтально, а розбіжність проекції осі на площину днища 

тарелі з її радіусом,проведеним через точку перетину кола тарелі і проекції на неї осі 

обертання елемента, не повинна перевищувати 16° (оптимальним є радіальне 

положення проекції осі обертання елемента на площину днища тарелі). 

Застосування цього пристрою дозволило підвищити однорідність 

гранулометричного складу сирих котунів на 12÷17 % і збільшити їх міцність на 

6÷10 %. Масова частка дріб'язку класу 5÷0 мм в випалених котунах знизилася на 

0,8÷1,0 %. 
 

 
 

Рис. 9. Розміщення закріпленого подрібнювача в тарелі гранулятора: 

1 – таріль; 2 – подрібнювач; 3 – шарнірний механізм 
 

Розроблено та досліджено термоциклічний режим випалу котунів із 

застосуванням добавки марганцю, який відрізняється тим, що, з метою підвищення 

міцності котунів, відношення кількості оксидів марганцю і заліза підтримують в 

межах 1 : (11÷15), температуру випалу котунів змінюють циклічно в інтервалі 

900÷1400 ºС з числом циклів, рівним 3÷5, а амплітуду коливань температури 

підтримують в межах 150÷500 ºС. Дослідженням впливу вмісту MnO2 в суміші з 

Fe3O4 і виду термообробки на характеристики порової структури і міцність зразків 

встановлено (рис. 10), що залежність об’єму і середнього діаметра пор від числа 
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циклів знижується зі збільшенням вмісту діоксиду марганцю з 4 до 12 %, а 

найбільша міцність досягається при числі циклів, рівному трьом. 

 
Вміст діоксиду марганцю: × – 4 %; ● – 8 %; ○ – 12 % 

Рис. 10. Об’єм, середній діаметр пор (а÷в) і рівень міцності (г)залежно від виду термообробки й 

вмісту діоксиду марганцю 

 

Збільшення міцності котунів в результаті добавок в шихту оксидів марганцю, 

викликане інтенсифікацією процесів спікання, обумовлено тим, що при температурі 

вище 400 ºС і вищевказаному співвідношенні оксидів марганцю і заліза утворюється 

твердий розчин окису марганцю в окису заліза. При цьому також підвищується 

ступінь однорідності пористої структури котуна. 

В шостому розділі, присвяченому техніко-економічній оцінці ефективності 

інтенсифікації процесів зґрудкування залізорудної сировини та її застосування в 

доменній плавці, представлені дослідження впливу інтенсифікації процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на якість одержуваних продуктів, 

впливу гранулометричного складу агломерату на роботу доменної печі і розробка 

раціонального критерію для оцінки гранулометричного складу агломерату, 

методики ціноутворення зґрудкованої залізорудної сировини і пропозиції щодо її 

вдосконалення, а також оцінка впливу розроблених прийомів інтенсифікації 

процесів виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на техніко-економічні 

показники роботи фабрик зґрудкування. 

Дослідження методами математичної статистики залежності між 

інтенсивністю аглопроцесу і характеристиками міцності агломерату вітчизняних 

аглофабрик показало (табл. 5) в цілому наявність стійкого зворотного зв'язку між 

цими характеристиками агломераційного виробництва, що обумовлено негативним 

впливом на міцність готового продукту двох основних технологічних чинників – 

зменшенням часу перебування матеріалу в зоні плавлення і збільшенням швидкості 

охолодження спеку. По зростаючій мірі кореляційного зв'язку з характеристиками 

барабанної міцності агломерату показники інтенсивності спікання розташовуються 

в наступному порядку: наведена питома продуктивність (кореляційна залежність 
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дорівнює 0,36), питома продуктивність по придатному агломерату (0,46), 

вертикальна швидкість спікання (0,50), інтенсивність горіння вуглецю шихти (0,53). 

З двох показників барабанної міцності, більш тісний зв'язок з інтенсивністю 

спікання має міцність на удар (кореляційне відношення дорівнює 0,53), яка істотно 

перевищує міцність на стирання (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,39), що свідчить 

про більшу консервативність останньої, яка обумовлена не тільки інтенсивністю 

спікання, але також значною мірою іншими факторами. 

