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АНОТАЦІЯ 

 

 

Савельєв С.Г.Розвиток теорії і практики інтенсифікації зґрудкування 

залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик, масообмінута енергоефективності. − Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів і спеціальних 

сплавів» − ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Приазовський 

державний технічний університет, Маріуполь, 2018. 

У дисертації наведено вирішення науково-технічної проблеми підвищення 

інтенсивності виробництва і якості залізорудних агломерату та котунів, 

ефективності отримання вапна для процесів зґрудкування, економії матеріальних і 

енергетичних ресурсів, вдосконалення методики ціноутворення зґрудкованої 

сировини, що має велике значення для поліпшення техніко-

економічнихпоказників виробництва чорних металів. 

Проаналізовано сучасний стан теорії і практики інтенсифікації процесів 

зґрудкування залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-

морфологічних характеристик, масообміну та енергоефективності, зокрема 

виробництва агломерату, одержання котунів, виробництва і якості вапна для 

процесів зґрудкування, що дозволило визначити основні завдання дослідження.  

Розроблені нові теоретично обґрунтовані характеристики інтенсивності 

агломераційного процесу − інтенсивність горіння вуглецю аглошихти, що 

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

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

теплонапруженість зони формування агломерату, що характеризує кількість 

теплоти, яка виділяється в цій зоні в одиницю часу в результаті горіння вуглецю. 

Ці показники оцінюють процес спікання з актуальної в сучасних умовах паливно-

енергетичної позиції, їх використання забезпечує поліпшення енергоефективності 
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процесу агломерації.Показано, що в умовахнормальної і підвищеної витрати 

палива в шихту, зниження масової частки вуглецю в шихті викликає збільшення 

інтенсивності процесу спікання. 

Вперше розроблені комплексні системні класифікації прийомів 

інтенсифікації процесів спікання аглошихти, одержання сирих котунів і їх 

зміцнюючого випалу, що включають чотири рівні розподілу – об'єкти, напрямки, 

шляхи й методи, – у яких кожний наступний рівень конкретизує й розбудовує 

попередній. Особливістю запропонованих системних класифікацій є їхня 

універсальність, що дозволяє використовувати ці класифікації для поділу 

практично всіх відомих, а також тих, які з'являться в майбутньому, прийомів 

інтенсифікації. 

Завдяки вперше встановленим залежностям між параметрами 

агломераційного процесу щодо висоти зони горіння, порозності шару сухої 

шихти, зміни обсягу газу, що проходить крізь шар, що спікається, вмісту СО, СО2, 

О2 в газі, вмісту дріб’язку в оґрудкованій шихті, діаметру найменшого класу 

крупності зґрудкованої шихти тощо,розроблена математична модель процесу 

переміщення зони горіння твердого палива в шарі аглошихти. За допомогою 

моделі показаний істотний вплив масообміну та структурно-морфологічних 

параметрів агломераційної шихти на інтенсивність аглопроцесу. 

Вперше експериментально показано і теоретично обґрунтовано положення 

про те, що інтенсифікуюча та сполучна дія вапна в агломераційному процесі та 

процесі виробництва котунів визначається кількістю активних компонентів вапна 

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

не залежить від загального вмісту вапна в шихті. На цій підставі запропоновано 

новий підхід до виробництва вапна для процесів зґрудкування − ступінь випалу 

вапняку для процесів зґрудкування, рівна 60÷70 %, повинна відповідати 

найменшій собівартості одиниці маси її активних компонентів.  

Розроблені і випробувані в промислових умовах нові способи і пристрої для 

випалу тонкодисперсного вапняку в повітряному потоці, що забезпечують 
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підвищення якості одержуваного вапна для процесів зґрудкування, зниження 

витрат на його виробництво. 

Експериментальними дослідженнями спікання аглошихти з вапном різної 

якості встановлено, що найбільш представницьку оцінку інтенсифікуючого 

впливу вапна на агломераційний процес дає комплексний показник – коефіцієнт 

активності – величина, рівна підвищенню температури суспензії за певний час 

гасіння, при цьому умови гасіння вапна повинні бути реальними для 

агломераційного виробництва. 

Експериментально встановлено і теоретично обґрунтованоприйоми 

інтенсифікації виробництва агломерату вдосконаленням хімічного і 

гранулометричного складу залізорудної і флюсової частин аглошихти, також її 

підготовки до спікання шляхом оґрудкування. 

Розроблено спосіб дозування погано сипкого матеріалу, що передбачає 

послідовне застосування двох бункерів, з’єднаних стрічковим конвеєром, другий з 

яких заповнюється фіксованою кількістю матеріалу, що забезпечує підвищення 

коефіцієнта стабільності дозування на 15÷20 %. 

Досліджено шляхи поліпшення показників виробництва агломерату 

оптимізацією основності шихти і способу її офлюсування, зокрема спіканням 

агломератів двох основностей, а також застосуванням залізофлюсу.  

Розроблено та реалізовано в промислових умовах новий спосіб виробництва 

офлюсованого агломерату, що відрізняється подачею в аглошихту звороту, який 

містить вапно, отримане в результаті внутрішньошарового випалу вапняку. При 

цьому зворот відразу після його виділення насичують водою, витрата якої 

становить 2,4÷6,0% від масизвороту. Спосіб забезпечує збільшення 

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

палива в шихту на 1,0÷1,5%. 

Експериментально показана ефективність механоактивації шихти 

зґрудкування, застосування в шихті для виробництва котунів високоякісного 

модифікованого бентоніту Григоріївського родовища, а також іонних 

поліакриламідів серії «Ферроформ-6000». 
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Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість заміни 

бентоніту в шихті оґрудкування тонкодисперсним високореакційним вапном, при 

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

Отримали подальший розвиток наукові уявлення про вплив різних 

зв’язуючих добавок в шихту оґрудкування – бентоніту, вапна, залізного купоросу 

та конверторного шлаку − при їх роздільному та сумісному застосуванні на 

міцність сирих і сухихкотунів, що дозволяє підвищити ефективність їх 

застосування в конкретних умовах виробництва. 

Запропоновано і реалізовано в промислових умовах нову конструкцію 

тарілчастого оґрудковувача, обладнану пристроєм у вигляді тіла обертання, що 

постійно знаходиться в об’ємі матеріалу, якийоґрудковується, і має на поверхні 

стрижні, що руйнують великі котуни. Застосування цих пристроїв забезпечує 

зниження дріб’язку 5÷0 мм в обпалених котунах на 0,8÷1,0%. 

Отримали подальший розвиток теорія і технологія виробництва котунів з 

використанням негашеного вапна в якості зв’язуючої і флюсуючої добавки в 

шихту оґрудкування, що дозволяє підвищити вміст заліза в котунах на  

0,4÷0,5 % абс. та забезпечує при їх проплавці в доменній печі зниження витрат 

коксу на 0,8 % і збільшення продуктивності печі на 1,3 %. 

Вперше встановлено, що при термоциклічному режимі випалу котунів, що 

мають співвідношення оксидів заліза та марганцю в межах (11÷15) : 1, в 

температурній 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 % та інтенсифікує процес 

спікання. 

Експериментально досліджено вплив відомих показників гранулометричного 

складу агломерату на роботу доменної печі. Показано, що середній розмір 

шматків агломерату, а також вміст в агломераті дріб’язку 5÷0 мм недостатньо 
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повно характеризують якість агломерату, оскільки ці показники дають однобічну 

характеристику гранулометричного складу матеріалу і не дозволяють однозначно 

оцінювати його вплив на результати доменної плавки. Більш представницька 

оцінка гранулометричного складу матеріалу можлива шляхом визначення 

показників, що характеризують газопроникність насипної маси матеріалу. 

Розроблено та обґрунтовано новий показник якості агломерату − коефіцієнт 

газодинамічного опору, заснований на вмісті в агломераті фракцій крупності  

–10, 10÷60, +60 мм. Показано наявність тісного зв'язку між коефіцієнтом 

газодинамічного опору і відомим коефіцієнтом газопроникності, що вказує на 

придатність запропонованого коефіцієнта для оцінки газодинамічних 

властивостей агломерату, який є структурною характеристикою залізорудної 

сировини, дозволяє дати оцінку її газопроникності, використання якого сприяє 

підвищенню ефективності аглодоменного виробництва. 

Розроблено нову науково обґрунтовану методику ціноутворення 

зґрудкованої залізорудної сировини, засновану на нормативно-параметричному 

принципі, що відрізняється від відомої розрахунком доплат (знижок) за 

відхилення від базового значення основності,вмісту заліза і дріб’язку, а також 

величинами нормативних доплат (знижок) до ціни зґрудкованої сировини за 

відхилення цих показників від базового значення, яка більш точно відображає її 

металургійну цінність. 

Показано, що дисертаційні розробки щодо технології використання вапна 

при виробництві котунів, вдосконалення конструкції тарілчастих оґрудковувачів, 

технології виробництва агломерату з внутрішньошаровим випалюванням вапняку, 

знайшли промислове впровадження на Південному гірничо-збагачувальному 

комбінаті (ПівдГЗК), Північному гірничо-збагачувальному комбінаті (ПівнГЗК), 

Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті(ЦГЗК), АрселорМіттал Кривий 

Ріг (АМКР) і дозволяють отримати економічний ефект від 1,72до  

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

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

шихта, вапно, випал, склад, структура, технологія. 



7 

SUMMARY 

 

 

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

combining of iron ore raw materials on the basis of improvement of structural-

morphological characteristics,mass transfer and energy efficiency. - Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

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 University «Krivoy Rog National University»;Pryazovskyi State Technical 

University, Mariupol,2018. 

The dissertation presents the solution of the scientific and technical problem of 

increasing the intensity of production and quality of iron ore agglomerates and 

precipitates, the efficiency of obtaining lime for baking processes, saving material and 

energy resources, and improving the pricing method of cumulated raw materials, which 

is of great importance for improving the technical and economic indicators of the 

production of ferrous metals. 

The present state of the theory and practice of intensification of the processes of 

iron-ore raw materials joining is analyzed on the basis of the improvement of structural-

morphological characteristics,mass transfer and energy efficiency, in particular the 

production of agglomeration, pellets production, and the production and quality of lime 

for the processes of aggregation, which made it possible to determine the main 

objectives of the study. 

New theoretically grounded characteristics of intensity of an agglomeration 

process are developed - the intensity of combustion of carbon sintering-charge, which is 

the mass of carbon burned in unit time on the unit of sintering area of the charge, the 

intensity of heat emission in the combustion zone, as well as the fuel heat-intensity of 

the agglomerate formation zone, which characterizes the amount of heat,  

which is allocated in this zone per unit time as a result of combustion of carbon. These 

indicators assess the sintering process from the current fuel and energy position, which 
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is used to improve the energy efficiency of the agglomeration process. It is shown that 

in the conditions of increased fuel consumption in the charge, the reduction of the mass 

fraction of carbon in the charge causes an increase in the intensity 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. The feature of 

the proposed system classifications is their versatility, which allows the use of these 

classifications to divide practically all known, as well as those that will appear in the 

future, intensification techniques. 

Due to the first established dependencies between the parameters of the sinter 

process on the height of the combustion zone, the porosity of the dry bed layer, the 

change in the volume of gas passing through the sintered layer, the content of CO, CO2, 

O2 in the gas, the content of the trifle in the cumulative charge, the diameter of the 

smallest size of the grained aggregate the mathematical model of the process of moving 

the combustion zone of solid fuel into the layer of agglomeration charge is developed. 

The model shows the significant influence of mass transfer and structural and 

morphological parameters of agglomeration charge on the intensity of the 

agglomeration process. 

For the first time, it has been experimentally demonstrated and theoretically 

substantiated the position that the intensifying and coupling effect of lime in the 

agglomeration process and the process of production of pellets is determined by the 

amount of active lime components (CaO + MgO), an act introduced into a cohesive 

charge, and not otherwise dependent on equal conditions. of the total content of lime in 

the charge. On this basis, 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.  

Developed and tested in industrial conditions, new methods and devices for the 

incineration of fine limestone in the air stream, which provide the improvement of the 
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quality of the obtained lime for the processes of aggregation, reducing the cost of its 

production. 

Experimental studies of sintering of agglomerate with lime of different quality 

have established that the most representative estimation of the intensifying influence of 

lime on the agglomeration process gives a complex indicator - the coefficient of activity 

- the value equal to the increase of the temperature of the suspension for a certain time 

of quenching, while the conditions for quenching lime should be real for sinter 

production. 

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 grinding. 

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 offsetting, in particular, the sintering of 

agglomerates of two basic substances, and also the use of iron-flux, have been 

investigated. 

A new way of producing annealed agglomerate is developed and implemented in 

industrial conditions, which is characterized by the supply to the aggregate of a reverse, 

which contains lime obtained as a result of the internal layers of limestone burning. At 

the same time, the nettle immediately after its allocation is saturated with water, the 

consumption of which is 2.4÷6.0 % of the weight of the return. The method provides an 

increase in the productivity of agglomerates by 1.5÷2.0 % and a decrease in the specific 

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

Experimentally demonstrated the effectiveness of mechanoactivation of the 

charge of blending, application in the charge for the production of pellets of high-
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quality modified bentonite of the Grigorievsky deposit, as well as ionic polyacrylamides 

of the Ferroform-6000 series. 

It is theoretically proved and experimentally proved the possibility of replacing 

bentonite in a charge of baking with fine-release reactive lime, at its expense, which 

provides a content of 1.5 % of the active components of lime in the charge. 

Further development of scientific ideas about the influence of various binding 

additives in the charge of baking - 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 new designs of containerized choppers, equipped with devices in the form of 

a body of rotation, which is constantly in the volume of the cobblestone 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 

trifle of 5÷0 mm in burnt pellets at 0.8÷1.0 %. 

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 of baking, 

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

with their blast furnace in a blast furnace reduction of coke consumption by 0.8 % and 

an increase in the furnace's efficiency by 1.3 %. 

It was first established that in the thermocyclic roasting regime of pellets having a 

ratio of iron oxide and manganese in the range (11÷15) : 1, a solid solution of these 

oxides is formed in the temperature region above 400 0С, which intensifies the sintering 

process, which, under the same conditions, The temperature above 900 0C in the solid 

solution MnO2 and Fe3O4 is the release of a fine-dispersed spinel phase, which increases 

the durability ofiron orepellets. This allowed us to develop a new method of obtaining 

iron orepellets, the use of which increases the strength of boilers by 18÷53 % and 

intensifies the sintering process. 

The influence of known parameters of granulometric composition of agglomerate 

on the operation of a blast furnace has been experimentally investigated. It is shown that 

the average size of the pieces of agglomerate, as well as the content in the agglomerate 
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of a fineness of 5÷0 mm, does not adequately characterize the quality of the 

agglomerate, since these indices give a one-sided characterization of the granulometric 

composition of the material and do not allow one-sidedly to evaluate the effect on the 

results of blast-furnace smelting. A more representative estimate of the granulometric 

composition of the material is possible by determining the characteristics that 

characterize the gas permeability of the bulk material. 

The new quality index of agglomerate, the gas-dynamic resistance coefficient, 

was developed and substantiated, based on the content of the agglomerate of fractions 

of size -10, 10÷60, +60 mm. It is shown that there is a close connection between the 

coefficient of gas-dynamic resistance and the known coefficient of gas permeability, 

indicating the suitability of the proposed coefficient for assessing the gas-dynamic 

properties of agglomerate, which is a structural characteristic of iron ore raw materials, 

which allows to assess its gas permeability, the use of which contributes to increasing 

the efficiency of sinter-blast production; 

A new scientifically grounded method of pricing of aggregate iron ore raw 

material, based on a normative-parametric principle, differs from the known calculation 

of surcharges (discounts) for deviations from the basic iron content, fines and basicity, 

as well as the sizes of standard supplements (discounts) to the price of the aggregated 

raw materials for deviation of iron content and basicity from the base value, which more 

accurately reflects its metallurgical value. 

It was shown that the dissertational developments concerning the technology of 

the use of lime in the production of pellets, the improvement of the design of the 

container choppers, the technology of production of agglomerate with interstitium 

calcining of limestone, have been found in the industrial introduction of theSouthern 

Mining and Processing Plant, Northern Mining and Processing Plant, Central Mining 

and Processing Plant, ArcelorMittal Kryviy Rih and allow the economic effect from 

1.72 to 38.8 UAH/t of agglomeration and from 5.34 to 16.19 UAH/t of pellets. 

Key words: agglomeration, process intensification, agglomerate, pellets, charge, 

lime, dip, composition, structure, technology. 
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ВСТУП 

 

 

Інтенсифікація технологічних процесів виробництва зґрудкованої 

залізорудної сировини, що означає посилення їх напруженості, прискорення 

протікання, є одним з важливих факторів науково-технічного прогресу в 

металургії чорних металів – провідній галузі промисловості України. Незважаючи 

на значну увагу, що приділяється цій проблемі з боку вчених і виробничників, 

залишаються невирішеними багато питань теорії й практики інтенсифікації 

виробництва основних видів зґрудкованих залізорудних продуктів – агломерату й 

котунів, зокрема, на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик 

застосовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності. 

Підставою й вихідними даними для розробки теми дисертаційного 

дослідження послужили результати науково-дослідних робіт, виконаних за 

участю автора в Дніпропетровському металургійному інституті та Донецькому 

науково-дослідному інституті чорної металургії протягом понад 20 років. 

Доцільність проведення дисертаційного дослідження обумовлена актуальністю 

проблеми, важливістю розв'язуваних у роботі завдань для подальшого розвитку 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини в Україні. 

Актуальність теми. Виробництво зґрудкованої залізорудної сировини – 

основного компонента шихти доменних печей – безупинно розвивається. 

Вводяться в дію нові потужності з виробництва агломерату й котунів, 

реконструюється й модернізується устаткування на діючих фабриках 

зґрудкування, удосконалюються технологічні процеси. Так, на Єнакіївському 

металургійному заводі у 2013 році було розпочато будівництво нової 

агломераційної фабрики [1], а виробництво залізорудних котунів в Україні в 

першому десятилітті ХХІ століття зросло на 90 % і буде збільшуватися надалі [2]. 

Розвиток виробництва зґрудкованої залізорудної сировини відбувається в 

умовах посилення вимог до її якості, посилення уваги до проблем 
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енергозбереження й скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище. 

Зазначені тенденції викликають необхідність інтенсифікації технологічних 

процесів виробництва агломерату й котунів з метою недопущення зниження й 

досягнення збільшення обсягів виробництва, підвищення ефективності 

використання всіх видів ресурсів і виробничих потужностей [3-6]. Дослідженню й 

розробці цих питань велику увагу приділили відомі вчені-металурги – 

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

Д.А. Ковальов, В.І. Коротич, Г.В. Коршиков, Е.Ф. Лингарт, Г.М. Майзель,  

М.Ю. Пазюк, С.М. Петрушов, Ю.О. Фролов, В.А. Шурхал, Ю.С. Юсфін та ін. 