Таблиця 5  

Вплив інтенсивності спікання на міцність агломерату 

Показник 

інтенсивності 

спікання 

х 

Характеристики 

продуктів спікання 

у 

Кореляційний зв'язок 
Коефіцієнти 

рівняння 

регресії 

Середня 

квадратична 

помилка 

рівняння 

регресії 

σх/у 

Коефіцієнт 

кореляції 

r 

Кореляційне 

відношення 

ρ 
а0 а1 

Питома 

продуктивність 

по придатному 

агломерату, 

т/(м2·год) 

Масова частка дріб'язку в 

придатному агломераті, % 
0,15 – 10,081 1,719 3,312 

Міцність 

агломерату, % 

на удар – 0,56 54,715 14,006 5,721 

на стирання 0,35 – 3,314 2,650 2,049 

Наведена 

питома 

продуктивність, 

т/(м2·год) 

Масова частка дріб'язку в 

придатному агломераті, % 
0,11 – 10,955 1,690 3,510 

Міцність 

агломерату, % 

на удар – 0,49 56,036 11,396 5,496 

на стирання 0,23 – 4,319 1,977 1,879 

Вертикальна 

швидкість 

спікання, мм/хв 

Масова частка дріб'язку в 

придатному агломераті, % 
0,38 – 6,115 0,316 3,587 

Міцність 

агломерату, % 

на удар  0,55 54,822 231,553 5,618 

на стирання 0,45 – 2,58 0,195 2,076 

Інтенсивність 

горіння 

вуглецю 

шихти, 

кг/(м2·год) 

Масова частка дріб'язку в 

придатному агломераті, % 
0,38 – 8,121 0,068 3,423 

Міцність 

агломерату, % 

на удар – 0,51 57,742 467,244 5,989 

на стирання 0,54 – 3,057 0,057 1,992 

 

Дослідження методами математичної статистики залежності між 

інтенсивністю аглопроцесу і виходом придатного агломерату зі спеку показало 

наявність між цими показниками агломераційного виробництва порівняно тісного 

прямого зв'язку – середнє значення кореляційної залежності дорівнює 0,63. При 

цьому найбільштісний зв'язок (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,74) притаманний 

інтенсивності горіння вуглецю шихти (рис. 11). 

Якщо вважати вихід придатного агломерату зі спеку непрямим показником 

міцності спеку, це означає, що зі збільшенням інтенсивності спікання міцність спеку 

зростає. Отриманий результат пояснюється різним ступенем впливу інтенсивності 

спікання на продукти агломерації – спік і придатний агломерат – залежно від етапу 

їх обробки. На початковому етапі (етап обробки спеку для виділення з нього 

звороту) руйнівні навантаження не забезпечують умови для належної оцінки 

міцності продукту, тому вихід придатного агломерату зі спеку визначається 
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факторами, дія яких посилюється з підвищенням інтенсивності спікання, і які при 

цьому позитивно впливають на міцність спеку. Головним з таких факторів є 

збільшення температур в зоні спікання – зоні формування аглоспеку. 

 
Рис. 11. Залежність виходу придатного агломерату зі спеку 

від інтенсивності горіння вуглецю шихти 
 

На наступному етапі (етап оцінки міцності придатного агломерату) значні 

руйнівні навантаження в обертовому барабані забезпечують умови для більш 

представницької оцінки міцності агломерату. При цьому на перший план 

виступають чинники, що негативно впливають на міцність готового продукту і 

посилюються з підвищенням інтенсивності спікання. 

Аналіз впливу інтенсифікації процесу оґрудкування в результаті впливу на 

склад і властивості вихідної шихти, що оґрудковується, на якість сирих котунів 

показав, що при цьому, як правило, покращується міцність котунів. Причому, 

інтенсивність оґрудкування в барабанному оґрудковувачі безпосередньо пов'язана з 

поліпшенням якості створюваних гранул, інакше кажучи, поліпшення якості 

створюваних сирих котунів забезпечує інтенсифікацію оґрудкування. В той же час, 

інтенсифікація оґрудкування в тарілчастому оґрудковувачі не має прямого впливу 

на якість сирих котунів. При використанні цього агрегату інтенсифікація 

оґрудкування, залежно від використовуваних прийомів, може супроводжуватися 

збереженням показників якості котунів на колишньому рівні або ж його підвищенням. 

Аналіз залежності міцності випалених котунів від інтенсивності їх 

зміцнюючого випалу, зумовленої вдосконаленням складу і структурно-

морфологічних властивостей сирих котунів, показав, що в переважній більшості 

випадків при цьому підвищується міцність готового продукту. Винятком є добавки в 

шихту оґрудкування магнезії і твердого палива, які, однак, сприяють поліпшенню 

інших важливих металургійних властивостей, пов'язаних з відновлювально-

тепловою обробкою котунів. 

На підставі промислових досліджень встановлено, що середній розмір шматків 

агломерату, а також вміст в агломераті дріб’язку 5÷0 мм недостатньо повно 

характеризує якість агломерату, оскільки ці показники дають однобічну 

характеристику гранулометричного складу матеріалу, що не дозволяє однозначно 
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оцінювати його вплив на показники доменної плавки. Більш представницька оцінка 

гранулометричного складу агломерату можлива шляхом визначення показників, що 

характеризують газопроникність насипної маси матеріалу, обумовлену її 

структурно-морфологічними характеристиками. 

В результаті аналітичного дослідження розроблено показник якості 

агломерату, названий коефіцієнтом газодинамічного опору φ, який визначається за 

рівнянням φ = 18 а–10/(а+60 + 2,57 а60÷10), де а–10– вміст в агломераті фракції –10 мм, 

%; а60÷10 – вміст в агломераті фракції 60÷10 мм, %; а+60 – вміст в агломераті фракції 

+60 мм, %. Запропонований показник дозволяє через гранулометричний склад 

рудної сировини оцінювати її газодинамічні властивості. Чим менше значення 

коефіцієнту газодинамічного опору, тим більше агломерат відповідає вимогам 

доменного процесу. Статистичний аналіз залежностей між різними показниками 

гранулометричного складу агломерату за трирічний період роботи аглофабрики 

НКГЗКу показав наявність досить тісного зв'язку між коефіцієнтом газодинамічного 

опору і відомим коефіцієнтом газопроникності, який має високу узгодженість з 

показниками роботи доменної печі (коефіцієнт кореляції не нижче 0,572), що вказує 

на придатність запропонованого коефіцієнта газодинамічного опору φ для оцінки 

газодинамічних властивостей агломерату. 

Техніко-економічний аналіз застосовуваного нормативно-параметричного 

методу формування цін на зґрудковану залізорудну сировину показав його 

недосконалість, оскільки в ньому знижки і доплати за вміст основних рудних 

компонентів обчислюються незалежно від основності сировини, яка пов'язана з 

вмістом рудних компонентів обернено пропорційною залежністю. З цієї причини 

виробникам зґрудкованої сировини вигідніше знижувати основність своєї продукції, 

незважаючи на те, що це суперечить інтересам споживача і галузі в цілому.  

З метою виключення впливу основності сировини на величину доплат 

(знижок) за відхилення вмісту рудних компонентів, розроблена формула розрахунку 

таких приплат (знижок) ΔЦмет., в якій базисний вміст рудного компонента 

порівнюється з новим (фактичним) його вмістом, приведеним до його базисної 

основності, тобто вмістом рудного компонента, який був би у новій сировині, якби 

вона мала основність базисної сировини:  

   

   ,100100
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ббфффMn
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Fe.осн.оснSiOFekЦ




 

де kFe – встановлена договором величина приплат (знижок) за зміну на 1 % 

порівняно з базисним вмісту заліза, грн./т; kMn – встановлена договором величина 

приплат (знижок) за зміну на 1 % порівняно з базисним вмісту марганцю, грн./т; 
Feф – фактичний вміст заліза в продукті, %; Feб – базисний вміст заліза в продукті, 

%; SiO2ф – фактичний вміст кремнезему в зґрудкованому продукті, %; осн.ф – 

фактична основність продукту, част. од.; осн.б – базисна основність продукту, част. 

од.; Mnф– фактичний вміст марганцю в продукті,%; Mnб –базисний вміст марганцю в 

продукті, %. 
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Розроблені також формули для розрахунку приплат (знижок) до оптової ціни 

зґрудкованної залізорудної сировини за відхилення основності ΔЦосн. і масової 

частки дріб'язку ΔЦмел., в яких за допомогою поправочних коефіцієнтів 

враховуються напрями зміни раніше врахованих у ціні показників якості сировини, 

що дозволяє наблизити величини приплат (знижок) за основність і дріб’язок до 

фактичного впливу зміни цих показників на техніко-економічну ефективність 

доменної плавки:  

 

   .мет.б.б.ф.оснб.осн ЦЦ.осн.оснk,ЦЦ   102 , 

   .осн.мет.б.ф.б.дрібб.дріб ЦЦЦ.дріб.дрібkЦЦ   , 

де Цб – ціна продукту, що має базисні показники якості, грн./т; 0,1 – коефіцієнт, що 

зв'язує розмірність основності і kосн.; kосн. – встановлена договором величина приплат 

(знижок) за зміну основності (СаО/SiO2) на 0,1 модуля, % від оптової ціни; kдріб. – 

встановлена договором величина приплат (знижок) за зміну на 1 % масової частки 

дріб'язку, грн./т; дріб.б, – базисний вміст дріб’язку в зґрудкованому продукті, %; 

дріб.ф – фактичний вміст дріб’язку в зґрудкованому продукті, %.  