Серед можливих підходів до розв'язання проблеми інтенсифікації процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини актуальним і перспективним є 

такий, що базується на поліпшенні структурно-морфологічних характеристик 

використовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності. Саме цей шлях 

до вирішення вказаної проблеми використано у даній роботі. 

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

Дисертаційна робота виконувалася з урахуванням Державної програми розвитку й 

реформування гірничо-металургійного комплексу України на період до 2012 року 

й відповідає Загальнодержавній цільовій економічній програмі розвитку 

промисловості на період до 2017 року. Матеріали дисертації являють собою 

узагальнення й розвиток наукових і практичних результатів, отриманих автором у 

період 1978-1998 років при виконанні науково-дослідних робіт (номера державної 

реєстрації науково-дослідних робіт, що є базовими для підготовки й подачі 

дисертаційної роботи: 75055062, 80033473, 81022257, 01860059724) у якості 

відповідального виконавця розділу або виконавця робіт. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в розвитку теорії й 

практичного застосування інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої 

залізорудної сировини за рахунок розробки й впровадження нових науково 

обґрунтованих прийомів на основі поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик, масообміну та енергоефективності. 
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Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувалися 

наступні завдання: 

 проаналізувати прийоми інтенсифікації процесів виробництва 

зґрудкованої залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-

морфологічних характеристик використовуваних матеріалів, масообміну та 

енергоефективності з метою виділення найбільш перспективних і потребуючих 

подальшого дослідження; 

 науково обґрунтувати теоретичні передумови інтенсифікації процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на основі поліпшення 

структурно-морфологічних характеристик використовуваних матеріалів, 

масообміну та енергоефективності; 

 дослідити процеси отримання вапна, використовуваного в шихті для 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини, і розробити пропозиції з 

удосконалення технології й устаткування для одержання цього вапна; 

 дослідити прийоми інтенсифікації агломераційного процесу й процесу 

виробництва котунів на основі поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик використовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності, 

розробити пропозиції щодо їх практичного застосування; 

 виконати техніко-економічну оцінку ефективності інтенсифікації 

процесу виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на основі поліпшення 

структурно-морфологічних характеристик використовуваних матеріалів, 

масообміну та енергоефективності. 

Об'єкт дослідження – технологія виробництва зґрудкованої залізорудної 

сировини. 

Предмет дослідження – теорія й практика інтенсифікації процесів 

зґрудкування на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик 

використовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності. 

Методи досліджень. Для розв'язку поставлених завдань застосовувалися 

наступні методи: 
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 науковий аналіз і узагальнення раніше виконаних теоретичних і 

експериментальних досліджень в області вдосконалення 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 поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик вихідних продуктів, масообміну та енергоефективності; 

 лабораторні й промислові дослідження ефективності вдосконалення 

технології й устаткування для виробництва вапна, використовуваного в процесах 

зґрудкування залізорудних матеріалів; 

 експериментальні дослідження прийомів інтенсифікації процесів 

зґрудкування на основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик 

застосовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності; 

 обробка статистичних даних і результатів досліджень методами 

регресійного й 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 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 фабриках зґрудкування; 

відповідністю результатів теоретичних і лабораторних досліджень результатам 

випробувань в дослідно-промислових і промислових умовах.  

Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає в розвитку 

теорії і технології інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої залізорудної 
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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 

теплонапруженість зони формування агломерату, що характеризує кількість 

теплоти, яка виділяється в цій зоні внаслідок горіння вуглецю в одиницю часу, що 

вперше дозволяє оцінювати процес спікання з актуальної в сучасних умовах 

паливно-енергетичної позиції; їх використання 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 сирих 

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

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

кожний подальший рівень конкретизує й розвиває попередній, що дозволяє 

виділяти прийоми інтенсифікації, основані на поліпшенні структурно-

морфологічних характеристик, масообміну та енергоефективності, 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 й процесі 

виробництва котунів визначається кількістю активних компонентів вапна  
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(СаО + MgO)акт., внесених ним в шихту, що оґрудковується, і за інших рівних 

умов не залежить від загального вмісту вапна в шихті, що дозволило 

запропонувати новий підхід до виробництва вапна для процесів зґрудкування – 

ступень 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 й марганцю в межах (11÷15) : 1, в 

температурній області вище 400 ºС утворюється твердий розчин цих оксидів, який 

інтенсифікує процес спікання, що в цих же умовах при температурі більш 900 ºС у 

твердому розчині MnО2 і Fe3O4 відбувається виділення дрібнодисперсної 

шпинельної 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 доплат (знижок) за відхилення 

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

значеннями нормативних доплат (знижок) за відхилення цих показників якості 

агломерату й 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 
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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 одержаних результатів полягає в техніко-

економічній доцільності використання на фабриках згрудкування розроблених 

показників, технологій, обладнання для підвищення ефективності виробництва 

готового продукту за рахунок інтенсифікації технологічних процесів на основі 

поліпшення структурно-морфологічних характеристик застосовуваних матеріалів, 

масообміну та енергоефективності. 

Ефективність розроблених прийомів інтенсифікації процесів виробництва 

зґрудкованої залізорудної сировини підтверджена результатами розгляду 

основних положень і висновків дисертаційної роботи на технічній нараді в 

публічному акціонерному товаристві (ПАТ) «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(додаток Б) і доведена промисловими випробуваннями й впровадженням на 

наступних підприємствах: 

 фабрики огрудкування ПівнГЗКу, Полтавського гірничо-

збагачувального комбінату (ПолтГЗКу) та ЦГЗКу – технологія й устаткування для 

виробництва тонкодисперсного вапна, технологія виробництва залізорудних 

котунів з використанням вапна в якості сполучної і флюсуючої добавки в шихту, 

яка оґрудковується, що забезпечують підвищення ефективності виробництва й 

застосування котунів (додатки В і Г); 

 фабрики огрудкування ПівнГЗКу та ЦГЗКу – тарілчасті оґрудковувачі 

вдосконаленої конструкції, що забезпечують стабілізацію гранулометричного 

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

випалених котунах (додаток Д); 

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

виробництва агломерату із внутрішньошаровим випалом вапняку, що забезпечує 
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підвищення продуктивності й зниження питомої витрати вапняку й твердого 

палива в аглошихту (додатки Е-И). 

Ряд розробок дисертаційного дослідження, пов'язаних з оцінкою показників 

якості вапна, прийомами інтенсифікації агломераційного процесу й процесу 

виробництва котунів, використовується в навчальному процесі Криворізького 

національного університету при проведенні лекційних і практичних занять 

студентів спеціальності «Металургія» з дисциплін «Теорія виробництва 

оґрудкованої сировини», «Технологія виробництва оґрудкованої сировини» і 

«Інтенсифікація процесів оґрудкування» (додаток К). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора, 

основаною на опублікованих наукових результатах. Автором сформульовані мета 

й завдання роботи, наукова новизна, висновки та рекомендації. Автор брав 

особисту участь в аналітичних і експериментальних дослідженнях, у розробці, 

промислових випробуваннях і впровадженні прийомів удосконалення процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини (додаток Л). У наукових працях 

автора (див. анотацію або додаток А), що опубліковані у співавторстві, внесок 

здобувача полягає у наступному: [3, 4, 35, 36, 44] – розробка мети, завдань і 

методики досліджень, узагальнення і пояснення отриманих результатів; [6, 19, 21, 

71, 76, 77, 85] – розробка ідеї аналізу і підбір необхідних даних для дослідження, 

узагальнення отриманих результатів; [8, 12, 20, 25, 49, 51, 72] – аналіз та 

узагальнення результатів промислових випробувань вдосконалення технології 

виробництва згрудкованої сировини; [9, 16, 78] – розробка методики проведення 

досліджень, обробка та аналіз отриманих результатів; [10] – обґрунтування нових 

показників інтенсивності аглопроцесу, порівняльний аналіз відомих і 

запропонованих показників; [11, 22, 47, 52, 55, 73, 82] – розробка ідеї та аналіз 

результатів дослідження; [13, 15, 74] – розрахунково-теоретичне обґрунтування 

внутрішньошарового випалу вапняку, аналіз результатів випробувань; [17, 34] – 

аналіз і обробка результатів лабораторних досліджень; [18, 79, 83, 88] – 

розрахунково-теоретичне обґрунтування конструкції пристрою для стабілізації 

гранскладу сирих окатишів і його впливу на показники їх випалу; [24, 27] – аналіз 
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та узагальнення результатів вдосконалення технологічних процесів виробництва 

окатишів з використанням вапна; [26, 29, 37, 70] – розробка і обґрунтування ідеї 

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

30, 31, 56, 59, 62, 63, 67, 69] – оцінка ефективності і визначення оптимальних умов 

застосування вапна при отримані окатишів, аналіз и узагальнення результатів 

експериментів; [32, 33] – аналіз існуючих показників гранулометричного складу 

агломерату і обґрунтування нового критерію оцінки його гранскладу, який 

характеризує газопроникність матеріалу; [58, 64-66 ] – обробка та аналіз 

лабораторних і промислових досліджень; [68, 81, 87] – підготовка і проведення 

експериментів, обробка і аналіз результатів досліджень; [75, 80, 84, 86] − обробка 

і аналіз результатів досліджень, формулювання висновків.  

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. 
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Кривий Ріг, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 p.p.), 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. 

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, в т.ч. включає 

54 рисунки, 54 таблиці та 13 додатків. 

Дисертація виконана в Криворізькому національному університеті. 

Автор висловлює щиру подяку науковому консультанту доктору технічних 

наук, професору, академіку Академії гірничих наук України Георгію Вікторовичу 

Губіну за моральну підтримку й корисні поради в період роботи над дисертацією. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СТАНУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ПРОЦЕСІВ ЗҐРУДКУВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ НА 

ОСНОВІ ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК, МАСООБМІНУ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

 

 

1.1. Сучасний стан теорії та практики інтенсифікації агломераційного 

процесу 

 

Інтенсифікація сучасного агломераційного процесу полягає в створенні 

сприятливих фізико-хімічних, теплообмінних і газодинамічних умов для 

прискорення процесу горіння твердого палива в шарі аглошихти, що спікається. 

Забезпечення цих умов в значній мірі базується на поліпшенні структурно-

морфологічних характеристик матеріалів, що застосовуються, масообміну в шарі, 

який спікається, та підвищенні енергоефективності процесу спікання. 

1.1.1. Теорія інтенсифікації агломераційного процесу 

Інтенсифікація горіння твердого палива з фізико-хімічних позицій. Так 

як горіння твердого палива є процесом гетерогенним, що протікає між твердою 

(вуглець) і газоподібною (кисень навколишньої атмосфери) фазами, то швидкість 

його протікання буде залежати як від швидкості доставки кисню до реагуючої 

поверхні (дифузії), так і від швидкості власне хімічного акту взаємодії вуглецю з 

киснем (кінетики реакції утворення СО та СО2). При низьких температурах 

швидкість реакції невисока й визначається швидкістю хімічної взаємодії 

(кінетичний режим), при високих – швидкістю дифузії газу (дифузійний режим). 

Кожен з цих режимів характеризується своїми закономірностями. У кінетичному 

режимі визначальними загальної швидкості процесу є фактори хімічної кінетики – 

температура, фізико-хімічні властивості реагуючої поверхні (вуглецю). У 
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дифузійній області істотний вплив на загальну швидкість процесу горіння 

виявляють швидкість руху газового потоку й концентрація в ньому кисню. На 

відміну від кінетичного режиму, при якому хімічна реакція може відбуватися й 

усередині пористого палива, у дифузійній області горіння зосереджується лише 

на зовнішній поверхні шматка [7, с. 85, 86]. 

На процес горіння великий вплив виявляє тип руху газового потоку: при 

ламінарному русі в макропорах відсутні складові швидкості, перпендикулярні до 

реакційної поверхні, при турбулентному – перпендикулярна складова швидкості 

увесь час змінюється в часі, що сприяє внутрішній дифузії газу-окиснювача в 

пори та тріщини палива і евакуації продуктів горіння [8, с. 66]. 

Відсутня єдина думка про область реагування вуглецю з киснем в умовах 

агломерації. Це пов'язано з тим, що на процес горіння палива накладається ряд 

супутніх явищ, таких як окисно-відновні реакції, розкладання вапняку й інші, які 

утруднюють проведення досліджень і затушовують власне вплив палива, його 

виду й крупності [9, с. 51, 52]. В той же час встановлено, що створення умов 

протікання реакції горіння в кінетичній області, у дрібнопористих матеріалах, 

яким є агломераційне паливо, малоймовірно. Тому можна вважати, що процес 

горіння твердого палива (за винятком моменту запалення) при агломерації 

лімітується в основному дифузією газу в порах, тобто відбувається в дифузійній 

області [8, с. 66]. 

Збільшення тиску газів у шарі, крім збільшення швидкості дифузії за 

рахунок росту швидкостей газів, приводить до росту градієнта тиску в результаті 

збільшення щільності, що також сприяє росту внутрішньої дифузії, а значить і 

швидкості горіння палива [10, 11]. 

Вертикальна швидкість спікання може лімітуватися або швидкістю процесів 

теплообміну між газовою й твердою фазами, або швидкістю руху власне зони 

горіння твердого палива. У першому випадку вертикальну швидкість спікання 

аглошихти можна підвищити шляхом збільшення вмісту вуглецю в шарі або за 

рахунок підвищення теплоємності просмоктувальної газової фази, а в другому – 

шляхом підвищення вмісту кисню в газовій фазі або зниження вмісту палива в 
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шарі. При постійному вмісті кисню в газовій фазі (повітрі) вертикальна швидкість 

спікання аглошихти найбільша в тому випадку, коли швидкість переміщення 

фронту теплопередачі нижнього щабля теплообміну відповідає швидкості руху 

зони горіння палива [12]. 

У реальних умовах агломераційного процесу визначальним фактором, від 

якого залежить швидкість процесу (теплообмін або хімічна реакція), що лімітує 

інтенсивність спікання, є вміст твердого палива в шихті. При низьких витратах 

палива, наприклад, при спіканні сірчистих магнетитових руд з 3÷4 % вуглецю в 

шихті, загальна швидкість процесу спікання визначається теплопередачею. При 

нормальній та підвищеній витратах палива загальну швидкість процесу 

агломерації визначає швидкість горіння вуглецю [13, с. 194]. 

Граничний вміст твердого палива, починаючи з якого визначальним 

фактором швидкості спікання стає швидкість горіння вуглецю, тим нижче, чим 

менше вміст кисню в газах, що просмоктуються, і реакційна здатність палива, але 

більше швидкість фільтрації газів через шар [14, с. 12]. 

Інтенсифікація агломераційного процесу поліпшенням теплообміну. Як 

було відзначено вище, процеси горіння твердого палива й теплообміну тісно 

пов'язані. Найкраща якість агломерату й максимальна продуктивність 

досягаються тільки в тому випадку, якщо швидкості просування фронтів горіння 

та теплопередачі рівні. 

Швидкість руху теплової хвилі може бути обчислена за наступною 

формулою [13, с. 205, 206], запропонованою Н.М. Бабушкіним і 

В.Н. Тимофєєвим: 
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де v – швидкість переміщення теплової хвилі в агломераційній шихті, м/с; 

K – коефіцієнт пропорційності; 

Cг – теплоємність газу, кДж/(м3К); 
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Cвш – вдавана об'ємна теплоємність аглошихти, кДж/(м3К); 

ω0– швидкість фільтрації газів в шарі, що спікається, м/с. 

 

З формули (1.1) видно, що швидкість переміщення теплової хвилі обернено 

пропорційна вдаваній теплоємності шихти й прямо пропорційна теплоємності 

газу. Більш крупна шихта та матеріали зі зниженою теплопровідністю відносно 

повільніше відбирають тепло з газового потоку, що зберігає більше тепла в 

газовій фазі й сприяє, таким чином, прискоренню руху теплової хвилі. 

Підвищений вміст СО2 і Н2О в газовій фазі збільшує теплоємність газу й 

прискорює рух теплової хвилі. 

Температура в зоні горіння твердого палива сильно залежить від положення 

зони в шарі, який спікається, що пов'язано з явищем регенерації теплоти як 

підігрітого агломератом повітря, так і підігрітої газами, що відходять, аглошихти. 

З цієї причини традиційна технологія спікання не в змозі забезпечити стабільний 

режим агломерації по всій висоті шару, що агломерується. Це завдання може бути 

вирішено при застосуванні технології двошарового спікання та додаткового 

обігріву шару, який спікається, що дозволить не лише покращити якість 

агломерату та знизити питому витрату твердого палива, але також й підвищити 

продуктивність агломашин на 2÷5 % [13, с. 209-212, 217]. 

Поліпшення газодинамічних умов протікання агломераційного 

процесу. Найважливішою умовою прискорення процесу горіння твердого палива 

в шарі аглошихти є збільшення кількості повітря, що просмоктується, яке 

напряму залежить від газопроникності шару, що спікається. 

У відповідності до закономірностей газодинаміки пористого шару, докладно 

викладених в роботах В.І. Коротича та В.П. Пузанова [15], С.М. Петрушова [8,  

с. 10-64], В.П. Тарасова [16] й інших авторів [17, с. 216-254; 18, с. 94-104], 

структурно-газодинамічні та структурно-морфологічні параметри агломераційної 

шихти характеризуються її порозністю ε, еквівалентним діаметром зерен dез, 

коефіцієнтом форми зерен ψ, а також постійними для даної висоти шару 
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емпіричними коефіцієнтами А2 і В або експериментально обумовленими 

коефіцієнтами газодинамічного опору k1 і k2 [19, с. 177]: 

 

   2222
21 21   езdAk /  , 

    3
2 21  езdВk /  . 

 

В останньому випадку рівняння газодинамічного опору пористого шару 

набуває вигляд: 

 

;2
0201 wkНwkНр    

де Н – висота шару, м; 

ρ – густина газу, кг/м3; 

ν – кінематична в'язкість газу, м2/с; 

w0 – умовна (на повний перетин шару) швидкість газу, м/с. 

 

Відомі також інші вирази, які описують газодинамічну характеристику 

шихти, що спікається, тобто залежність опору шару шихти від швидкості 

фільтрації газу, зокрема, що мають вигляд [20]: 

 

)( 2wbwaHp   або 
nwAHp  , 

де а, b, А, n – емпіричні коефіцієнти. 

 

У реальних умовах агломераційного виробництва структурно-морфологічні 

характеристики оґрудкованої шихти, в першу чергу, будуть визначатися її 

вихідним гранулометричним складом (співвідношенням кількостей зародкових і 

ґрудкуючих фракцій), наявністю сполучних компонентів, а також режимом 

оґрудкування [19, с. 182]. Велике значення мають степінь і якість оґрудкування, 

що впливають не тільки на величину еквівалентного діаметру зерен і порозність 
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шару, але й на «структурну стійкість» шихти, тобто здатність зберігати 

отриманий в результаті оґрудкування гранулометричний склад. 