 

На основі виконаних розрахунків приведених витрат при виробництві 

зґрудкованої залізорудної сировини і чавуну на гірничо-збагачувальних і 

металургійних підприємствах України запропоновані техніко-економічно 

обґрунтовані величини нормативних приплат (знижок) до оптової ціни зґрудкованої 

залізорудної сировини за відхилення вмісту заліза і основності, які більш точно 

відображають залежність між оптовою ціною сировини та її металургійною 

цінністю. Застосування рекомендованої методики підвищить роль ціноутворення в 

поліпшенні якості сировини, а через нього і в підвищенні інтенсивності процесів 

агломерації та виробництва котунів.  

В результаті розрахунку очікуваного економічного ефекту від впровадження 

розроблених в дисертації найбільш значущих пропозицій щодо вдосконалення 

агломераційного виробництва показано, що він становить (грн./т) при: використанні 

внутрішньошарового випалу вапняку – 1,72; заміні частини тонкодисперсного 

концентрату багатою аглорудою – 7,81; диференційованому режимі зволоження 

аглошихти – 15,7; виробництві агломератів двох основностей – 38,8. Фактичний 

економічний ефект від впровадження технології виробництва офлюсованого 

залізорудного агломерату з використанням внутрішньошарового випалу вапняку в 

аглоцехах № 1 та № 2 ГЗК ВАТ «Криворіжсталь» склав 2 115 306 грн./рік. 

Розрахунком очікуваного економічного ефекту від впровадження розроблених 

в дисертації найбільш значущих пропозицій щодо вдосконалення виробництва 

залізорудних котунів встановлено, що він становить (грн./т) при: застосуванні 

тарілчастого гранулятора, оснащеного пристосуванням для стабілізації 

гранулометричного складу сирих котунів, – 5,34; застосуванні вапна в шихті для 

виробництва котунів – 7,36. Мінімальний фактичний економічний ефект від 

впровадження на фабриках огрудкування ПівнГЗКу і ЦГЗКу пропозицій щодо 

вдосконалення виробництва котунів склав 66 986 028 грн./рік. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, у якій вирішена 

актуальна науково-технічна проблема інтенсифікації процесів зґрудкування 

залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик застосовуваних матеріалів,масообмінуі енергоефективності, виконана 

на основі теоретичних та експериментальних досліджень, з використанням вперше 

встановлених закономірностей процесів виробництва агломерату ікотунів, нових 

науково обґрунтованих прогресивних розробок в області технологій і обладнання, 

що забезпечують підвищення продуктивності виробництва і якості продукції. 

Основні наукові та практичні результати виконаної роботи полягають у 

наступному: 

1. Запропоновані і обґрунтовані нові показники інтенсивності агломераційного 

процесу – інтенсивність горіння вуглецю в шарі аглошихти, інтенсивність 

тепловиділення в зоні горіння, а також паливна теплонапруженність зони 

формування агломерату, використання яких забезпечує підвищення 

енергоефективності процесу спікання, дозволило встановити, що в умовах 

підвищеної витрати палива в шихту зниження масової частки вуглецю в шихті 

викликає збільшення інтенсивності процесу спікання. 

2. Вперше на підставі базових шихтово-режимного і матеріально-

компонентного принципів розроблені комплексні системні класифікації 

технологічних прийомів інтенсифікації процесів виробництва сирих котунів, 

спікання аглошихти і зміцнюючого випалу котунів, що включають чотири рівні 

поділу – об'єкти, напрямки, шляхи і методи, у яких кожний наступний рівень 

конкретизує і розбудовує попередній, що сприяє розвитку теорії і практики 

зґрудкування, раціональному вибору методів інтенсифікації виробництва 

агломерату і котунів. 

3. З використанням розробленої математичної моделі руху зони горіння 

твердого палива в шарі агломераційної шихти, науково обґрунтована теоретична 

можливість інтенсифікації процесу спікання агломераційної шихти на основі 

покращення масообміну, структурно-морфологічних характеристик та 

енергоефективності, зокрема вдосконалюванням основних параметрів речовинного 

складушихти – масової частки вапняку та палива – і структурно-морфологічних 

характеристик – вмісту дрібних класів крупності та порозності, залежних від типу і 

витрати в шихту сполучних добавок, а також режиму оґрудкування. Запропонована 

модель вперше дозволяє визначати вертикальну швидкість спікання для конкретних 

умов без проведення дослідних спікань. 

4. Експериментально доведено і теоретично обґрунтовано, що 

інтенсифікуючий вплив вапна в агломераційній шихті визначається кількістю 

активних компонентів, внесених вапном у шихту, і за інших однакових умов не 

залежить від масової частки вапна в шихті, що дозволило запропонувати новий 

підхід до виробництва вапна для процесів зґрудкування – ступінь випалу вапняку, 

рівна 60÷70 %, повинна визначатися найменшою собівартістю отримання одиниці 



29 

маси активних (CaO + MgO) в випаленому продукті, який забезпечує підвищення 

енергоефективності виробництва зґрудкованої сировини. 

5. Розроблені та випробувані в промислових умовах спосібі пристрій для 

випалу тонкодисперсного вапняку в повітряному потоці (а. с. 1224286, 1416837, 

СРСР), які забезпечують зростання ступеню випалу і активності готового продукту 

відповідно на 15÷30 % абс. і 50÷100 %, зниження витрат на його виробництво, що 

досягається раціональною організацією руху оброблюваного матеріалу, 

температурних і газодинамічних параметрів випалу. Підвищення якості вапна, яке 

вводиться в шихту оґрудкування, дозволяє збільшити міцність залізорудних котунів 

10÷15 % та зменшити витрати вапна в шихту на 20÷30 %. 

6. Експериментально встановлена і теоретично обґрунтована доцільність при 

спіканні аглошихти, залізорудна частина якої представлена тонкодисперсним 

концентратом (88÷78 %) і аглорудою (12÷22 %), зниження питомої витрати 

концентрату на 20÷23 % при одночасному збільшенні масової частки заліза в руді на 

9÷11 %, зменшенні в ній частки великих (>12 мм) і збільшенні дрібних (<3 мм) 

фракцій крупності на 6÷7 і 12÷13 % відповідно, що забезпечує підвищення питомої 

продуктивності агломашин на 7÷10 %, а також зниження питомої витрати палива на 

2,5÷2,7 %. При цьому хімічний склад агломерату практично не змінюється, а масова 

частка дріб'язку класу 5÷0 мм в агломераті знижується на 0,15÷0,20 %. 

7. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено дворазове 

збільшення вертикальної швидкості спікання шихти, типової для ГЗКів України, при 

збільшенні її основності від 0,6 до 2,6, що обумовлено головним чином збільшенням 

газопроникності шару шихти в процесі спікання й зниженням максимальної 

температури в шарі, що спікається. Враховуючи екстремальний характер залежності 

міцності агломерату від основності, запропоновано виробництво двох агломератів 

основністю 0,6 і 2,6 у масовому співвідношенні 3 : 2, яке зберігає їхню сумарну 

основність на рівні 1,4, що дозволить підвищити продуктивність агломашин на  

3÷5 %, знизити вміст дріб'язку в агломераті на 5÷7 % абс., покращити міцністьна 

руйнування агломератів при відновленні на 28÷30 % абс. 

8. Вперше запропоновано, обґрунтовано і реалізовано спосіб одержання 

офлюсованого агломерату (пат. 3015, Україна), що відрізняється подачею в 

аглошихту дробленого вапняку з масовою часткою фракції крупності+3 мм, яка 

дорівнює 29÷80 %, і звороту з масовою часткою вапна, рівною 5,0÷12,5 %, при 

цьому зворот відразу після його виділення зі спеку (або агломерату) насичують 

водою, витрата якої становить 2,4÷6,0 % маси звороту. Спосіб забезпечує 

збільшення продуктивності агломашин на 1,5÷2,0 % і зниження питомої витрати 

твердого палива в шихту на 1,0÷1,5 %, при цьому масова частка CaО вільного в 

агломераті зменшується на 0,5 % абс., що сприяє збереженню міцності агломерату 

при його зберіганні та транспортуванні. 