Важливим елементом удосконалення структури шару по висоті шихти, яка 

спікається, є раціональний розподіл палива по висоті шару, що забезпечує 

вирівнювання температурно-теплового режиму спікання на різних ділянках шару, 

яке можливе як при звичайному (одношаровому) методі спікання, так і шляхом 

здійснення двошарового спікання. Передумовою необхідності вдосконалення 

структури шару є згадане вище явище регенерації теплоти [21, с. 68]. 

Для сучасного агломераційного виробництва характерні залежність 

хімічного складу часток оґрудкованої шихти від їхнього розміру, розподіл шихти 

по висоті шару за крупністю і густиною при завантаженні на агломашину 

(сегрегація) [7, с. 167, 168], а також залежність газопроникності шару шихти від 

розташування фракцій крупності по висоті шару [22-24]. Тому знання 

закономірностей цих залежностей [25-27] є теоретичною основою керування 

розподілом компонентів шихти по висоті шару, що спікається, й забезпечення 

його максимальної газопроникності. 

1.1.2. Практика інтенсифікації агломераційного процесу 

Стабілізація речовинного складу аглошихти. Залізорудні матеріали, що 

надходять на меткомбінати, при певній величині середнього вмісту заліза в них, 

зазвичай мають значні відхилення від цього показника. Це порушує всі 

технологічні процеси, особливо доменний, у якому знижується продуктивність і 

росте витрата коксу. Тому на всіх комбінатах здійснюють усереднення залізних 

руд, метою якого є зниження коливань хімічного складу [28, с. 159, 160]. 

Встановлено [29], що зниження коливань хімічного складу шихти не тільки 

поліпшує якість агломерату, але й підвищує продуктивність процесу спікання. 

Останнє досягається за рахунок стабілізації теплового режиму спікання 

аглошихти, що дозволяє знизити питому витрату палива на процес. За даними 

одного із провідних виробників усереднювального устаткування – 

машинобудівного концерну ОРМЕРТО-ЮУМЗ [30, с. 5] – ефективне 

використання перевантажувально-усереднювального устаткування збільшує 



46 

продуктивність і довговічність агломераційних машин, до 20 % знижує витрату 

коксу в агломераційному виробництві. 

Більш точні значення впливу стабілізації складу залізорудної сировини на 

показники агломераційного виробництва представлені в табл. 1.1 [31, с. 41]. 

 

Таблиця 1.1 

Ефективність стабілізації складу залізорудної сировини  

агломераційного виробництва 

Показники 

Ефективність на кожну ± 0,1 % 

зниження коливань вмісту 

заліза в сировині 

Підвищення продуктивності машин, % 0,28 

Зниження витрати палива, % 1,20 

Зменшення кількості дрібних фракцій (0÷5 мм) в 

агломераті, % 
0,32 

Зменшення коливань основності агломерату, % 4,00 

 

Сучасна технологія й техніка усереднення [32, с. 57-210] дозволяють 

одержувати сировинні матеріали з високим ступенем перемішаності, що 

забезпечує інтенсифікацію агломераційного процесу. 

Якісною оцінкою досягнення менших коливань хімічного складу шихти й 

агломерату вважається наявність вагового автоматичного дозування компонентів 

аглошихти, що забезпечує можливість зниження питомої витрати палива на 

спікання. Впровадження цього методу на аглофабриках ряду заводів підвищило 

продуктивність агломашин на 1,03÷2,74 %. 

Розробка й впровадження у виробництво технології дозування аглошихти на 

базі автоматичної системи аналітичного контролю (АСАК) на аглофабриці 

Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча привело до зниження 

середньоквадратичного відхилення коливання складу агломерату в 1,4 рази, що 

забезпечило збільшення продуктивності аглофабрики на 1,2 % [29]. 
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Важливою умовою забезпечення стабільного складу аглошихти є ефективна 

система (спосіб і устаткування) дозування її компонентів і змішування шихти. 

Вагове безперервне дозування з високою точністю можна організувати на базі 

технології двохстадійного дозування, використовуючи порційні дозатори, що 

випускаються серійно, і живильники, наприклад, вібраційні, для перетворення 

окремих порцій у безперервний потік [33, с. 162]. 

Застосування вапна при виробництві агломерату. Вирішальним 

фактором, який впливає на газопроникність агломераційних шихт, є їхній склад, у 

якому велику роль відіграють сполучні добавки. Із усіх відомих у цей час добавок 

найбільш ефективною є вапно, що отримало широке застосування в практиці 

агломераційного виробництва [34, с. 5]. 

З позиції теорії гідратаційного твердіння, яка пояснює інтенсифікуючий 

вплив негашеного вапна гідратацією СаО в процесі зволоження аглошихти й 

утворенням кристалічного портландіта Са(ОН)2, що має сильні в'язкі властивості 

внаслідок утворення водневих зв’язків за рахунок електрокінетичних сил між 

гідрооксидом кальцію, який має позитивний поверхневий заряд, і залізорудними 

частками з негативним поверхневим зарядом, найкращим способом подачі вапна в 

шихту повинний бути рівномірний розподіл вапна в шихтових матеріалах [34, с. 

8, 9]. В той же час, відомі пропозиції щодо накочування вапна на гранули шихти з 

метою підвищення продуктивності агломераційної машини і зменшення витрат 

твердого палива [35].  

Незалежно від виду залізорудного матеріалу, а також способу подачі вапна, 

інтенсифікуюча дія вапна в агломераційному процесі реалізується за рахунок двох 

факторів: перший – збільшення вертикальної швидкості спікання внаслідок 

формування сприятливої структури шихти і її збереження в ході спікання, і 

другий – підвищення виходу придатного агломерату в результаті зміцнення спеку. 

Одночасне поліпшення гранулометричного складу шихти дозволяє збільшити 

висоту шару, що спікається, з відповідним підвищенням якості агломерату й 

зростанням показників процесу [36]. Так, на аглофабриці Орсько-Халіловського 

металургійного комбінату (ОХМК) в результаті збільшення витрати вапна з 8,8 до 
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38,3 кг/т агломерату й висоти шару, що спікається, з 240 до 320 мм знижені вміст 

фракції 0÷5 мм у готовому продукті на 3,1 %, витрата коксового дріб'язку – на  

9,5 кг/т і підвищена питома продуктивність агломашини на 1,9 % [37]. 

Ефективність застосування вапна залежить від способу його введення в 

шихту. Основними способами введення вапна вважаються наступні [34, с. 32]: 

1) подача вапна в штабель залізорудних матеріалів на усереднювальних 

складах металургійних і гірничо-збагачувальних комбінатів; 

2) подача розпеченого вапна безпосередньо в шихту перед змішуванням і 

зволоженням; 

3) комбінований спосіб подачі вапна (частина вапна подається в шихту 

перед змішуванням і зволоженням, а інша частина – на усереднювальний склад); 

4) подача вапна у вигляді вапняного молока в барабан-оґрудковувач. 

З метою підвищення ефективності застосування вапна запропонований і 

випробуваний новий спосіб подачі вапна – накочування-напилювання його на 

гранули шихти [8, с. 150 та ін.]. Дослідження показали [38], що спікання шихти, 

обробленої вапном (у кількості 0,4 % від маси сирої шихти) за цим способом, 

призводить до збільшення вертикальної швидкості спікання на 14,7 %. 

Підвищити ефективність накочування негашеного вапна можна шляхом 

подачі на гранули додатково 1÷2 % води після нанесення шару вапна [39]. 

Гідратація вапна й утворення на поверхні гранул цементуючої оболонки оберігає 

гранули від руйнування, збільшуючи їх механічну міцність. 

Зі збільшенням кількості вапна в шихті (за даними металургійного 

комбінату «Запоріжсталь») [40] від 0 до 5,7 % вертикальна швидкість спікання 

зростає з 20,0 до 24,2 мм/хв., а продуктивність – з 1,39 до 1,6 т/(м2 год.). 

В Японії введення вапна в аглошихту передбачено для багатьох машин, у 

тому числі й площею спікання 600 м2. При цьому продуктивність підвищується на 

6 % при добавці 1 % негашеного вапна й приблизно на 11 % при добавці 2 % [41, 

42]. 
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На Карагандинському металургійному комбінаті випробуваний спосіб 

спікання з подачею вапна та звороту в різні об’єми шихти, що дозволило 

підвищити продуктивність агломашин на 7÷8 % [43]. 

Розроблений і досліджений спосіб роздільної грануляції двох видів 

аглошихт, що відрізняються різним вмістом вапна [44]. Спосіб реалізовано на 

аглофабриці № 2 металургійного заводу в Кашимі (Японія) в 1987 р. Для цього на 

аглофабриці побудовано нову лінію оґрудкування аглошихти, що включає 

додатковий змішувач. 

Застосування інших інтенсифікуючих добавок в агломераційній шихті. 

Офлюсування аглошихти вапняком впливає на процес спікання. Якщо шихта з 

руд офлюсована вапняком до основності 1,3÷1,5, то продуктивність 

агломераційної установки зазвичай зростає на 10÷12 % [21, 41, 42] без зниження 

міцності агломерату. 

У якості флюсуючої добавки, при виробництві залізорудних агломератів 

звичайної основності (1,2÷1,4) запропоновано використовувати дрібнодробленний 

високоосновний агломерат [19, с. 323, 324]. За даними досліджень В.А. Уткова і 

японських металургів збільшення продуктивності агломашин при використанні 

дуплекс-процесу становить 7÷10 %. 

З грудня 2009 р. виробництво залізофлюсу для аглофабрики Качканарського 

гірничо-збагачувального комбінату (КачкГЗК) освоєне на Високогірському 

гірничо-збагачувальномі комбінаті (ВисГЗК) із власного концентрату й вапняку. 

Його застосування дозволило збільшити продуктивність агломашин на 20 %, 

знизити витрату палива на 15 % і підвищити міцність агломерату [45]. 

Для інтенсифікації процесу феритоутворення у твердій фазі було 

запропоновано виготовляти феритну суміш із гематитвмісних матеріалів і флюсів 

та вводити її в шихту окремим компонентом. Кількість цих матеріалів у суміші 

вибирається виходячи із забезпечення стехіометричного співвідношення між 

складовими однокальцієвого фериту. Компоненти суміші спільно подрібнюються, 

що сприяє досягненню високого ступеня завершеності реакцій між ними завдяки 

активації поверхні зерен [46, с. 321]. Добавка феритної суміші, яка складається з 
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багатої гематитової руди й вапняку, поліпшує процес агломерації, відбувається 

збільшення продуктивності установки за рахунок підвищення швидкості спікання 

й поліпшення міцності агломерату. Витрата феритної суміші в шихту може 

становити 10÷15 % [46, с. 324-326]. 

Дніпровським меткомбінатом ім. Дзержинського представлений [47] спосіб 

інтенсифікації спікання агломераційної шихти, що включає використання 

конвертерного шлаку фракції менше 40 мм. 

З метою інтенсифікації агломераційного процесу запропоновано вводити в 

аглошихту водяний розчин сульфату перехідного металу або сульфату барію з 

концентрацією 5÷35 частин на мільйон у кількості 5÷100 мл/тонну агломераційної 

шихти [48]. При цьому сульфат перехідного металу може бути обраний із групи, 

що складається із сульфату міді, сульфату марганцю, сульфату заліза. 

Позитивні результати були також отримані на багатьох фабриках світу при 

добавці до води, що подавалася в аглошихту, невеликої кількості Na(OH), Na2CO3, 

NaСl, залізного купоросу, сульфітного лугу, гумата натрію, поверхнево-активних 

речовин [21, с. 42]. 

Московський інститут сталі і сплавів (МІСіС) виконав ряд досліджень, 

пов'язаних із застосуванням в агломераційній шихті продуктівкоксохімічного 

виробництва. З метою інтенсифікації процесу спікання й утилізації стічних вод 

коксохімічного виробництва, останні запропоновано вводити в шихту в якості 

сполучної добавки за наступного співвідношення інгредієнтів, %: флюс – 5÷10; 

паливо – 5÷10; стічні води коксохімічного виробництва – 5÷10; залізорудний 

концентрат – решта [49]. Позитивна дія стічних вод коксохімічного виробництва 

на оґрудкування агломераційних шихт обумовлена наявністю в цих водах 

поверхнево-активних речовин, що містять фенол. 

Випробування технології спікання агломераційних шихт, зволожених 

стічними водами коксохімічного виробництва, проведено на ОХМК [50]. 

Застосування стічних вод дозволило зменшити вміст фракції 0÷1,6 мм в 

оґрудкованій шихті з 38 до 28 %, збільшити швидкість фільтрації повітря через 

шар шихти, що спікається, підвищити продуктивність агломашини на 8,8 %. При 
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зволоженні компонентів агломераційної шихти стічними водами коксохімічного 

виробництва водневий показник зволожуючого розчину рекомендується 

підтримувати в межах 2÷4 [51]. Це сприяє інтенсифікації оґрудкування за рахунок 

збільшення константи швидкості змочування магнетиту. 

Розроблений склад агломераційної шихти, в якому в якості органічного 

сполучного використаний активний мул коксохімічного виробництва [52], що 

представляє собою дрібні частки колоїдних фракцій, які, утворюючи адсорбційні 

шари на поверхні часток шихти, зменшують товщину плівки рідини, що 

приводить до підвищення сил зчеплення між окремими частками шихти. 

Інтенсифікація процесу спікання забезпечується при наступному співвідношенні 

інгредієнтів шихти, %: тверде паливо – 5÷10; флюс – 10÷14; активний мул 

коксохімічного виробництва – 0,3÷0,6; залізорудний концентрат – решта. 

З метою поліпшення якості оґрудкування агломераційної шихти шляхом 

підвищення ефективності використання сполучної здатності стічних вод 

коксохімічного виробництва зволожують спочатку ґрудкуєму частину шихти 

стічною водою з активним мулом у співвідношенні 1 : (0,05÷0,1), потім 

послідовно воду подають наприкінці первинного змішування з добавкою 

ґрудкуємої частини шихти й на початку вторинного змішування. Витрата стічних 

вод на кожній стадії становить 30÷40, 10÷20 і 40÷60 % відповідно [53]. 

Поверхнево-активні властивості фенолу викликають зміну умов 

зародкоутворення в ґрудкуємому матеріалі, що в сукупності із прискоренням 

процесів змочування приводить до інтенсифікації гранулоутворення в цілому [54]. 

Це підтверджується результатами дослідження [55] особливостей 

гранулоутворення в дисперсних шихтах при зволоженні їх водою, що містить 

поверхнево-активні речовини. 

В Комунарському гірничо-металургійному інституті запропоновано 

подавати знешкоджені шлами фенольного виробництва [56, с. 19], які містять 

50÷55 % вапна й 2÷3 % фенольного радикала [57]. Введення шламів у кількості  

0,5÷5,0 % від маси сирої аглошихти приводить до збільшення вертикальної 

швидкості спікання на 18 % і продуктивності – на 11 % [8, с. 152]. 
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Дослідження з інтенсифікації оґрудкування шихти аглофабрики 

«Тулачормет», рудна частина якої представлена рівними кількостями аглоруди й 

тонкоподрібненого концентрату, показали, що спільне введення в шихту 

гашеного вапна (близько 30 кг/т агломерату) і залізного купоросу (більш 0,25 % 

від ваги шихти) у вигляді водяного розчину в барабан-оґрудковувач різко 

підвищує питому продуктивність аглоустановки – до 2 т/(м2·год.). Без добавки 

залізного купоросу таке ж підвищення продуктивності досягається лише при 

витраті вапна 60÷80 кг/т агломерату [58]. 

Поліпшення структури шару аглошихти. З метою посилення сегрегації 

при укладанні шихти на агломашину розроблений цілий ряд різних способів і 

пристроїв [8, с. 156-175; 59], серед яких заслуговує на увагу конструкція 

завантажувального пристрою, рекомендована Всесоюзною конференцією 

агломератників у Києві до впровадження на всіх агломашинах площею до 100 м2. 

Запропонований пристрій [60] дозволяє без істотних переробок використовувати 

лоток типової конструкції, надаючи йому два ступені свободи, що забезпечує 

можливість змінювати висоту шару шихти на агломашині й кут нахилу лотка 

незалежно один від одного. 

Підвищення ефективності сегрегації досягається, наприклад, ввімкненням у 

вузол сегрегації шихти встановленого за барабанним живильником стабілізатора 

потоку шихти й поворотного вертикального листа-розсікача, розташованого між 

листом сегрегатором і завантажувальним лотком [61]. Застосування пристрою 

дозволяє підвищити вертикальну швидкість спікання на 4÷6 %, знизити вміст 

дріб'язку на 0,4 %, витрату палива – на 2 %. 

Запропоновано спосіб агломерації залізовмісних матеріалів, що забезпечує 

різну ступінь розвитку сегрегації за шириною палети: у центральній частині, яка 

складає 60÷70 % ширини, зосереджують шихту, що містить 65÷70 % фракції +5 

мм, а біля бортів – шихту, що містить 50÷60 % цієї фракції [62]. 

Прийнято вважати [63, с. 209, табл. 78], що двошарове спікання підвищує 

продуктивність на 3÷5 %, знижує витрату коксового дріб'язку на спікання на  

10÷15 % при поліпшенні якості агломерату. 
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Технологія двошарового спікання знайшла широке застосування на 

агломераційних фабриках світу, зокрема, на Ново-Липецькому і 

Західносибірському металургійних заводах, КачкГЗК [21, с. 70]. 

Ідея двошарового спікання була використана для спікання шихт із різною 

крупністю, вмістом флюсу, звороту й інших компонентів аглошихти. Так, був 

запропонований спосіб одночасного виробництва агломератів двох основностей 

шляхом спікання двошарової шихти, верхній шар якої мав основність 0,7÷0,8, а 

нижній – 2,5 [64]. Лабораторні експерименти показали, що при такій технології не 

тільки підвищується міцність агломератів, але й на 14 % збільшується 

продуктивність. Реалізація цієї технології виробництва різноосновних агломератів 

на аглофабриці Ново-Липецького металургійного комбінату в 1987 р. дозволила 

поліпшити технологічні параметри агломераційного процесу, знизити вміст 

дріб'язку в скіповому агломераті на 2,5 %, підвищити його відновлюваність на 

4÷7 % [65]. 

В 1978 р. на аглофабриці № 2 Карагандинського металургійного комбінату 

була впроваджена технологія спікання аглошихти, що складалася з двох шарів, 

що мають різну крупність [66]. Нижній шар формується зі звороту крупністю 8 

мм і аглоруди, а верхній – із дрібнозернистого лісаківського концентрату. Паливо 

й флюси розподіляються по шарах залежно від теплопотреби й заданої основності 

агломерату. Впровадження даної технології дозволило підвищити 

газопроникність шихти й збільшити продуктивність агломашин. 