9. Науково обґрунтована та доведена промисловими випробуваннями 

ефективність використання в шихті оґрудкування високоякісного модифікованого 

бентоніту Григоріївського родовища, а також іонних поліакриламідів серії 

«Ферроформ-6000», застосування яких забезпечує поліпшення якості котунів 

(збільшення масової частки заліза на 0,20÷0,37 % абс.), зниження питомих витрат по 

переділу, зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу. 
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10. Теоретично обґрунтована та експериментально доведена ефективність 

заміни бентоніту в шихті оґрудкування тонко дисперсним високо реакційним 

вапном при його витраті, яка забезпечує вміст 1,5 % активних складових вапна в 

шихті, що дозволяє збільшити масову частку заліза в випалених котунах на 

0,4÷0,5 % абс. і забезпечує при їхній плавці в доменній печі (при вмісті в 

залізорудній частині шихти до 60 %) зниження питомої витрати коксу до 0,8 % і 

підвищення продуктивність печі до 1,8 %. 

11.Вперше на основі аналітичних і експериментальних досліджень розроблено 

та реалізовано конструкції тарілчастих оґрудковувачів (а. с. 1030004, 1256781, 

1583157, СРСР), обладнаних пристроями, які підвищують однорідність 

гранулометричного складу сирих котунів на 12÷17 %, та збільшують їхню міцність 

на 6÷10 %, що досягається оснащенням пристроїв елементом у вигляді тіла 

обертання, яке постійно перебуває в об’ємі матеріалу, що оґрудковується, і має на 

поверхні радіальні тверді стрижні однакової довжини, що руйнують великі котуни 

та шматки окатаної шихти, а саме тіло обертання виявляє додаткове ущільнююче 

зусилля на шихту, що оґрудковується. Застосування цих пристроїв забезпечує 

зниження масової частки дріб'язку класу 5÷0 мм в випалених котунах на 0,8÷1,0 %. 

12. Вперше запропонований і досліджений термоциклічний режим випалу 

котунів, що містять добавку марганцю, при співвідношенні кількості оксидів 

марганцю та заліза в межах 1 : (11÷15), який забезпечує збільшення міцності 

випаленого продукту в 1,2÷1,5 рази та інтенсифікацію процесу спікання 

(а. с. 1196398, СРСР), що досягається циклічною зміною температури випалу 

котунів в інтервалі температур 900÷1400 ºС з числом циклів, рівним 3÷5, і 

підтримкою амплітуди коливань у межах 150÷500 ºС. 

13. Запропоновано і теоретично обґрунтовано новий показник 

гранулометричного складу агломерату – коефіцієнт газодинамічного опору, – 

заснований на вмісті в ньому фракцій крупності –10, 10÷60, +60 мм, який забезпечує 

більш представницьку оцінку його газопроникності, тісно пов'язану з показниками 

доменної плавки. 

14. На основі комплексного аналізу і техніко-економічних розрахунків 

розроблено нову методику ціноутворення зґрудкованої залізорудної сировини, що 

відрізняється порядком розрахунку доплат (знижок) за відхилення вмісту рудних 

компонентів (заліза і марганцю), дріб’язку класу 5÷0 мм і основності від базисних 

величин, а також абсолютними значеннями нормативних доплат (знижок), яка 

забезпечує більш точну залежність між ціною агломерату та котунів і їх 

металургійною цінністю. 

15. Очікуваний економічний ефект від використання розроблених в дисертації 

пропозицій щодо вдосконалення виробництва зґрудкованої залізорудної сировини 

на основі покращення структурно-морфологічних характеристик застосовуваних 

матеріалів,масообміну та енергоефективності виробництва, складає від 1,72 до 

38,8 грн./т агломерату і від 5,34 до 16,19 грн./т котунів. Фактичний економічний 

ефект від впровадження рекомендацій з удосконалювання технології виробництва 

офлюсованого залізорудного агломерату в аглоцехах № 1 і № 2 ГЗК ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» склав 2 115 306 грн./рік. Економічний ефект від 
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впровадження рекомендацій з удосконалення технології виробництва котунів на 

фабриках згрудкування ПівнГЗКу та ЦГЗКу склав 66 986 028 грн./рік. 
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У наукових працях автора. що опубліковані у співавторстві, внесок здобувача 

полягає у наступному: [3, 4, 35, 36] – розробка мети, завдань і методики досліджень, 

узагальнення і пояснення отриманих результатів; [6, 19, 21, 41, 47] – розробка ідеї 

аналізу і підбір необхідних даних для дослідження, узагальнення отриманих 

результатів;[8, 12, 20, 25] – аналіз та узагальнення результатів промислових 

випробувань вдосконалення технології виробництва зґрудкованої сировини; [9, 16] – 