 

1.2. Сучасний стан теорії та практики інтенсифікації процесів виробництва 

котунів 

 

1.2.1. Теорія інтенсифікації процесу одержання котунів 

Активація компонентів шихти оґрудкування. Для зміни складу й властивостей 

шихтових матеріалів, використовуваних для одержання котунів, знаходять 

застосування методи хімічної й механічної активації. 
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Активація здрібнюванням, або механоактивація, – порівняно новий спосіб 

інтенсифікації фізико-хімічних процесів, в основі якого лежить зміна реакційної 

здатності твердих речовин під дією механічних сил [67, с. 3]. В результаті 

основних прийомів механічного впливу на тверде тіло – удару й тертя – виникає 

цілий ряд фізичних явищ, найважливішими з яких є наступні: розігрів матеріалу, 

що подрібнюється, емісія електронів і створення різниці потенціалів, збільшення 

вільної поверхневої енергії речовини, пластичні й пружні деформації, зміна 

термодинамічних характеристик речовини і її реакційної здатності [67, с. 7; 68,  

с. 436-446]. 

Використовуючи сполучні (поверхнево-активні речовини) разом з методами 

механоактивації, також можливо інтенсифікувати процеси утворення нових 

поверхонь. В результаті виходить кінцевий продукт зі зміненими властивостями, 

такими, як густина, міцність пресовки (гранули), питома поверхня та реакційна 

здатність [69]. 

При спільному здрібнюванні твердого палива з одним з компонентів шихти 

оґрудкування, наприклад, вапняку, відбувається фізико-хімічна активація 

поверхонь матеріалів, що подрібнюються, за рахунок їх взаємодії (більш м'які 

частки твердого палива налипають на більші частки іншого матеріалу). 

Свіжоприготована в такий спосіб суміш, дисперсні частки якої мають високу 

неврівноважену поверхневу енергію, сприяє інтенсифікації процесу зґрудкування 

[70]. 

Для поліпшення якості бентонітових глин, що подаються в шихту 

оґрудкування в якості зміцнюючої добавки, застосовується хімічна активація. 

Вона полягає в обробці глин солями, мінеральними кислотами, реагентами [71, 

с. 47]. При цьому обмінні катіони одного роду можуть бути заміщені катіонами 

іншого роду. Так, наприклад, під дією натрієвих солей можуть бути повністю 

заміщені всі катіони дифузійного шару часток бентоніту катіонами натрію, у 

результаті чого утворюється натрієвий лужний бентоніт. Активація бентоніту 

можлива також залізним купоросом, що й показали лабораторні дослідження [72]. 
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Удосконалення речовинного складу шихти. Основними напрямками 

вдосконалення речовинного складу шихти оґрудкування з метою інтенсифікації 

процесу одержання котунів є оптимізація витрати й виду флюсуючої добавки, 

подача твердого палива в шихту, заміна бентоніту іншими сполучними 

добавками. 

Вивчення впливу основності на показники міцності котунів показало, що 

незалежно від вмісту кремнезему ця залежність носить екстремальний характер 

[73]. При цьому максимальні значення міцності котунів у холодному стані й при 

відновленні збігаються, і зі зменшенням частки порожньої породи в котунах вони 

зміщуються в бік більших основностей. 

Ступінь впливу офлюсування на зміцнення залежить від виду флюсу. 

Міцність котунів підвищується в ряду: вапняк – гашене вапно – негашене вапно. 

Це пояснюється як інтенсифікацією процесів феритоутворення й спікання, так і 

формуванням під дією цього фактору більш рівномірної структури котунів. 

Найбільш рівномірний розподіл пор, їх максимальний середній розмір, мала 

пористість і однорідність структури характерні для котунів, офлюсованих 

гашеним та свіжовипаленим вапном [74, с. 73-77]. 

Для умов Соколовсько-Сарбайського гірничо-видобувного об’єднання 

(ССГВО) підвищення ступеня офлюсування котунів вапняком до 1,2, що сприяє 

поліпшенню міцнісних властивостей котунів, а також техніко-економічних 

показників роботи доменних печей Магнітогорського металургійного комбінату 

(ММК) [75], вимагає для одержання кондиційного по сірці продукту додаткових 

витрат тепла й зниження продуктивності випалювальних машин на 8 %. При 

заміні вапняку вапном за рахунок збільшення густини котунів, інтенсивності 

прогріву шару, можна не тільки виключити зниження продуктивності 

випалювальних машин, але навіть добитися деякого їхнього збільшення [74, 

с. 81].  

Завдяки більш швидкому прогріву шару котунів з добавками вапна в 

порівнянні з котунами, офлюсованими вапняком, можна підвищити швидкість 

конвеєрної машини й збільшити її продуктивність. Зниження температури в зоні 
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сушки II для офлюсованих вапном котунів компенсується інтенсифікацією 

процесів феритоутворення в зоні підігріву за рахунок більш раннього завершення 

твердофазних реакцій [74, с. 81, 85]. 

З метою поліпшення властивостей доменного шлаку до складу залізорудної 

сировини вводять оксид магнію у вигляді магнійвмісних флюсів – 

доломітизованого вапняку, доломіту, магнезиту[76, с. 88, 89]. Заміна звичайного 

вапняку доломітизованим приводить до збільшення продуктивності 

випалювальних машин за рахунок розширення температурного інтервалу випалу 

котунів [77, с. 46]. 

Застосування твердого палива в шихті для виробництва окиснених 

котунів. Введення твердого палива в шихту для виробництва котунів є 

ефективним прийомом інтенсифікації процесу їх випалу. Завдяки введенню до 

складу шихти твердого палива (антрациту), теплопотреба шару в зовнішньому 

теплоносії зменшується, що приводить до збільшення питомої продуктивності зон 

підігріву й випалу на 9 %. 

При випалі неофлюсованих котунів з концентрату Лебединського гірничо-

збагачувального комбінату (ЛебГЗК), що містить 67,3 % заліза й 5,7 % 

кремнезему, визначено [78, с. 72], що підвищення розрідження під шаром до 800 

мм вод. ст., ефективне при вмісті вуглецю 1,1 %; до 1000 мм вод. ст. – при його 

вмісті 0,8 %. 

Оптимальним вмістом добавки вуглецю є 1 %. При більших вмістах 

запропоновані двошарова укладка котунів на машину або виробництво 

двошарових котунів (у ядрі 0,5 % добавки, в оболонці – 2,0 %) [83, с. 160-163]. 

Заміна бентоніту іншими сполучними має на меті виключити із складу 

шихти дефіцитний і розубожуючий компонент. В якості замінника бентоніту 

найбільше поширення одержало вапно. 

Встановлено, що добавка вапна не тільки поліпшує ґрудкуємість шихти, але 

й інтенсифікує процес випалу сирих котунів [79]. Дослідження впливу 

застосування вапна в шихті для виробництва котунів з концентратів 

Костомукшського й Соколовсько-Сарбайського гірничо-збагачувальних 
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комбінатів, проведені в МІСіС, показали істотний вплив вапна на процес 

зміцнення котунів та їх кінцеві властивості [80-82]. 

Котуни з шихти, що містить вапно, через більш сприятливий розподіл 

температури в шарі мають більш високі середні по висоті шару показники 

міцності й більш низький вміст закису заліза [82]. 

Здатність негашеного вапна до поглинання вологи робить цей вид вапна 

ефективною добавкою при оґрудкуванні вологих концентратів (W = 12÷13 %). 

Експериментальними дослідженнями показана можливість виробництва сирих і 

випалених котунів з вологоємного залізорудного концентрату з використанням 

негашеного вапна в якості добавки, що осушає [83]. 

Природними замінниками бентоніту можуть служити глиноземисті залізні 

руди, нонтронітові й келовейські глини, а також відходи глиноземного 

виробництва [74, с. 39]. 

Запропоновані й випробувані в якості сполучного також залізофлюс, 

феритна суміш (спільно здрібнені сухим способом залізо- і вапновмісні 

матеріали), різні типи цементів [56, с. 14, 15], крейда, хлористі кальцій і натрій, 

сульфат заліза. 

Випробовуються органічні сполучні, такі як стічні води коксохімічного 

виробництва, фенольні смоли, гудронове мило, сульфітно-спиртова барда (ССБ), 

натрієва сіль карбоксилметилцелюлози (КМЦ), відходи виробництва 

полівінілового спирту, вугілля, бітум, торф, лігнін, поліакрилат натрію та ін.  

[74, с. 43, 44]. 

Особливий інтерес у цій групі замінників бентоніту представляє полімер на 

основі целюлози, що одержав назву «Перидур». Успішні досліди з використанням 

«Перидур» проведені на десятьох закордонних оґрудкувальних фабриках [56, 

с. 20, 21]. 

Поліпшення вихідної структури одиничних котунів і шару 

випалюваних котунів. Дослідження технології оґрудкування приводить до 

висновку про існування оптимальної структури сирих котунів, що суттєво 

полегшує процес випалу й одержання випалених котунів з високими 



58 

металургійними властивостями. Критерієм цієї структури є пористість сирих 

котунів, завищення й заниження якої несприятливо позначається на ході 

зміцнення котунів [74, с. 48, 49]. 

Пористість сирих котунів обумовлена, насамперед, гранулометричним 

складом матеріалу, що оґрудковується. В процесі оґрудкування на пористість 

котунів можна впливати зміною механічних сил у грануляторі, величина яких 

залежить від швидкості й траєкторії руху котунів; останні, у свою чергу, залежать 

від типу гранулятора, його геометричних розмірів і параметрів роботи (швидкості 

обертання і кута нахилу). Пористість і кількість повітря в котунах залежать від 

коефіцієнта ґрудкуємості К: з його збільшенням вони зростають, значне 

збільшення цих параметрів мало місце для К ≈ 0,7. 

Аналогічні закономірності отримані в роботі [84], автори якої 

запропонували характеризувати внутрішню структуру сирих і висушених котунів 

розміром пор і зерен, а також відношенням радіуса пор до радіуса зерен. 

Промислові випробування показали, що зниження початкової пористості 

офлюсованих котунів з 34,5 до 30,1 % привело до збільшення міцності випалених 

котунів з 2,15 до 2,65 кН/котун, зниженню виходу часток фракції < 0,5 мм після 

випробування в барабані з 8,0 до 2,1 %, збільшенню виходу часток фракції > 5 мм 

з 87,0 до 95,0 %. При випробуванні міцності котунів по Ліндеру вихід часток 

фракції < 0,5 мм зменшився з 5,9 до 4,7 %, а ступінь відновлення знизилася з 50,1 

до 44,7 % [73]. 

Отримані результати означають, що підвищення густини сухих котунів (у 

певних межах) супроводжується інтенсифікацією їх спікання та, відповідно, 

дозволяє підвищити продуктивність випалювального агрегату при збереженні 

характеристик міцності випалених котунів. 

Дослідження впливу параметрів внутрішньої геометричної структури 

котунів на їхню міцність, проведене в інституті Механобрчормет [85], показало, 

що на міцність випалених котунів за всіма показниками великий вплив виявляють 

зміни загальної пористості в процесі випалу, відношення відкритої пористості до 

загальної й відношення товщини стінки між порами до радіусу пор, і менший 
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вплив – радіус пор і товщина стінки між ними. Фактори, що впливають на радіус 

пор, товщину стінки між ними та їх відношення, розташовуються за силою впливу 

в наступному порядку: температура, сума шлакоутворювальних, вихідна 

пористість і сума летючих речовин. 

Таким чином, структура одиничних котунів, поряд з їхнім складом і 

режимом термообробки, є факторами, що визначають ефективність протікання 

масо- і теплообмінних процесів в ході зміцнюючого випалу котунів, оптимізація 

яких дозволяє інтенсифікувати ці процеси й поліпшити якість готового продукту. 

Поліпшення структури оброблюваного шару котунів. Теорія й практика 

виробництва залізорудних котунів свідчать про те, що ефективність їх 

зміцнюючого випалу залежить не тільки від структури одиничних котунів, але й 

від газодинамічної характеристики оброблюваного шару котунів у 

випалювальному агрегаті. До основних параметрів шару котунів на 

випалювальній конвеєрній машині (ВКМ) можна віднести висоту шару, загальний 

гранулометричний склад котунів і його розподіл за поперечним перерізом шару. 

Оптимізація цих параметрів дозволяє інтенсифікувати процес термообробки 

котунів. 

Як відомо, при постійному діаметрі оброблюваних гранул і швидкості 

фільтрації теплоносія підвищення висоти шару приводить до більш повної 

завершеності процесів тепло- і масообміну в ньому й збільшенню продуктивності 

ВКМ [86, с. 175]. Разом з тим, як правило, промислові ВКМ обладнані такими 

тягодуттєвими засобами (вентилятори, димососи та ін.), аеродинамічна 

характеристика яких не забезпечує сталість швидкості фільтрації газу в шарі. 

Зазвичай зі збільшенням висоти шару швидкість фільтрації зменшується. 

Наявність двох протилежно діючих факторів (збільшення завершеності процесів 

тепло- і масообміну й зниження швидкості фільтрації газів з підвищенням висоти 

шару) і обумовлюють оптимальну висоту шару, при якій продуктивність агрегату 

максимальна. 

Розроблено й досліджено пошарове укладання сирих котунів на 

випалювальну машину: дрібний клас укладається на шар постілі з наступним 
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збільшенням розміру котунів у міру віддалення від колосників [87]. Дослідження 

на випалювальних машинах у пробниках показали, що при цьому відбувається 

поліпшення всіх міцнісних показників як основного класу котунів (12÷14 мм), так 

і більших котунів (14÷16 мм). 

При пошаровому укладанні котунів можлива додаткова інтенсифікація 

процесу випалу шляхом добавки твердого палива в нижні шари котунів. 

Поліпшення газопроникності за рахунок пофракційної укладки шару можливо 

використовувати для підвищення загальної висоти шару [87]. 

1.2.2. Практика інтенсифікації процесів виробництва котунів 

Удосконалення гранулометричного складу й активація компонентів 

шихти. Визначальним фактором при оґрудкуванні залізорудних шихт є 

гранулометричний склад концентрату, для характеристики якого зазвичай 

використовують вміст у ньому певних часток (наприклад, менше 0,074; 0,050;  

0,044 мм.) і питому поверхню. Практика оґрудкування показує, що у 

випробуваних межах деяке збільшення частки дрібних часток у шихті сприятливо 

позначається на процесі грануляції та якості сирих і випалених котунів. Міцність 

котунів тим вище, чим більше число контактів між окремими частками, число 

яких збільшується зі зменшенням розміру часток [74, с. 25, 26]. 

Сирі котуни задовільної міцності можна одержати при помелі концентрату 

до крупності ≤ 0,2 мм [88, с. 10]. Однак існують і більш жорсткі вимоги, 

відповідно до яких весь матеріал розмелюють, наприклад, до крупності ≤ 0,15 мм, 

у тому числі 75 % матеріалу – до крупності ≤ 0, 044 мм. У деяких випадках 

вимоги до ступеня здрібнювання ще вище: 85÷90 % матеріалу повинні бути 

здрібнені до крупності ≤ 0,044 мм. 

Якщо користуватися величиною питомої поверхні, то найчастіше 

оґрудкування концентратів протікає успішно, якщо їх питома поверхня становить 

150÷190 м2/кг [83, с. 6]. Концентрати з питомою поверхнею 120÷150 м2/кг 

оґрудковуються в суміші з більш тонкими концентратами або при підвищеній 

витраті сполучних добавок.  
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Питома поверхня залізорудного матеріалу не виявляє однозначного впливу 

на властивості котунів. Із збільшенням питомої поверхні концентрату у відомих 

межах підвищуються характеристики міцності сирих гранул при одночасному 

зростанні їх вологості [89, 90]. Кожні додаткові 8 м2/кг поверхні часток шихти 

вимагають підвищення вологості на 0,1 %, а це приводить, як показав досвід 

роботи фабрик оґрудкування, до зниження продуктивності випалювальних машин 

на 1 %. Підвищення пористості висушених котунів зі збільшенням питомої 

поверхні концентрату підтверджене серією дослідів [89] і пояснюється 

зростанням вологості, що перешкоджає ущільненню гранул. 

Лабораторні дослідження впливу активації шихти, що складається з 

магнетитових концентратів Центрального та Інгулецького гірничо-

збагачувальних комбінатів, вапняку, негашеного вапна та бентоніту, шляхом 

обробки в універсальному дезінтеграторі-активаторі при швидкості обертання 

ротора 4000÷16000 об./хв. (50÷200 м/с), показали збільшення її питомої поверхні з 

216÷272 до 479÷535 м2/кг. Активація викликала підвищення міцності сирих і 

сухих котунів. При цьому знизилася пористість сирих котунів з вапном, а 

пористість котунів з бентонітом мала екстремальну залежність від швидкості 

обертання ротора (максимальна – при 100 м/с). Покращилася також якість 

випалених і відновлених котунів [91]. 

Результати дослідів з дослідження впливу попередньої активації шихти для 

виробництва брикетів з побічних продуктів металургійного виробництва [92] 

показали, що при цьому збільшується міцність брикетів. Найбільший ефект 

спостерігається у випадку спільного активування в кульовому млині цементу й 

відсіву котунів. 

Механічна активація суттєво підвищує ефективність застосування в якості 

сполучної та флюсуючої добавки в шихту оґрудкування слабовипаленого вапняку 

(карбонатного вапна). Промислова апробація на фабриці оґрудкування ЦГЗК 

технології виробництва котунів, офлюсованих активованим карбонатним вапном, 

показала високі в'язкі властивості цього продукту, які обумовлені хімічною 

взаємодією у вологому середовищі Са(ОН)2 і СаСО3 з утворенням цементуючих 
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кристалогідратів типу основного карбонату кальцію mСаСО3Ca(OH)2nН2O  

[93, 94]. 

Удосконалення речовинного складу шихти, що оґрудковується. За 

кордоном, на оґрудкувальній фабриці в Ліберії, при випалі неофлюсованих 

котунів з гідрогематитового концентрату продуктивність випалювальної машини 

збільшилася на 12,3 % за рахунок введення в шихту 0,6 % вуглецю [82, с. 35]. 

На оґрудкувальній фабриці фірми «Сідбек-Нормайнс» у Канаді було 

вироблено 8 млн. т котунів з добавкою в середньому 0,85 % коксика в шихту [95]. 

На промисловій фабриці оґрудкування ЦГЗКу вперше в Україні 

відпрацьована й впроваджена технологія виробництва офлюсованих котунів з 

введенням у шихту твердого палива [96]. При цьому міцність випалених котунів 

практично не змінилася, а продуктивність випалювальної машини збільшилася на 

4,7 %. 