розробка методики проведення досліджень, обробка та аналіз отриманих 

результатів; [10] – обґрунтування нових показників інтенсивності аглопроцесу, 

порівняльний аналіз відомих і запропонованих показників; [11, 22, 38, 45] – 

розробка ідеї та аналіз результатів дослідження; [13, 15, 39] – розрахунково-

теоретичне обґрунтування внутрішньошарового випалу вапняку, аналіз результатів 

випробувань; [17, 34] – аналіз і обробка результатів лабораторних досліджень; [18, 
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42] – розрахунково-теоретичне обґрунтування конструкції пристрою для стабілізації 

гранскладу сирих котунів і його впливу на показники їх випалу;[24, 27] – аналіз та 

узагальнення результатів вдосконалення технологічних процесів виробництва 

котунів з використанням вапна; [26, 29, 37] – розробка і обґрунтування ідеї 

оптимального вмісту активних складових у вапні для процесів зґрудкування; [28, 30, 

31] – оцінка ефективності і визначення оптимальних умов застосування вапна при 

отримані котунів, аналіз і узагальнення результатів експериментів;[32, 33] – аналіз 

існуючих показників гранулометричного складу агломерату і обґрунтування нового 

критерію оцінки його гранскладу, який характеризує газопроникність матеріалу; [40, 

43, 46, 48] − обробка і аналіз результатів досліджень, формулювання висновків;[44] 

– підготовка і проведення експериментів, обробка і аналіз результатів досліджень. 
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Савельєв С.Г. Розвиток теорії і практики зґрудкування залізорудної 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.16.12 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних 

сплавів» – Державний вищій навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет», Маріуполь, 2018. 

У дисертації вирішена науково-технічна проблема підвищення інтенсивності 

виробництва та якості залізорудних агломерату та котунів, економії матеріальних та 

енергетичних ресурсів, вдосконалення методики ціноутворення зґрудкованої 

сировини, що має велике значення для підвищення техніко-економічної 

ефективності виробництва чорних металів. 

Запропоновано нові показники інтенсивності агломераційного процесу, що 

характеризують його з енергетичної позиції. 

Вперше розроблені чотирьохрівневі системні класифікації прийомів 

інтенсифікації процесів зґрудкування. 

З використанням вперше встановлених закономірностей аглопроцесу 

розроблена математична модель руху зони горіння твердого палива в шарі 

агломераційної шихти, що дозволяє досліджувати вплив складу і структури шихти 

на інтенсивність процесу агломерації. 

Розроблені нові способи і пристрої для випалу тонкодисперсного вапняку в 

повітряному потоці, новий підхід до виробництва вапна для процесів зґрудкування. 

Запропоновано способи інтенсифікації аглопроцесу вдосконаленням складу 

залізорудної та флюсової частин аглошихти. 

Розроблено новий спосіб виробництва офлюсованого агломерату, який 

відрізняється подачею в аглошихту звороту, що містить вапно, отримане в 

результаті внутрішньошарового випалу вапняку. 

Показано ефективність механоактивації шихти оґрудкування, застосування 

високоякісного вітчизняного бентоніту, а також іонних поліакриламідів серії 

«Ферроформ-6000». 
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Експериментально доведена можливість заміни бентоніту в шихті 

огрудкування тонко дисперсним високореакційним вапном. 

Запропоновано і реалізовано нові конструкцій тарілчастих оґрудковувачів, 

обладнаних пристроями, які покращують якість котунів. 

Розроблено термоциклічний режим випалу котунів, що містять добавку 

марганцю, який забезпечує збільшення їх міцності та інтенсифікацію процесу 

спікання. 

Представлений новий показник газодинамічного опору агломерату. 

Деякі дисертаційні розробки впроваджені на підприємствах Кривбасу. 

Ключові слова: інтенсифікація процесу, агломерат, котуни, оґрудкування, 

шихта, вапно, склад, структура, технологія. 

 

ABSTRACT 

 

Saveliev S.G. Development of the theory and practice of intensification of the 

processes of agglomeration of iron ore on the basis of improved structural and 

morphological characteristics, mass transfer and energy efficiency. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Technical Sciences in 

specialty 05.16.02 «Metallurgy of ferrous and non-ferrous metals and special alloys» – 

State Higher Educational Establishment the «Pryazovskyi State Technical University», 

Mariupol, 2018. 