По оцінці авторів роботи [97], виробництво котунів з добавками твердого 

палива є на сьогоднішній день одним з найбільш перспективних напрямків 

удосконалення способів одержання оґрудкованої сировини. При добавці 0,6÷0,8 

% антрациту в шихту збільшення продуктивності зони випалу конвеєрної машини 

становить 20÷25 % за рахунок підвищення середньої швидкості нагрівання на 

55 ºС/хв. 

Вже до кінця 70-х років минулого століття вапнозастосовувалося як 

сполучна і флюсуючи добавка на 11 закордонних оґрудкувальних фабриках у 

Мексиці, Венесуелі, Бразилії й інших країнах. Загальний об’єм виробництва 

залізорудних безбентонітових котунів із застосуванням негашеного вапна склав 

близько 37 млн. т/рік [98-103]. 

На закордонних оґрудкувальних фабриках використовують гашене вапно (у 

кількості від 0,5 до 3,5 %), що обумовлено деякими його технологічними 

перевагами перед негашеним вапном – відсутністю коливань ступеню гасіння 

вапна в шихті, що приводить до стабілізації процесів оґрудкування й випалу 

котунів, а також можливістю проведення процесу гасіння вапна в оптимальному 

режимі, що підвищує в'язкі властивості гідрооксиду кальцію. У той же час 
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застосування гашеного вапна виключає можливість використання 

вологопоглинальної здатності вапна, яка особливо важлива при оґрудкуванні 

перезволожених концентратів. Крім того, використання гашеного вапна пов'язане 

з необхідністю організації відділення гасіння вапна [98]. 

Таким чином, є переконливі докази доцільності застосування вапна в шихті 

для виробництва котунів. Разом з тим існує ряд серйозних проблем, що 

стримують впровадження технології виробництва котунів з використанням вапна. 

Деякі експериментальні дані свідчать про негативний вплив добавки на 

температурний рівень сушки котунів. Припустима температура під час сушки 

котунів, офлюсованих вапном, менше, ніж неофлюсованих або офлюсованих 

вапняком (300 і 350÷400 ºС відповідно). Можливе руйнування котунів з вапном у 

зоні сушки (головним чином при підігріві) при виділенні парів води, що 

утворюються в результаті розкладання гідроксиду кальцію. Отже, застосування 

вапна в шихті оґрудкування вимагає більш м'якого режиму сушки котунів або 

розробки заходів, спрямованих на підвищення температури «шоку» котунів. 

Негативний вплив вапна на термостійкість котунів можна виключити введенням у 

шихту сульфату заліза (FeSO4∙7H2O) [104]. 

Іншою характерною рисою технології одержання котунів з використанням 

вапна замість бентоніту, як показують промислові випробування, є підвищена 

чутливість процесу випалу, і особливо процесу оґрудкування, до коливань складу 

й властивостей сировини, а також до параметрів технологічного режиму. Таким 

чином, застосування вапна в якості сполучної добавки в шихті оґрудкування 

викликає необхідність досить суворого дотримання вимог до якості шихтових 

матеріалів і всіх параметрів технологічного процесу. 

У якості замінника бентоніту на деяких фабриках використовується 

органічна добавка «Перидур».Тільки в США вироблено понад 750 тис. т. котунів з 

використанням «Перидур» [56, с. 20, 21]. Результати дослідів на фабриці 

«Тубаран» (Бразилія) і «Мінорка» (США) представлені в табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Порівняльна міцність котунів з бентонітом і «Перидур» 

Показники 
Фабрика Тубаран Фабрика Мінорка 

бентоніт «Перидур» бентоніт «Перидур» 

Витрата сполучного, кг/т котунів 5,0 0,6 7,2 0,8 

Міцність сирих котунів:     

на скидання, рази 2,4 4,2 7,15 7,54 

на стиснення, Н/котун 9,6 12,6 9,0 9,7 

Міцність сухих котунів, Н/котун 13 32 
Немає 

свідчень 

Немає 

свідчень 

Міцність випалених котунів, 

Н/котун 

Немає 

свідчень 
5240 2245 2000 

Особливістю термообробки котунів з «Перидур» є підвищена висота шару 

котунів на ґратах і більш швидке окиснення магнетиту через більшу пористість 

котунів внаслідок вигоряння сполучного. Відновлюваність дослідних котунів 

була вище, ніж у котунів з бентонітом. У цілому в процесах виробництва 

зґрудкованої залізорудної сировини органічні сполучні в силу різних причин поки 

не знаходять широкого застосування.  

Удосконалення структури випалених котунів. Оптимальна висота шару 

може бути визначена експериментальним або розрахунковим шляхом. Для 

розрахункового визначення оптимальної висоти шару необхідно розрахувати 

аеродинамічні характеристики встановлених на агрегаті тягодуттєвих засобів, 

газоповітряних трактів, оброблюваного шару при різній його висоті, процеси 

тепло-масообміну в шарі. Подібні роботи були виконані Всесоюзним науково-

дослідним інститутом металургійної теплотехніки (ВНДІМТ) і 

Ураленергочорметом на Соколовсько-Сарбайському і Качканарському гірничо-

збагачувальних комбінатах стосовно до процесів сушки й випалу залізорудних 

котунів [86, с. 175-178]. Результати розрахунків показали, що зі збільшенням 

висоти шару сирих котунів з 300 до 500 мм продуктивність випалювальної 

машини зростає, зокрема, при температурі теплоносія 200 ºС від 9,26 до 15,37 %, 

при збільшенні першої секції зони сушки з 12 до 20 м2 відповідно. 
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При відсутності можливості змінювати висоту оброблюваного шару 

(наприклад, через обмеження висоти бортів випалювальних візків) доцільно 

оптимізувати діаметр оброблюваних гранул при заданій висоті шару. Це 

дозволить збільшити продуктивність агрегату за рахунок більш повного 

використання можливостей тягодуттєвого устаткування [86, с. 179]. 

Відомий ряд способів і пристроїв, які використовуються і забезпечують 

двошарове завантаженнякотунів на випалювальну конвеєрну машину [105]. При 

цьому укладання верхнього шару може проводитися як відразу після укладання 

нижнього шару, так і після проведення початкового етапу сушки котунів на 

машині. 

Застосування пристроїв для двошарового укладання котунів дозволить 

збільшити продуктивність випалювальної машини на 10÷15 %, зменшити питому 

витрату палива на 10÷15 % і поліпшити якість випалених котунів [106]. 

 

1.3. Виробництво і якість вапна для процесів зґрудкування 

 

Вище було показано, що добавка вапна в шихту для виробництва 

агломерату та котунів є ефективним прийомом інтенсифікації процесів 

зґрудкування залізорудних матеріалів. Це викликає необхідність розгляду в даній 

роботі питань, пов'язаних з виробництвом і якістю вапна для процесів зґрудкування. 

Способи та агрегати для випалу вапняку. Для виробництва вапна, 

застосовуваного на агломераційних фабриках, використовують горизонтальні 

випалювальні машини ОПР з площею випалу 10,15 м2, кільцеві шахтні 

випалювальні машини ПОР, конвеєрні машини КМ-14, машину БЦРМ, шахтні 

печі, а також печі киплячого шару [107, с. 66; 108, с. 39-45]. 

Дослідження шарового випалу вапняку свідчать про значний вміст 

залишкового вуглецю в готовому продукті – від 3,5 до 5,9 %. При цьому в міру 

переміщення зони горіння до колосникових ґрат крупність незгорілого палива й 

вміст вуглецю в шарі зменшуються.  
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З метою підвищення якості вапна в МІСіС розроблений спосіб випалу 

вапняку [34, с. 16-20], відмінністю якого є організація вторинного запалювання 

залишкового вуглецю палива поверхневого шару шихти в момент, коли первісна 

зона горіння (перша стадія процесу) пройшла 50÷70 % висоти випалювального 

шару. Розроблений спосіб випалу вапняку шляхом дворазового запалювання 

поверхневого шару шихти дозволяє значно поліпшити якість одержуваного вапна: 

вміст (CaО + MgО)заг і (CaО + MgО)акт підвищується на 10÷13 і 30÷40 % 

відповідно при збільшенні питомої продуктивності за вмістом активних 

складових у вапні більш ніж на 30 % у порівнянні зі звичайним режимом випалу. 

Для умов агломераційного цеху ВАТ «МК Запоріжсталь» запропонована 

нова технологія шарового випалу вапняку з використанням класифікованих 

дозованих фракцій вапняку крупністю < 3, 3÷10 і > 10 мм у співвідношенні 5,80 і 

15 % відповідно й палива крупністю < 3, 3÷7 і > 7 мм у співвідношенні 7,85 і 8 % 

відповідно [109]. Реалізація даної технології дозволяє одержати рівномірний 

розподіл температури по об’єму шару, а також покращене для цих умов 

використання теплової й хімічної енергії палива. При цьому досягається 

збільшення висоти шару випалювального флюсу з 600 до 650 мм, зниження 

розрідження у вакуум-камерах з 4,9 до 4,5 кПа, підвищення ступеню випалу 

вапняку з 81 до 83 % і збільшення продуктивності машини КМ-14 з 610 до 630 

т/добу. 

Підвищення ефективності використання вапна в процесі оґрудкування 

шихти може бути досягнуто за рахунок гідратаційного здрібнювання й активації 

вапна перед його введенням в аглошихту. Сутність способу, запропонованого в 

МІСіС, полягає в попередній обробці вапна водою в кількості, меншій 

стехіометричної для її гасіння, що дозволяє частково гідратувати і активувати 

вапно перед його введенням в аглошихту [34, с. 21, 22]. 

Описані вище способи випалу вапняку й гідроздрібнювання вапна були 

успішно випробувані в промислових умовах і впроваджені на конвеєрній машині 

КМ-14 ВАТ «МК «Запоріжсталь». Реалізація розробленої технології полягала в 

установці другого запального горна (на відстані 4 м від осі основного запального 
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горна) і бризкала (на розвантажувальному кінці випалювальної машини) – витрата 

води підтримується в межах 10÷12 % від маси вапна й може коректуватися 

залежно від якості одержуваного продукту [34, с. 23, 25]. 

У нашій країні понад 80 % загальної кількості вапна виробляється в 

шахтних печах, широке поширення яких обумовлено простотою їх конструкції й 

експлуатації, низькими капітальними витратами на будівництво, високою 

тепловою ефективністю [110, с. 19]. Так, витрати тепла на виробництво вапна (у 

кДж/кг СаО) становлять: на коксі – 3560÷4000, на антрациті – 4520, на 

природному газі – 5280, на мазуті – 5090 [111]. Це притому, що теоретично для 

одержання 1 кг СаО необхідно затратити 3180 кДж [112, с. 73]. 

Для випалу у високих шахтних печах придатні лише ті породи, які 

характеризуються значною механічною міцністю (міцність на стиск не менш  

20÷30 МПа). Шматки породи повинні бути однорідними, вони не повинні 

розсипатися й розпадатися на більш дрібні частини під час нагрівання, випалу й 

охолодження [113]. 

Вертикальні шахтні печі для випалу вапняку представлено двома основними 

конструктивно-технологічними типами: одношахтними із протиточним 

нагріванням і багатошахтними з паралельно-протиточним регенеративним 

нагріванням (ППР), які інтенсивно впроваджуються в більшості закордонних 

країн [110, с. 125-127; 114]. 

Стандартна піч типу ППР фірми Мерц (Швейцарія), одного зі світових 

лідерів в області печей для випалу вапняку [115], є двохшахтною із чергуванням 

роботи шахт у режимі спалювання й неспалювання. Відмінними рисами печі ППР 

є паралельний потік гарячих газів і оброблюваного матеріалу в зоні випалу, а 

також рекуперативний підігрів повітря для спалювання газу в самому 

технологічному процесі. При виробництві вапна із вмістом СаО, рівним 96 %, 

повне теплоспоживання становить близько 3520 кДж на тонну випаленого вапна. 

Випал вапняку у зваженому стані здійснюється в печах киплячого шару 

(КШ), циклонно-вихрових і циклонних [116, с. 341-371]. Вважається [117], що 

вапно печей КШ у найбільшій мірі відповідає вимогам агломераційного 
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виробництва,оскільки дозволяє обпалювати дрібні фракції вапняку (3÷12 мм), де 

також ефективновикористовується одержуваний при випалі вапняний пил. Однак за 

витратою палива печі КШ фактично не мають істотних відмінностей від 

обертових трубчастих печей, що відрізняються більшими витратами тепла (до 

7000÷12500 кДж/кг СаО) [111]. Що стосується вапна, використовуваного в шихті 

для виробництва котунів, то тут, імовірно, найбільш підходящим агрегатом є 

циклонна піч, здатна виробляти тонкодисперсний високоактивний продукт. 

Використання нагрівачів вихідного матеріалу й охолоджувачів вапна в установках 

циклонного типу забезпечує істотне зниження теплових витрат на процес 

виробництва. 

Конструкція комбінованого двоступінчастого агрегату для випалу 

дрібнозернистого полідисперсного вапняку [118] забезпечує різні швидкості й 

напрямки потоку газоподібного теплоносія, що транспортує оброблюваний 

матеріал. В першому ступеню по ходу руху газів обпікаються дрібні й 

підігріваються великі частки вапняку. У другому ступеню здійснюється остаточна 

обробка великих часток. Конструктивно перший ступень виконаний у вигляді 

циліндра, а другий – у вигляді усіченого конуса; обидві камери мають 

тангенціальне підведення паливо-повітряної суміші. 

Різноманіття конструктивних рішень печей циклонно-вихрового типу 

обумовлене відмінностями в технологічному призначенні готового продукту й 

необхідному ступені теплової обробки матеріалу в печі. Випалювальні агрегати, 

призначені для термообробки дрібнозернистого тонкодисперсного вапняку  

(0÷3 мм), повинні мати здатність однаково обробляти великі (3 мм) і дрібні  

(< 0,5 мм) частки матеріалу. Для підвищення ступеня випалу великих фракцій 

вапняку двоступінчаста піч була реконструйована з установкою третьої камери – 

камери випромінюючого факела [119]. 

Новий спосіб випалу порошкоподібної крейди й конструкція печі-

декарбонізатора циклонного типу, впроваджені на ЗАТ «Руслайм» ЛебГЗКу, 

дозволяють знизити витрату палива до 50 % і електроенергії до 25÷30 % [120]. 
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Для виробництва дрібнодисперсного вапна в Національній металургійній 

академії України (НМетАУ) розроблено піч циклонного типу продуктивністю 

1000 т/доб. [121]. Вапно одержують шляхом випалу у зваженому стані попередньо 

здрібненого вапняку у вихровому високотемпературному потоці теплоносія. 

Особливість роботи печі циклонного типу – короткочасність процесу випалу 

(2÷4 с). Це забезпечує одержання вапна, яке має дрібнозернисту структуру й 

відповідно високу хімічну активність, високу стійкість до об'ємної гідратації, не 

злежується протягом 2÷4 місяців і зберігає високі технологічні властивості. 

Гашене вапноу вигляді пушонки застосовується в якості сполучної і 

флюсуючої добавки при виробництві залізорудних котунів. Гідратація оксидів 

кальцію і магнію [112, с. 209, 210], що містяться у вапні, супроводжується 

виділенням тепла, рівного відповідно 1160 і 934 кДж/кг оксиду. Гасіння вапна в 

пушонку у вітчизняній практиці здійснюється в гідраторах періодичної й 

безперервної дії [112, с. 21]. Гідратор безперервної дії складається з 

горизонтально розташованого сталевого барабана, обертового лопатевого 

циліндричного сита, скрубера й привода.  

Процес гасіння вапна протікає у дві стадії: на першій стадії (у камері із 

циліндричним ситом) відбувається зволоження й гасіння вапна, розпушування 

його паром і перетворення в гарячий порошок; на другій стадії (у камері з 

мішалкою) завершується процес гасіння за рахунок залишкової вологи, і 

відбувається сушіння пушонки. Температура води, що впорскується в сито через 

отвори порожнього обертового вала, дорівнює 80 ºС. Продуктивність гідратора  

5 т/год [112, с. 212]. 

Трохи відрізняються технологія гасіння вапна й устаткування для цієї мети, 

застосовувані на оґрудкувальній фабриці «Самарко», Бразилія, розроблені фірмою 

«Kennedyvanson» («Кеннеді Вен Сон»), США [122]. Дроблене вапно й воду 

подають у змішувачі, які складаються з двох паралельних камер, обладнаних 

шнеками. В цьому апараті й починається процес гасіння вапна, який закінчується 

в камері витримки розміром 2,4×4,3 м, яка також обладнана змішувальним 

пристроєм. Температура в камері витримки повинна бути в межах 87÷96 °С. 
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Продукт, що вивантажується з гасителя, подрібнюють до крупності 90 % класу 

мінус 0,074 мм у кульовому млині, що працює в замкненому циклі з повітряним 

класифікатором. Здрібнений продукт подають у бункер оґрудкувальної фабрики. 

Якість вапна для процесів зґрудкування. Розроблений в середині 70-х 

років галузевий стандарт (ГСТ) на агломераційне вапно ГСТ 1435-78 

встановлював його розподіл на дві групи: дрібну (до 3 мм) і крупну (до 12 мм), а 

за сумарною масовою часткою активних монооксиду кальцію і магнію – на 

чотири сорти, які характеризуються показниками, наведеними в табл. 1.3 [123]. 

Пізніше Донецьким науково-дослідним інститутом чорної металургії 

(ДонНДІчорметом) розроблені уточнені технічні умови на вапно для 

агломераційного виробництва (ГСТ 14-16-35-88), введені в дію з 01.01.89. Вони 

передбачають класифікацію вапна на дві категорії за крупністю: 1 (–3 мм) і  

2 (–10 мм) і три сорти за хімічним складом: 1 (масова частка CaО + MgО не 

менше 91,0 %), 2 (≥81,0 %) і 3 (≥75,0 %). 

Таблиця 1.3 

Характеристика різних сортів агломераційного вапна за ГСТом 1435-78 

Найменування показника 
Сорт 

Перший Другий Третій Четвертий 

Масова частка, %: 

– (СаО+MgО)акт, не менше 

– SiO2, не більше 

– не погашених зерен, не більше 

 

85 

3,5 

3 

 

75 

3,5 

5 

 

65 

4,5 

10 

 

55 

4,5 

15 

Втрати при прожаренні, %, не більше 4 8 13 20 

 

Цими технічними умовами на агломераційне вапно, у порівнянні з раніше 

існуючими (ГСТ 1435-78), посилені вимоги до гранулометричного складу вапна 

категорії 2 (верхню межу крупності зменшено з 12 до 10 мм), показників якості 

вапна: масова частка активних оксидів кальцію й магнію у вапні нижчого сорту 

повинна становити 57 % замість 50 %, а час гасіння вапна рівно 180÷300 с замість 

300÷480 с у колишніх умовах [36]. 
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На жаль, при розробці нових технічних умов на агломераційне вапно не 

були враховані недоліки раніше діючої стандартної методики визначення 

показників якості вапна, що стосувалися приготування проби вапна перед 

випробуванням. Здрібнювання (до крупності менше 0,2 мм) і нагрівання проби 

вапна в ході випробувань штучно підвищують його активність і не дозволяють 

оцінити поведінку вапна в реальних умовах агломераційного виробництва. В 

цьому зв'язку звертає на себе увагу методика визначення активності негашеного 

агломераційного вапна фірми «Ніппон Кокан», Японія [124]. Вона передбачає 

використання для гасіння вапна води, нагрітої до 40 °С, і вимір кількості кислоти, 

витраченої на титрування, протягом 3 хв. із початку процесу гідратації. Це 

забезпечує визначення активності вапна в умовах, максимально наближених до 

промислових (тривалість перебування шихти в барабанному оґрудковувачі 

становить 2÷4 хв.). 

Дослідження показують (табл. 1.4), що з підвищенням вмісту оксиду магнію 

у вихідному матеріалі активність вапна знижується [125]. 

 

Таблиця 1.4 

Активність вапна, одержуваного з різних флюсів 

Флюси для отримання 

вапна 

Хімічний склад флюсів, % 
Масова частка 

активних 

(СаО+MgО) у 

вапні, % 
СаО MgО 

Вапняк 53,9 0,9 89,1 

Доломітизований вапняк 40,8 10,0 67,3 

Доломіт 29,3 18,7 53,2 

Магнезит 0,4 45,3 7,3 

 

Результати експериментів показали, що крупність вапна, використовуваного 

для офлюсування аглошихт, не повинна перевищувати 3÷5 мм, а ступінь випалу – 

75÷80 % [126, 127]. 
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Встановлено [128], що зміна крупності вапна в межах від 0 до 5 мм не 

позначається на міцності агломерату та продуктивності установки. Доцільно 

виключення з технологічного процесу вапна крупністю більше 8 мм, так як воно 

значно погіршує властивості міцності агломерату. Дроблення вапна до крупності  

1 мм і менше мало ефективне. 

Істотним резервом поліпшення якості вапна, використовуваного при 

оґрудкуванні, особливо при невисокому вмісті в ньому активних складових, є 

механічна активація. Дослідження впливу величини енергетичного навантаження, 

критерієм якого служила тривалість обробки матеріалу в лабораторному 

кульовому млині протягом 3÷120 хв., на властивості кінцевого продукту показало, 

що ця залежність має коливальний характер по всіх контрольованих властивостях 

[129]. Контрольованими властивостями були вологовбирання, показники процесу 

гідратації (температура й час), міцність гідратних зв'язків і в'язка здатність. 

Отримані результати дозволили встановити можливість використання даного 

способу підготовки сполучної добавки для формування властивостей, необхідних 

при оґрудкуванні залізорудних концентратів. 

Дослідження впливу витрати коксового дріб'язку, еквівалентного 

температурі випалу, на здатність вапна до гідратації, тобто на його активність, 

показало [108, с. 49], що зі збільшенням витрати коксового дріб'язку від 8 до 11 % 

одночасно зі збільшенням ступеня випалу від 57,0 до 78,5 % відбувається 

збільшення залишку вапна, непогашеного протягом трихвилинного промивання 

вапна водою, з 4,0 до 13,1 %. Це вказує на те, що аби уникнути «перевипалу» 

вапна, що знижує його якість, необхідний «м'який» випал вапняку. 

 

1.4. Висновки по розділу 1 і постановка задач дослідження 

 

1. Показником вертикальної швидкості спікання аглошихти є швидкість 

руху зони горіння, яка може лімітуватися або швидкістю процесів теплообміну 

між газовою й твердою фазами, або швидкістю хімічної реакції горіння вуглецю 



73 

палива. Максимальна продуктивність процесу досягається, коли швидкості 

просування фронту горіння й теплопередачі рівні між собою. 

2. Структурно-газодинамічними та структурно-морфологічними 

параметрами агломераційної шихти, що впливають на швидкість руху газового 

потоку, є порозність, еквівалентний діаметр зерен, коефіцієнт форми зерен, а 

також обумовлені цими характеристиками емпіричні коефіцієнти 

газодинамічного опору. В умовах агломераційного виробництва газодинамічна 

структура оґрудкованої шихти визначається її вихідним гранулометричним 

складом, наявністю сполучних компонентів, режимом оґрудкування. 

3. Поліпшення усередненості аглошихти, що досягається в результаті 

застосування сучасної технології й техніки усереднення, вагового автоматичного 

дозування компонентів шихти, ефективних систем дозування й змішування 

шихти, забезпечує підвищення продуктивності агломашин на 1÷3 % за рахунок 

стабілізації теплового режиму спікання. 

4. Найпоширенішою й ефективною інтенсифікуючою добавкою є вапно, 

введення якого в шихту можливе різними способами. Подача вапна шляхом 

накочування-напилювання на гранули шихти ефективно перешкоджає зниженню 

газопроникності шару при спіканні, що забезпечує збільшення вертикальної 

швидкості спікання до 15 %. Розроблені й реалізовані способи спікання з подачею 

вапна в різні об’єми шихти. 

5. Повсюдно практиковане офлюсування агломераційної шихти вапняком 

забезпечує підвищення продуктивності аглоустановки на 10÷12 %. Ефективними 

інтенсифікаторами аглопроцесу є також залізофлюси, феритні суміші, 

поверхнево-активні речовини, побічні продукти коксохімічного виробництва та 

ін. 

6. У світовій практиці широко застосовують модернізовані завантажувальні 

пристрої на базі барабанних живильників, що підвищують ефективність сегрегації 

шихти, а також спікання двошарової шихти, що відрізняється різним вмістом 

палива, які забезпечують збільшення продуктивності агломашин і поліпшення 
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якості агломерату. Ідея двошарового спікання успішно реалізована для 

агломерації шихт із різної крупністю, вмістом флюсу й інших компонентів шихти.  

7. Механоактивація заснована на зміні реакційної здатності твердих речовин 

під дією ударів і тертя та пов’язана з поліпшенням їх структурно-морфологічних 

характеристик. Спільне здрібнювання деяких компонентів шихти 

супроводжується фізико-хімічною активацією, а обробка бентоніту солями й 

кислотами – хімічною активацією, що сприяє інтенсифікації процесу 

оґрудкування. 

8. Вплив основності шихти на міцність котунів має екстремальний характер, 

а значення міцності підвищується при переході від вапняку до гашеного вапна, а 

від нього – до негашеного. Більш швидке нагрівання котунів з вапном у 

порівнянні з вапняком дозволяє підвищити продуктивність випалювальної 

машини. 

9. Поліпшення масообміну та структурно-морфологічних характеристик 

шихти для виробництва котунів досягається введенням до складу шихти твердого 

палива та заміною бентоніту іншими сполучними. На ЦГЗК відпрацьована і 

впроваджена технологія виробництва офлюсованих котунів з введенням в шихту 

твердого палива. При цьому продуктивність випалювальної машини збільшилася 

на 4,7 %. Заміна бентоніту вапном інтенсифікує процеси ферритоутворення в зоні 

підігріву за рахунок більш раннього завершення твердофазних реакцій. 

10. Головним критерієм структури одиничних сирих котунів, що впливає на 

процес їх випалу, є пористість, завищення й заниження якої несприятливо 

позначається на ході зміцнення котунів. До основних параметрів шару котунів 

відносяться висота шару, гранулометричний склад котунів і його розподіл за 

висотою й поперечним перерізом шару, оптимізація яких дозволяє 

інтенсифікувати термообробку котунів. 

11. Як замінник бентоніту в шихті оґрудкування найбільшого поширення 

набуло вапно, що має не тільки сполучні, але і флюсуючі властивості. У 

закордонній практиці використовується гашене вапно, в той час як вітчизняні 

випробування застосування вапна в шихті для виробництва котунів проводяться з 



75 

негашеним вапном. Серед великого числа випробуваних органічних замінників 

бентоніту особливий інтерес представляє полімер на основі целюлози, що 

отримав назву «Перидур», успішні досліди використання якого проведені на 

десяти закордонних оґрудкувальних фабриках. 

12. Для вирівнювання температурного режиму обробки котунів різної 

крупності розроблено пошарове укладання котунів на випалювальну машину зі 

збільшенням розміру котунів у міру віддалення від колосників. Поліпшення 

газопроникності шару й підвищення міцності котунів при пофракційній укладці 

шару дозволяють підвищити продуктивність випалювальної машини до 10÷15 % і 

знизити витрати палива. 

13. Найважливіший інтенсифікатор агломераційного процесу й ефективна 

добавка в шихту для виробництва котунів – вапно – є дефіцитним продуктом на 

фабриках зґрудкування. Застосовуване при агломерації вапно в основному 

виробляється в агрегатах, що використовують шаровий випал вапняку, випал у 

зваженому шарі, а також у шахтних печах. 

14. Питома продуктивність установки шарового випалу вапняку по 

активних складових екстремально залежить від питомої витрати палива, що 

становить близько 10 % в шихті. Підвищити ступінь випалу вапняку і збільшити 

продуктивність випалювального агрегату можливо шляхом дворазового 

запалювання поверхневого шару шихти, пошарового завантаження вапняку різної 

крупності та ін. 

15. Основними перевагами випалу вапняку у зваженому стані, 

реалізованому в печах киплячого шару, циклонно-вихрових і циклонних, є висока 

технологічна ефективність процесу, і можливість одержання тонко дисперсного 

вапна для виробництва котунів. 

16. Якість агломераційного вапна, як правило, визначається масовою 

часткою у вапні основних компонентів, а також величиною втрат при 

прожарюванні й реакційною здатністю. Застосовувана методика визначення 

якості вапна не дозволяє оцінити поведінку негашеного вапна в реальних умовах 

агломераційного виробництва, оскільки передбачає попереднє здрібнювання 
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проби до крупності менше 0,2 мм і її нагрівання в ході випробувань, що штучно 

підвищує активність реального вапна. 

Проведений аналіз дозволяє визначити наступні основні завдання 

дослідження. 

1. Розробити теоретичні передумови інтенсифікації процесів зґрудкування 

залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних 

характеристик оброблюваного матеріалу, масообміну та енергоефективності для 

чого: 

а) дослідити показники інтенсивності процесів виробництва зґрудкованої 

сировини; 

б) виконати комплексну системну класифікацію прийомів інтенсифікації 

процесів зґрудкування; 

в) теоретично обґрунтувати залежність показників інтенсивності процесів 

зґрудкування від структурно-морфологічних характеристик застосовуваних 

матеріалів і масообміну. 

2. Розробити нові способи й агрегати для виробництва вапна з метою 

підвищення ефективності його застосування при виробництві зґрудкованої 

залізорудної сировини, для чого:  

а) дослідити залежність показників шарового випалу вапняку від 

технологічних параметрів виробництва; 

б) використовувати технологію випалу дрібнодисперсного вапняку в 

повітряному потоці; 

в) дослідити вплив якості й витрати вапна в шихту на процес зґрудкування. 

3. Дослідити й удосконалити агломераційний процес, у тому числі:  

а) поліпшенням складу залізорудної частини шихти й підготовки шихти до 

спікання в процесі оґрудкування; 

б) оптимізацією основності шихти й способу її офлюсування; 

в) удосконаленням технології виробництва агломерату при використанні 

вапна в шихті; 
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4. Дослідити й удосконалити процес виробництва котунів, у тому числі за 

рахунок: 

а) підвищення ефективності зґрудкування активацією компонентів шихти й 

застосуванням раціональних сполучних добавок; 

б) використання негашеного вапна в шихті оґрудкування; 

в) поліпшення якості сирих котунів; 

г) інтенсифікації процесу спікання котунів поліпшенням речовинного 

складу й удосконаленням температурного режиму їх обробки. 

5. Проаналізувати техніко-економічну ефективність підвищення 

інтенсивності виробництва й застосування зґрудкованої залізорудної сировини з 

урахуванням ціноутворюючих факторів, у тому числі: 

а) дослідити вплив інтенсифікації процесів виробництва зґрудкованої 

залізорудної сировини на якість одержуваних продуктів; 

б) дослідити вплив гранулометричного складу агломерату на роботу 

доменної печі й розробити раціональний критерій для оцінки гранулометричного 

складу агломерату з позицій його газопроникності; 

в) дослідити й удосконалити методику ціноутворення зґрудкованої 

залізорудної сировини; 

г) оцінити вплив розроблених прийомів інтенсифікації процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на техніко-економічні 

показники роботи фабрик зґрудкування. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах зі 

списку публікацій здобувача (додаток А): 56, 72, 75, 84, 86. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 

ЗҐРУДКУВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ 

ПОЛІПШЕННЯ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАСООБМІНУ  

 

 

У загальному вигляді формулювання питання про теоретичні передумови, 

позначені в назві даного розділу, представляються в такий спосіб. Так як певний 

параметр процесу зґрудкування залежить від масообміну й структурно-

морфологічних характеристик вихідних матеріалів, а інтенсивність процесу 

зґрудкування залежить (або визначається) цим параметром, то, отже, покращуючи 

масообмін і структурно-морфологічні характеристики вихідних матеріалів, можна 

забезпечити інтенсифікацію процесів зґрудкування. Два перші незалежні 

висловлення – це передумови, а третє твердження – висновок. 

Таким чином, завдання розробки зазначених теоретичних передумов 

полягає в знаходженні параметрів (показників), що найбільш суттєво 

характеризують інтенсивність процесів виробництва агломерату й котунів, а 

також у науковому обґрунтуванні положення про те, що знайдені параметри 

процесів зґрудкування залежать від масообміну і структурно-морфологічних 

характеристик вихідних матеріалів. Додатковим завданням, що розвиває першу 

передумову, слід вважати розробку системної класифікації прийомів 

інтенсифікації процесів зґрудкування, з виділенням таких, які включають 

поліпшення структури вихідних матеріалів і масообміну. 

 

2.1. Дослідження показників інтенсивності процесів виробництва 

зґрудкованої сировини 
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В обробній промисловості, до якої відноситься металургія чорних і 

кольорових металів, під інтенсифікацією мається на увазі «оптимальне 

використаннявсіх видів ресурсів і виробничих потужностей» [130, с. 6]. Це 

визначення інтенсивності, будучи правильним по своїй сутності, у той же час є 

занадто загальним, що визиває необхідність більш детального розгляду питань, 

пов'язаних з характеристикою інтенсивності процесів зґрудкування залізорудної 

сировини. 

Аналіз індексів інтенсивності промислового виробництва. В 

економічних науках аналіз динаміки промислового виробництва зазвичай 

виконується за допомогою показників індексів інтенсивності виробництва. У 

загальному випадку вони являють собою зміни середньодобового об’єму 

виробництва за певний період (як правило, місяць) по відношенню, зокрема, до 

попереднього періоду [131]. Наприклад, за даними Центру економічної 

кон'юнктури при Уряді Російської Федерації за період із січня 1990 р. по червень 

2000 р. інтенсивність промислового виробництва в цілому скоротилася на 53 %, у 

тому числі в чорній металургії – на 35 %. 

У цьому зв'язку становить інтерес динаміка виробництва зґрудкованої 

залізорудної сировини в СРСР у попередні періоди [132]. Так, за 10 років – з 1978 

по 1988 р. інтенсивність виробництва зґрудкованих залізорудних матеріалів 

зросла на 7,3 %. При цьому інтенсивність виробництва агломерату знизилася на 

5,0 %, а котунів – збільшилася на 50,6 %. У попередньому десятилітті – з 1968 р. 

по 1977 р. інтенсивність виробництва агломерату збільшилася на 23,4 %, а котунів 

– зросла більш ніж в 60 раз.  

На Україні інтенсивність виробництва зґрудкованих залізорудних 

матеріалів з 1978 р. по 1988 р. зросла на 2,4 %. При цьому інтенсивність 

виробництва агломерату знизилася на 8,7 %, а котунів – збільшилася на 41,3 %. 

Недоліком економічних показників індексів інтенсивності виробництва є те, 

що вони оцінюють тільки валові рівні виробництва продукції, але не враховують 

виробничі потужності, на яких ця продукція була зроблена, тобто фактично 

характеризують екстенсивність виробництва (зі знаком «плюс» або «мінус»). 
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Для визначення техніко-економічних показників індексів інтенсивності, що 

дійсно характеризують інтенсивність технологічних процесів виробництва, слід 

відносити об’єми виробництва продукції до показників виробничої потужності 

основного технологічного встаткування [132]. Так, у металургії при оцінці 

техніко-економічних показників індексів інтенсивності процесу виробництва 

передільного чавуну необхідно враховувати корисний об’єм доменних печей, у 

яких він виплавлений, при оцінці індексів інтенсивності процесу виробництва 

агломерату – площу агломераційних машин і т. п. 

2.1.1. Аналіз існуючих і розробка нових показників інтенсивності 

процесу спікання аглошихти 

Аналіз існуючих показників інтенсивності процесу спікання 

аглошихти.Як правило, оцінка інтенсивності аглопроцесу (інтенсивності роботи 

агломераційної машини) приводиться за допомогою двох показників:  

1) питомої продуктивності агломашини; 

2) вертикальної швидкості спікання. 

Особливістю агломераційного процесу, яку необхідно враховувати при 

оцінці його інтенсивності, є комплексний характер процесу, що включає три 

послідовні технологічні стадії [133, 134]: 

1) підготовка шихти до спікання; 

2) спікання шихти; 

3) дроблення спеку й виділення з нього звороту.  

Виведемо формулу, що зв'язує загальний показник інтенсивності 

аглопроцесу й окремі (його складові) показники інтенсивності. Для цього 

приймемо наступні позначення: qг – питома продуктивність аглопроцесу по 

придатному агломерату, кг/(м2 с); ρ– насипна маса шихти, кг/м3; с  – вертикальна 

швидкість спікання, м/с; k – вихід придатного агломерату із шихти, част. од.; тоді 

загальний показник інтенсивності буде являти собою добуток трьох його окремих 

складових: 

 

.kq сг    (2.1) 
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Порівняння трьох складових загального (комплексного) показника 

інтенсивності аглопроцесу показує, що найбільш істотним і важливим з них є 

вертикальна швидкість спікання. Переважна роль вертикальної швидкості 

спікання в загальній інтенсивності аглопроцесу обумовлена, щонайменше, трьома 

обставинами. По-перше, вона є єдиною зі складових загальної інтенсивності, яка 

має у своїй розмірності одиницю часу, без якої поняття інтенсивності втрачає 

фізичний зміст. По-друге, практична можливість інтенсифікації аглопроцесу 

зв'язана, насамперед, зі збільшенням вертикальної швидкості спікання, яка в 

реальних умовах агломераційного виробництва змінюється в широких межах. 