In the dissertation is solved scientific and technical problem which is connected 

with increasing of production intensity and quality of iron ore sinter and pellets, saving of 

material and energy resources and improving the methods of pricing of agglomeration raw 

materials, which is important for the improvement of technical and economic efficiency of 

production of ferrous metals. 

New indicators of sintering process intensity are proposed characterizing them from 

the point of their energy position − the intensity of combustion of carbon in the 

agglomerate layer, the intensity of heat emission in the combustion zone, as well as the 

fuel heat capacity of the agglomerate formation zone, − the use of which ensures increased 

energy efficiency of the sintering process. 

For the first time complex system classification of methods of intensification of 

agglomeration processes sintering, obtaining of green pellets and their hardening roasting, 

including four levels of separation − objects, directions, ways and methods − in which 

each next level specifies and develops the previous, is developed. 

Mathematical model of the combustion zone motion in a sintering charge layer has 

been first developed using set of regularities agglomeration process. This model allows to 

study the grade and structure effects of the charging material at the intensity of the 

sintering process. The proposed model for the first time allows us to determine the vertical 

sintering speed for specific conditions without conducting experimental sintering. 

New methods and equipment for calciningfinely dispersed fluxing stone in air flow 

and a new approach to the production of lime for agglomeration processes have been 

developed.A new approach to the production of lime for the processes of baking is 

proposed − the degree of limestone burning for the baking processes, equal to 60÷70 %, 

should correspond to the lowest cost of the unit of mass of its active components. 
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Experimentally established and theoretically grounded methods of intensification of 

agglomerate production by improving the chemical and granulometric composition of the 

iron-ore and flux parts of sintering-charge, as well as its preparation for sintering by means 

of agglomeration. 

New method of fluxed sinter production has been developed the distinction of which 

connects with conveying to sinter charge recycled materials containing lime. The method 

provides an increase in the productivity of agglomeration machine by 1.5÷2.0 % and a 

decrease in the specific consumption of solid fuel in the charge by 1.0÷1.5 %. 

The method of dosing of poorly loose material is developed, which involves the 

successive application of two bunkers, connected by a belt conveyor, the second of which 

is filled with a fixed amount of material, which provides an increase in the stability of the 

dosage by 15÷20 %. 

The ways of improving the agglomerate production rates by optimizing the basicity 

of the charge and its method of fluxing, in particular, the sintering of agglomerates of two 

basicity, and also the use of iron-flux, have been investigated. 

Efficiency of mechanical activation of pelletizing charge, usage of high-quality 

domestic bentonite and ionic polyacrylamide series "Ferroform-6000" are shown.  

The possibility of replacing bentonite in pelletizing charge to finely dispersed high-

reactive lime has been proved experimentally. 

Further development of scientific ideas about the influence of various binding 

additives in the charge of agglomeration − bentonite, lime, iron sulfate and converter slag 

− with their separate and joint application on the strength of green and dry pellets, which 

allows to increase the efficiency of their application in specific production conditions. 

The further development of the theory and technology of production of pellets with 

the use of quicklime as a binding and fluxing additive in the charge ofgranulation, which 

allows to increase the content of iron in pellets by 0.4÷0.5 % abs. and provides in a blast 

furnace reduction of coke consumption by 0.8 % and an increase in the furnace's 

efficiency by 1.3 %. 

The new designs ofthe dickpelletizer, equipped with devices in the form of a body 

of rotation, which is constantly in the volume of the granulated material and has on the 

surface of the rods, which destroy large pellets, are proposed and implemented in 

industrial conditions. The use of these devices provides a reduction of a small of 5÷0 mm 

in burnt pellets by 0.8÷1.0 %. 

Thermo cyclic routine of pellet firing containing manganese adding which provides 

increased of strength and intensification of the sintering treatment has been developed. 

The influence of various indicators of the intensity of the agglomeration processes 

on the strength of the finished products was studied. 

It is shown that the generally accepted parameters of the granulometric composition 

of the agglomerate − the content of fines of 5–0 mm and the average size of the pieces − 

do not represent its gas permeability in a sufficiently representative manner.  

New index of gas-dynamic resistance of sinter is presented.  

An improved method for calculating the surcharges/discounts to the wholesale price 

of agglomerated iron ore was developed. 

The economic efficiency of using the proposals developed in the dissertation is 

calculated. 
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Some of the dissertation developments are implemented at the enterprises of KrivіyRіg. 

Key words: process intensification, sinter, pellets, agglomeration, charge, lime, 

composition, structure, technology. 
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