Так, наприкінці 80-х років вертикальна швидкість спікання на вітчизняних 

аглофабриках перебувала в межах від 13,9 [(фабрика №1 Новокриворізького 

гірничо-збагачувального комбінату (НКГЗКу)] до 35,5 мм/хв. (фабрика заводу ім. 

Сєрова), при середній по Мінчормету СРСР, рівній 19,9 мм/хв. [135, с. 22-24]. 

Підвищення інтенсивності аглопроцесу за рахунок двох інших складових у 

більшості випадків обмежується порівняно незначним впливом складу вихідних 

шихтових матеріалів на насипну масу шихти, також вимогами до якості спеку й 

готового агломерату. По-третє, вертикальна швидкість спікання характеризує 

процес горіння твердого палива аглошихти, що є причиною утворення розплаву, 

який власне й забезпечує зґрудкування шихти в процесі агломерації. 

З урахуванням важливості показника вертикальної швидкості спікання 

агломераційної шихти, істотний практичний і теоретичний інтерес представляє 

проблема його розрахункового визначення, для розв'язку якої сьогодні відсутня 

надійна загальновизнана методика. 

З достатньою для інженерних розрахунків точністю запропоновано [136, 

с. 496] вважати, що  

 







г

c
V

w0
, (2.2) 

де w0 – швидкість фільтрації газу в шарі, м/с;  
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Vг – питомий вихід агломераційного газу, м3/кг сухої шихти. 

У той же час відомо [136, с. 507], що вертикальна швидкість спікання прямо 

пропорційна газопроникності шару, що спікається, R, м3/(м2 хв.), теплоємності 

газів cг і обернено пропорційна вдаваній теплоємності шихти cвдав.ш.: 

R
с

c
К

.ш.вдав

г
C 














 , (2.3) 

де К – коефіцієнт пропорційності. 

 

Нами була проведена аналітична оцінка відповідності формул (2.2) і (2.3) 

результатам спікання конкретних агломераційних шихт [134]. Розрахунки 

вертикальної швидкості спікання виконували для умов роботи агломераційних 

машин ряду аглофабрик різних регіонів СРСР. При цьому використовували 

методики обчислення газо- і термодинамічних характеристик шихти, 

рекомендовані в роботах [18, с. 110; 81, с. 26-35; 137]. 

Встановлено, що найбільшу універсальність й придатність для практичного 

застосування має формула (2.2), яка дає середнє відхилення від фактичних 

значень швидкості спікання, рівне 12,5 %. Формула (2.3) менш придатна для 

розрахункового визначення вертикальної швидкості спікання через складність 

точного обліку всіх факторів, що впливають на величину вдаваної теплоємності 

шихти й неоднозначності методик її визначення, а також, оскільки при 

підвищенні вмісту вуглецю в шихті більше 4 %, незважаючи на зменшення уявної 

теплоємності шихти внаслідок збільшення масової частки вуглецю в ній, 

швидкість спікання знижується [19, с. 170], хоча згідно з формулою (2.3) повинна 

збільшуватися. 

Ще одним показником, що характеризує інтенсивність спікання шихти, 

може бути час перебування шихти на агломашині (точніше, над площею спікання 

агломашин). Якщо позначити висоту шару шихти, що спікається, через H (м), то 

при нормальному ході агломашини час перебування ( , с) на ній шихти 

визначається за формулою: 
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с

H


  . (2.4) 

 

Підставивши у формулу (2.1) замість вертикальної швидкості спікання її 

значення з формули (2.4), одержимо трохи інший, більш зручний для практичного 

використання вигляд формули (2.1): 

 



 kН
qг


 . (2.5) 

 

Розробка нових показників інтенсивності процесу спікання аглошихти. 

Помноживши чисельник і знаменник формули (2.2) вертикальної швидкості 

спікання v (м/с) на 1 м2, одержимо об’єм спеченої шихти, що перетворився в спік 

на 1 м2 площі спікання за 1 с, який назвемо питомою об'ємною швидкістю 

спікання vоб, що має розмірність м3/(м2·с). За аналогією з доменним процесом, де 

одним з показників інтенсивності ходу доменних печей слугує об'ємна 

інтенсивність горіння коксу (кількість коксу на добу на 1 м3 корисного об'єму 

печі), питому об'ємну швидкість спікання доцільно перетворити в інтенсивність 

горіння твердого палива в шарі, що спікається, Іт, яка буде характеризувати масу 

твердого палива, що згорає за одиницю часу на одиниці площі спікання шихти. 

Для цього об’єм шихти, який перетворюється в спік, помножимо на насипну масу 

шихти ρ і на масову частку твердого палива в шихті Дт (част. од.). У результаті 

цих перетворень і скорочень отримаємо формулу для розрахунку інтенсивності 

горіння твердого палива в шарі, що спікається, кг/(м2 с): 
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. (2.6) 

 

Якщо в складі аглошихти, крім твердого палива, є інші компоненти, що 

містять горючий вуглець, наприклад, колошниковий пил, то в цьому випадку 
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замість інтенсивності горіння твердого палива слід користуватися значенням 

інтенсивності горіння вуглецю шихти, кг/(м2·с): 

 

г

в
в

V

Дw
І


 0

, (2.7) 

де Дв – масова частка горючого вуглецю в аглошихті, част. од. 

 

Інтенсивність горіння твердого палива (горючого вуглецю) аглошихти 

можна також розрахувати, використовуючи в якості базової формулу (2.1), тоді 

шукане рівняння буде мати вигляд: 
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Дq
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або 
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Дq
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 . (2.9) 

 

Помноживши інтенсивність горіння твердого палива на його теплотворну 

здатність ст (Дж/кг) при спалюванні в шарі аглошихти, одержимо тепловий 

показник інтенсивності спікання G, що характеризує кількість тепла від згоряння 

твердого палива, що виділяється на одиниці площі спікання за одиницю часу, 

який назвемоінтенсивністю тепловиділення в зоні горіння твердого палива, 

Дж/(м2·с): 

 

тт сIG  . (2.10) 

 

При розрахунках теплотворної здатності палива можна використовувати 

відому [138] формулу, що дозволяє визначати співвідношення СО/СО2 у газі, що 

утворюються при спалюванні вуглецю палива в шарі аглошихти: 
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де Сш – масова частка вуглецю в шихті, %; 

dт – діаметр часток палива, м. 

У цьому випадку, позначивши тепловий ефект горіння вуглецю до СО2 і СО 

відповідно через сСО2 і сСО, а відношення СО/СО2 – через n, отримаємо формулу 

для розрахунку теплотворної здатності палива: ст = (сСО2 + n сСО) / (1 + n), Дж/кг 

вуглецю. 

Розділивши інтенсивність тепловиділення в зоні горіння на висоту цієї зони 

hз.г.(м), отримаємо ще один тепловий показник аглопроцесу – паливну 

теплонапруженість зони формування агломерату Q, що характеризує кількість 

тепла, що виділяється в 1 м3 зони формування агломерату за 1 с, внаслідок 

горіння палива Дж/(м3 с):  

 

Q = G/hз.г.. (2.11) 

 

Формули (2.6)-(2.11) дозволяють підійти до оцінки інтенсивності 

аглопроцесу з актуальної в сучасних умовах паливно-енергетичної позиції [139, 

140], на відміну від традиційної шихтово-агломератної позиції, представленої 

формулами (2.1) і (2.5). Так, з формули (2.8) маємо питому продуктивність 

установки по придатному агломерату, кг/(м2·с): 
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 . (2.12) 

 

Порівняння формул (2.1) і (2.12) дозволяє одержати ще один вид формули для 

розрахунків вертикальної швидкості спікання: 
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З формул (2.12) і (2.13) випливає важливий теоретичний і практичний 

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

питома продуктивність аглоустановки й вертикальна швидкість спікання не 

тільки прямо пропорційні інтенсивності горіння палива, але й обернено 

пропорційні масовій частці твердого палива в шихті. Іншими словами, 

удосконалення агломераційного виробництва, спрямоване на зниження витрати 

палива в аглошихту, супроводжується підвищенням продуктивності агломашини 

[133, 141-143].  

Якщо відома питома витрата палива на виробництво агломерату Тпит (кг/кг 

агломерату), тоді інтенсивність горіння твердого палива можна визначити за 

формулою, кг/(м2с): питгт ТqІ  . 

Якщо в складі аглошихти, крім твердого палива, є інші компоненти, що 

містять горючий вуглець, наприклад, колошниковий пил, то в цьому випадку 

замість інтенсивності горіння твердого палива слід користуватися значеннями 

інтенсивності горіння вуглецю шихти Iв, кг/(м2·с) та питомої витрати горючого 

вуглецю на виробництво агломерату Упит, кг/кг агломерату: питгв УqІ  . 

Недоліком розглянутого показника загальної інтенсивності аглопроцесу є 

використання при його визначенні нечіткого критерію, яким є термін «придатний 

агломерат». На різних аглофабриках придатний агломерат (товарний або готовий 

продукт) містить різну масову частку дріб'язку класу 5÷0 мм, що, у першу чергу, 

впливає на величину коефіцієнта виходу придатного агломерату із шихти. Ця 

обставина утрудняє проведення представницького порівняння інтенсивності 

аглопроцесу на різних аглофабриках. 

Зазначений недолік пропонується усунути введенням поняття ідеального по 

масовій частці дріб'язку агломерату, тобто агломерату, що не має дріб'язку класу 

5÷0 мм, і порівнянням питомих продуктивностей, приведених до виробництва 
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ідеального за масовою часткою дріб'язку агломерату. При цьому замість коефіцієнту 

виходу придатного агломерату слід користуватися умовним коефіцієнтом виходу 

ідеального агломерату із шихти kум, який визначається за формулою: 

 
















100
1

М
kk ум , 

де М – масова частка дріб'язку класу 5÷0 мм у придатному агломераті, %. 

 

Що стосується впливу зміни частки звороту в шихті на інші параметри 

аглопроцесу, що входять до формул (2.1) і (2.12) для розрахунків питомої 

продуктивності аглоустановки, то в першому наближенні цим впливом можна 

зневажити. 

Порівняння показників роботи, що характеризують інтенсивність 

аглопроцесу на деяких вітчизняних аглофабриках (табл. 2.1), показує, що як 

шихтово-агломератні, так і паливно-енергетичні складові інтенсивності 

агломераційного виробництва відрізняються від комплексного показника 

інтенсивності значно більшими коливаннями своїх значень. 

Таблиця 2.1 

Показники роботи деяких аглофабрик  

Агломераційна 

фабрика 

Питома 

продук-

тивність  

по 

придатно

му 

агломе-

рату 

qприд, 

т/м2·год 

Складові інтенсивності аглопроцесу Масо

ва 

част-

ка 

дріб'-

язку  

5÷0 

мм в 

агло

мер-

аті, 

% 

Наве-

дена 

пит-

ома 

про-

дук-

тив-

ність 

qпит, 

т/м2× 

×год 

шихтово-агломератні 

показники інтенсивності 

паливно-енергетичні 

показники інтенсивності 

верти-
кальна 
швид-
кість 

спікан-
ня v, 

мм/хв. 

час 
перебу-
вання 
шихти 

на 
агло-

машині 
τ, хв. 

коефіці-
єнт 

виходу 
придат-

ного 
агломе-
рату із 

шихти k, 
част. од. 

питома 
витрата 
горю-
чого 

вуглецю  
Увуг, кг/т 
агломе-

рату 

інтенсив
-ність 

горіння 
вуглецю 
шихти  

Iвуг, 
кг/(м2× 
×год.) 

інтенсив-
ність 

тепловиділ
ення в зоні 

горіння 
твердого 
палива G, 
МДж/(м2× 

×год.) 

Руставського заводу 0,60 10,0 30,0 0,883 52,072 31,243 701,905 6,0 0,564 

НКГЗК, №1 0,66 13,9 20,9 0,775 46,476 30,674 570,598 13,5 0,571 

НКГЗК, №2 0,79 14,2 20,4 0,773 54,378 42,959 968,816 7,5 0,731 

Караганд. МК, №2 0,81 14,4 30,3 0,750 53,360 43,222 976,904 13,5 0,701 

Абагурсьска, №2 0,99 19,5 14,4 0,803 41,118 40,707 945,408 9,7 0,894 
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Абагурсьска, №1 1,09 16,9 13,6 0,822 42,595 46,429 1071,303 12,4 0,955 

ЗСМК 1,17 18,9 20,4 0,815 42,945 50,246 1157,952 17,8 0,962 

Гороблагодатська 1,18 н. буд. н. буд. 0,815 60,123 70,945 1554,358 12,2 1,036 

ОХМК 1,20 20,7 15,8 0,739 44,135 52,962 1219,170 17,5 0,990 

Караганд. МК, №1 1,30 19,3 19,4 0,833 37,231 48,400 1129,787 5,4 1,230 

Лєбяжинська 1,32 19,4 10,8 0,767 45,605 60,199 1385,196 8,6 1,206 

ПівдГЗК 1,37 22,0 13,4 0,770 49,324 67,574 1536,259 16,4 1,145 

Комбінату ім. Ілліча 1,39 28,0 9,7 0,780 57,690 80,189 1789,337 13,7 1,200 

Високогірська 1,50 19,8 12,1 0,809 43,260 64,890 1503,081 9,6 1,356 

Челябінського МК 1,52 27,2 10,3 0,801 33,723 51,259 1230,964 13,0 1,322 

Так, якщо питома продуктивність по придатному агломерату в міру її 

наростання збільшилася в 2,53 рази, то час перебування шихти на агломашині та 

інтенсивність тепловиділення в зоні горіння твердого паливашихти змінилися 

відповідно в 3,12 і 3,14 рази. Це пояснюється нерівномірністю й неоднозначністю 

зміни окремих складових питомої продуктивності агломашини, що згладжує 

відмінність у значеннях комплексного показника. Аналогічну роль, хоча й 

меншою мірою, відіграє показник масової частки дріб'язку класу 5÷0 мм в 

агломераті, значення якого враховуються при розрахунках наведеної питомої 

продуктивності. 

2.1.2. Аналіз способів оцінки інтенсивності процесів виробництва 

котунів 

Аналіз показників інтенсивності одержання сирих котунів в 

оґрудковувачах різних типів. До оцінки інтенсивності процесу зґрудкування 

сипких матеріалів можна підходити двояко [144]: 1) як до швидкості зростання 

крупності матеріалу, що оґрудковується, і в цьому випадку інтенсивність 

оґрудкування буде визначатися збільшенням середнього розміру гранул шихти в 

одиницю часу; 2) як до маси оґрудкованої шихти певної якості, одержуваної в 

одиницю часу, або зворотної величини – часу, необхідному для одержання 

одиниці маси оґрудкованої шихти; з підвищенням інтенсивності оґрудкування 

перша величина збільшується, а друга – зменшується. 
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Характерною рисою першого підходу, більш придатного для оцінки 

інтенсивності оґрудкування агломераційної шихти, є прив'язка показника 

інтенсивності до зміни параметра одиничних гранул – їх лінійного розміру. 

Другий підхід базується на зміні параметра, що характеризує ефективність 

одержання сукупності безлічі готових гранул – їх маси або необхідного часу 

оґрудкування, і тому більш придатний при одержанні сирих котунів. В 

останньому випадку, з метою одержання показників інтенсивності, порівняних 

для оґрудковувачів різної потужності, їх слід представляти у вигляді питомої 

інтенсивності, тобто відносити до характеристики, що визначає його ключовий 

конструктивно-технологічний параметр. У якості такого параметра оґрудковувача 

доцільно використовувати площу його робочої поверхні або об’єм робочого 

простору. При цьому показники інтенсивності одержання сирих котунів будуть 

мати розмірність у системі СІ відповідно кг/(м2 с) і кг/(м3 с). 

Можна вважати, що питома продуктивність оґрудковувача qог головним 

чином залежить від питомої інтенсивності передачі ущільнюючої енергії 

(потужності) від оґрудковувача до шихти, а також ґрудкуємості шихти Кш. Тоді 

загальний вид формули для розрахунків питомої поверхневої продуктивності 

оґрудковувача одержить наступний вираз: 

 

,0 шог K
S

N
kq 








  кг/(м2с), (2.14) 

де k0 – коефіцієнт пропорційності (якщо Кш – безрозмірна величина, то k має 

розмірність с2/м2); 

N – потужність, передавана від оґрудковувача до шихти (залежить від розміру 

й конструкції оґрудковувача, а також режиму його роботи), Вт; 

S – площа робочої поверхні оґрудковувача, м2. 

 

Результати розрахунків показників інтенсивності одержання сирих котунів 

(поверхневої й об'ємної) в основних промислових типах оґрудковувачів – 
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чашових (1) і барабанних (2) – на підставі паспортних даних про продуктивність 

агрегатів (табл. 2.2) дозволяють зробити наступні висновки. 

По-перше, зі збільшенням розмірів оґрудковувачів, як чашових, так і 

барабанних, інтенсивність оґрудкування, як правило, підвищується, що можна 

пояснити оптимізацією співвідношення розмірів робочого простору 

оґрудковувачів більш пізніх (і більш крупних) моделей.  

По-друге, інтенсивність оґрудкування в чашових оґрудковувачах в 

середньому в 3,4 ( по поверхневій інтенсивності) і 5,1 ( по об'ємній інтенсивності) 

рази вище, ніж у барабанних оґрудковувачах, що обумовлено конструктивними 

особливостями кожного типу оґрудковувача (у чашових оґрудковувачах вищі 

динамічні завантаження на матеріал, що оґрудковується), а також більш високим 

оптимальним ступенем заповнення робочого простору чашових оґрудковувачів  

Таблиця 2.2 

Конструктивні та технологічні характеристики 

промислових оґрудковувачів 

Тип 

оґрудковувача 

Розміри робочої зони 
Продуктивність 

(паспортна),  

т/год. [136, с. 

280] 

Інтенсивність 

оґрудкування 

діаметр, 

м 

довжина, 

м 

площа, 

м2 

об’єм, 

м3 
кг/(м2с) кг/(м3с) 

1 

ОЧ 5500 5,5 0,80 23,746 18,997 35 0,409 0,512 

ОЧ 7000 7,0 0,60 38,465 23,079 85 0,614 1,023 

ОЧ 7500 7,5 0,47 44,156 20,753 120 0,755 1,606 

2 

2,8 × 11 2,8 11 96,712 67,698 40 0,115 0,164 

3,6 × 10 3,6 10 113,040 101,736 100 0,246 0,273 

3,6 × 14 3,6 14 158,256 142,430 95 0,167 0,185 

 

оброблюваним матеріалом у порівнянні з барабанними оґрудковувачами 

(відповідно ≥ 15 і ≤ 2 [7, с. 163] або 3÷5 % [46, с. 146]). Зазначені обставини 

суттєво підсилюють передачу енергії від оґрудковувача до матеріалу, який 

оґрудковується, що приводить до збільшення інтенсивності оґрудкування. 

По-третє, абсолютне значення об'ємної інтенсивності оґрудкування вище, 

ніж поверхневої інтенсивності в тих же умовах процесу. Це свідчить про участь 
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об'ємних параметрів робочої зони в процесі оґрудкування, поряд з поверхнею 

оґрудкування, де відбувається накочування ґрудкуємої фракції на зародки й 

зростаючі гранули. 

Зазначені відмінності обумовлені особливостями зміни співвідношення 

параметрів робочої зони чашових оґрудковувачів зі збільшенням її об’єму, 

зокрема, зменшенням відношення висоти борту чаші до діаметра днища. 

Останні два результати аналізу показників інтенсивності оґрудковувачів 

різних типів вказують на переваги чашових грануляторів у порівнянні з 

барабанними. Аналогічний висновок зроблений у роботі [145] на підставі 

зіставлення техніко-економічних показників роботи барабанних оґрудковувачів 

Михайлівського гірничо-збагочувального комбінату (МихГЗК) й тарілчастих 

оґрудковувачів Північного гірничо-збагочувального комбінату (ПівнГЗК). 

Аналіз показників інтенсивності процесів зміцнюючого випалу котунів. 

Аналогічно показникам інтенсивності процесу оґрудкування, інтенсивність 

процесу зміцнюючого випалу сирих котунів доцільно представити як питому 

продуктивність випалювального агрегату. Залежно від застосовуваних у 

промисловості способів зміцнюючого випалу залізорудних котунів, питому 

продуктивність можна виразити як масу випалених котунів, вироблених в 

одиницю часу на одиниці робочої площі випалювальної конвеєрної машини або в 

одиниці робочого об’єму шахтної печі. У випадку випалу котунів на комбінованій 

установці «решітка-піч-охолоджувач» (РПО) вирішальне значення має питома 

поверхнева або об'ємна продуктивність основного агрегату для термообробки 

котунів – обертової випалювальної печі. 

Виконаємо аналіз питомої продуктивності найпоширенішого агрегату в 

практиці промислового виробництва залізорудних котунів – випалювальної 

машини конвеєрного типу, частка якого у світовому об’ємі виробництва котунів 

становить близько 60 % [146]. 

Відомо [78, с. 60], що питома продуктивність випалювального агрегату 

залежить від питомої продуктивності кожної його технологічної зони, і може бути 

представлена наступним рівнянням: 
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де qМ – питома продуктивність агрегату, т/(м2 год.); 

qс – питома продуктивність зони сушки, т/(м2 год.); 

qвип– питома продуктивність зони випалу, т/(м2 год.); 

qох– питома продуктивність зони охолодження, т/(м2 год.). 

 

Питома продуктивність випалювального агрегату буде максимальною, коли 

питома продуктивність кожної зони буде максимально можливою, а розподіл 

площі по зонах буде таким, що лімітуючими в рівній мірі будуть усі зони, а не 

яка-небудь окрема зона. Математично це положення визначається за умовою [147, 

с. 96]: 

 

охохвипвипcсМ qqqq   , 

де ψс – відносна площа зони сушки, част. од.; 

ψвип – відносна площа зони випалу, част. од.; 

ψох – відносна площа зони охолодження, част. од. 

 

Очевидно, що питома продуктивність кожної окремої технологічної зони 

випалювальної машини визначається теплопотребою шару й швидкістю подачі 

тепла в шар згідно із залежністю [78, с. 60]: 

 

з

з

з
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v

V

F

П
q  , 

де qз – зональна питома продуктивність, т/(м2 год.); 

П – годинна продуктивність агрегату по готовій продукції, т/год.; 

Fз – площа зони, м2; 

Vз – питома швидкість фільтрації газу-теплоносія, м3/(м2 год.); 
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vз– питома потреба шару котунів у газі-теплоносії, м3/т готової продукції. 

 

В свою чергу, питома швидкість фільтрації газу-теплоносія лімітується 

параметрами вихідної сировини й можливостями тягодутьових засобів, а питома 

теплопотреба шару котунів у кожній технологічній зоні залежить від необхідного 

ступеня її нагрівання (температури) і витрати тепла на протікання фізико-

хімічних процесів. Звідси випливає, що фактори, які знижують потребу шару в 

зовнішньому теплоносії й збільшують його газопроникність, підвищують 

продуктивність зон і випалювального агрегату в цілому. 

Із двох можливих показників питомої продуктивності обертової печі для 

випалу котунів – поверхневої й об'ємної – більш придатною для практичного 

застосування є поверхнева питома продуктивність, оскільки її розмірність 

відповідає розмірності показників питомої продуктивності двох інших агрегатів 

комбінованої установки – рухомій решітці і кільцевому охолоджувачу, що 

дозволяє визначити сумарну питому продуктивність комбінованої установки. 

Виведемо формулу для розрахунків питомої поверхневої продуктивності 

обертової печі для випалу котунів. Продуктивність обертової печі по готових 

котунах Q, кг/с як транспортуючого агрегату являє собою добуток трьох 

складових – швидкості руху котунів по довжині печі vo, м/с, площі поперечного 

перерізу котунів у печі Fo, м2і насипної густини котунів ρ, кг/м3. Замінивши 

площу поперечного перерізу котунів у печі добутком площі поперечного перерізу 

печі на ступінь заповнення печі котунами Ф, част. од., і розділивши 

продуктивність печі на її робочу поверхню, після скорочень одержимо формулу 

питомої поверхневої продуктивності обертової печі qs, кг/(м2·с): 

 

L

vФD,
qs


 0250

, 

де D – внутрішній діаметр печі, м; 

L – довжина печі, м. 
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Аналіз формули питомої поверхневої продуктивності обертової печі 

показує, зокрема, що інтенсивність випалу буде підвищуватися зі збільшенням 

діаметру печі й ступеня її заповнення котунами. Що стосується швидкості руху 

котунів по довжині печі, яка визначає, поряд з довжиною випалювального 

агрегату, час перебування котунів у печі, то саме цей технологічний параметр, з 

урахуванням температурного режиму в печі, повинен забезпечити необхідний 

рівень розвитку процесів, що відбуваються при випалі котунів, від яких залежать 

властивості готового продукту. 

Розрахунки за формулою (2.15) сумарної питомої продуктивності сучасних 

комбінованих установок РПО для випалу котунів, побудованих компанією Кобе 

Стіл Лтд. (Японія) в Ірані, Бразилії, Омані в 2007-2010 рр. [148], показали, що 

інтенсивність термообробки котунів агрегатами такого типу перебуває на рівні 

0,34÷0,45 т/(м2 гарячу годину), що становить лише 26÷37 % переважних значень 

інтенсивності термообробки котунів на випалювальних машинах конвеєрного 

типу. Отриманий результат пояснюється порівняно низькою питомою поверхневою 

продуктивністю трубчастої печі в порівнянні з машинами у вигляді решітки, яка 

рухається, що обумовлено особливостями теплопередачі в кожному з агрегатів. 

 

2.2. Класифікація прийомів інтенсифікації процесів зґрудкування 

 

2.2.1. Обґрунтування й аналіз принципів класифікації прийомів 

інтенсифікації процесів зґрудкування залізорудної сировини 

Відповідно до загальних принципів інтенсифікації хіміко-технологічних 

процесів, запропонованих В.Е. Лотошем [149, с. 104-106], класифікувати прийоми 

інтенсифікації необхідно на основі поділу факторів, що ефективно впливають на 

швидкість процесу й вихід продуктів взаємодії, на кінетичні й термодинамічні. 

При цьому вибір факторів, що впливають на кінетику процесу, повинен залежати 

від того, у якій області (кінетичній, дифузійній, перехідній) він протікає та у 

якому ступені фактор прискорює лімітуючу стадію в даних конкретних умовах 

його здійснення. 
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Аналіз принципів інтенсифікації хіміко-технологічних процесів, 

запропонованих В.Е. Лотошем, які можна назвати кінетико-термодинамічними, 

показує, що в силу своєї спрямованості на процеси, пов'язані із протіканням 

хімічних реакцій, вони не цілком прийнятні для класифікації прийомів 

інтенсифікації процесів зґрудкування, оскільки в ході останніх, поряд з хімічними 

процесами, відбуваються також складні фізичні й фізико-хімічні перетворення. 

Крім того, у процесах зґрудкування, як правило, не ставиться завдання досягнення 

максимального виходу продуктів хімічної взаємодії реагуючих речовин. 

Класифікувати способи інтенсифікації одного з основних процесів 

гідрометалургії – вилуджування – запропоновано [150] за ознакою енергетичного 

впливу на мінерал. При цьому фізичний клас прийомів інтенсифікації може бути 

представлений такими принципами його реалізації, як електрокінетика, 

електромагнетизм, магнітоімпульс, ультразвук та ін., хімічний – кислотна, 

реагентна та ін., механічний – гідродинаміка, пневмоімпульс та ін. Цю 

класифікацію принципів інтенсифікації, раціональну для часткового випадку 

процесу екстрагування, також не можна визнати цілком прийнятною для процесів 

зґрудкування, що відрізняються різноманіттям і складністю складових процесів. 

Наукове узагальнення і систематизація загальних закономірностей 

технології спікання аглошихти та зміцнюючого випалу сирих котунів дозволяє 

виділити для розгляду та аналізу три можливі базові принципи класифікації 

прийомів інтенсифікації цих процесів – речовинно-компонентний, процесуально-

кінетичний і операційно-технологічний. Стисло охарактеризуємо їхню сутність. 

Речовинно-компонентний принцип класифікації заснований на поділі 

прийомів інтенсифікації відповідно до речовин або компонентів системи, що 

беруть участь у процесі зґрудкування, на які чиниться вплив, що призводить до 

зміни їх складу та властивостей. Згідно з цим принципом прийоми інтенсифікації 

можна розділяти на групи, що змінюють 1) твердорідинну складову взаємодіючої 

системи (підготовлена до спікання аглошихта або підготовлені до випалу сирі 

котуни) і 2) газ (теплоносій і окиснювач), який проходить через шар аглошихти 

або сирих котунів. 
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При цьому прийоми, спрямовані на зміну твердорідинної складової системи, 

у свою чергу, підрозділяються залежно від напрямку й результату впливу на 

твердокомпонентні, рідинні, шихтові, грануляційні. Залежно від вибору факторів, 

що змінюють склад, температуру або властивості певної речовини, шихти або 

гранульованого матеріалу, буде залежати механізм інтенсифікуючого впливу. Так, 

оптимізація гранулометричного складу шихти для одержання сирих котунів 

викликає інтенсифікацію процесу твердофазного спікання при їхньому випалі, 

накочування на гранули аглошихти частини вапна інтенсифікує процес спікання 

шихти внаслідок підвищення газопроникності шару в ході агломерації й т. п. 

Прийоми, спрямовані на зміну складу, властивостей, інших характеристик 

газу, який подають у шар, залежно від результату розділяються на ті, що 

змінюють: а) склад газу; б) температуру газу; в) швидкість проходження газу 

через шар оброблюваного матеріалу; г) режим подачі газу в шар оброблюваного 

матеріалу; д) місце й напрямок подачі газу в шар матеріалу. 

В основі процесуально-кінетичного принципу класифікації лежить поділ 

прийомів інтенсифікації на групи відповідно до процесів, що протікають при 

оґрудкуванні, за рахунок підвищення швидкості яких забезпечується скорочення 

загального часу зґрудкування. Так, відповідно до цього принципу, залежно від 

способу зґрудкування, можна виділити прийоми інтенсифікації, спрямовані на:  

1) збільшення швидкості сушки (при випалі котунів); 

2) підвищення швидкості твердофазних реакцій (при агломерації та випалі 

котунів); 

3) прискорення горіння палива в аглошихті; 

4) підвищення швидкості твердо- і рідкофазного спікання; 

5) збільшення швидкості процесів теплообміну та ін. 

Операційно-технологічний принцип класифікації базується на 

вдосконалюванні застосовуваних або виконанні додаткових технологічних 

операцій, здійснюваних при виробництві оґрудкованої сировини, з метою 

інтенсифікації цього процесу. Відповідно до цього принципу можна виділити 

наступні групи прийомів інтенсифікації, пов'язані з: 
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1) формуванням складу шихти для зґрудкування, а також властивостей 

компонентів шихти в процесі їх підготовки; 

2) складанням, змішуванням і оґрудкуванням шихти; 

3) завантаженням аглошихти або сирих котунів на агрегат для їхньої 

термообробки; 

4) запалюванням і спіканням аглошихти або термообробкою сирих котунів; 

5) обробкою спеку та продуктів його поділу або обробкою випалених 

котунів і використанням відсіву. 

Очевидно, що в рамках кожного з розглянутих принципів класифікації можна 

виділити групи комбінованих прийомів інтенсифікації процесів зґрудкування. 

Наприклад, використовуючи речовинно-компонентний принцип класифікації, 

можна виділити групу прийомів інтенсифікації, у якій сполучаються фактори, що 

змінюють склад шихти та режим подачі газу в шар оброблюваного матеріалу. Так, 

розробка й дослідження одного з методів інтенсифікації цієї групи, стосовно до 

технології виробництва котунів, описані в підрозділі 5.5 даної дисертації. 

У даній роботі використаний речовинно-компонентний принцип 

класифікації прийомів інтенсифікації процесів зґрудкування, що дозволяє, у 

порівнянні з іншими, більш розгорнуто, повно та чітко розділити численні 

прийоми вдосконалювання технології агломерації й виробництва котунів з метою 

інтенсифікації цих процесів. 

Що стосується принципу класифікації прийомів інтенсифікації процесу 

виробництва сирих котунів, то, імовірно, найбільш раціональним для процесу 

оґрудкування слід вважати шихтово-режимний принцип, відповідно до якого 

прийоми інтенсифікації розділяються на групи, пов'язані зі зміною:  

1) складу та властивостей шихти, що оґрудковується; 

2) конструкції оґрудковувача; 

3) режимом оґрудкування.  

Необхідність виділення групи прийомів, пов'язаних з удосконаленням 

конструкції оґрудковувача, обумовлена вирішальною роллю агрегату, у якому 
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відбувається процес оґрудкування шихти, що забезпечує вплив на зародки 

(центри оґрудкування) сил, що викликають ріст і ущільнення гранул. 

2.2.2. Розробка класифікаційних систем прийомів інтенсифікації 

процесів агломерації й виробництва котунів 

Для розробки класифікаційних систем прийомів інтенсифікації процесів 

агломерації та виробництва котунів нами застосована [151] заснована на 

речовинно-компонентному принципі чотирьохрівнева система класифікації – 

об'єкти, напрямки, шляхи й методи, – кожний наступний рівень якої конкретизує 

й розбудовує попередній. 

Відповідно до запропонованої системи рекомендуються наступні 

визначення(характеристики) рівнів класифікації прийомів інтенсифікації процесу 

агломерації: 

1) об'єкти – вихідні матеріали (речовини) процесу спікання, на які 

спрямовані впливи, що приводять до інтенсифікації процесу. Елементами 

першого рівня – об'єктами впливу – можуть бути тверді компоненти шихти, 

рідина, що зволожує тверді компоненти шихти (вода), шихта та газ (теплоносій та 

окиснювач), подаваний у шар аглошихти; 

2) напрямки – сукупність технологічних прийомів удосконалення процесу 

спікання, об'єднаних найбільш загальним цільовим підходом до впливу на певний 

об'єкт, що брав участь у процесі спікання. Так, цілями впливу на шихту можуть 

бути зниження її вдаваної теплоємності, збільшення насипної маси, поліпшення 

газопроникності, удосконалення параметрів і структури окремих гранул, 

удосконалення структури шару, що спікається. Цілями впливу на газ, що 

подавався в шихту, можуть бути збільшення його витрати (перепаду тиску при 

проходженні через шар), підвищення окисної здатності, удосконалення режиму 

подачі в шар та ін.; 

3) шляхи – сукупність технологічних прийомів, що мають однакові 

особливості руху в певному напрямку інтенсифікації. Так, напрямок поліпшення 

газопроникності шихти може бути реалізований шляхом оптимізації крупності 

компонентів шихти, застосування добавок, що поліпшують оґрудкування, 
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стабілізацією якості компонентів шихти та її складу, удосконаленням способу й 

режиму оґрудкування; 

4) методи (способи) – необхідна і достатня сукупність технологічних 

прийомів і параметрів реалізації певного шляху реалізації процесу, що 

забезпечують інтенсифікацію спікання. Так, удосконалення способу й режиму 

оґрудкування може бути реалізоване зміною параметрів режиму зволоження, 

роздільним оґрудкуванням компонентів шихти та ін. 

Таким чином, кожний з перших трьох рівнів може мати два або більше 

вузлів (блоків), у яких, в свою чергу, можуть сходитися кілька технологічних 

прийомів наступного (більш детального) рівня класифікації. 

Перевагою розробленої класифікації (додаток М) є її універсальність, що 

дозволяє застосовувати дану систему для систематизації й поділу практично всіх 

уже відомих і майбутніх прийомів інтенсифікації процесу спікання. 

Класифікація прийомів інтенсифікації процесу виробництва котунів. 

Оскільки технологія процесу виробництва котунів, як правило, складається із 

двох основних відносно самостійних етапів – виробництва сирих котунів і їх 

зміцнюючого випалу – розробку системної класифікації прийомів інтенсифікації 

процесу виробництва котунів виконаємо окремо для кожного етапу. 

Розробка системної класифікації прийомів інтенсифікації процесу 

одержання сирих котунів. Відповідно до прийнятого в даній роботі шихтово-

режимного принципу класифікації прийомів інтенсифікації процесу виробництва 

сирих котунів, останні підрозділяються на три групи, одна з яких відноситься до 

вдосконалювання складу та властивостей шихти, що оґрудковується, друга – до 

оптимізації конструкції оґрудковувача, а третя – до поліпшення режиму 

оґрудкування (додаток Н). 

Вказані три групи утворюють перший рівень комплексної класифікаційної 

системи прийомів інтенсифікації процесу виробництва сирих котунів – об'єкти, на 

якіспрямовані інтенсифікуючі впливи, а саме: шихта, оґрудковувач і режим 

оґрудкування. 
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Другий рівень пропонованої класифікаційної системи, що відноситься до 

кожного об'єкта, – цільове завдання інтенсифікуючого впливу – вказує на те, що 

необхідно зробити з об'єктом для досягнення необхідного результату. Для 

призначеної до оґрудкування шихти такими завданнями є наступні: 

1) оптимізація речовинного складу шихти; 

2) оптимізація гранулометричного складу шихти; 

3) активація шихти та її компонентів; 

4) стабілізація складу та властивостей шихти.  

Цільове завдання по відношенню до оґрудковувача полягає в збільшенні 

інтенсивності оґрудкувального впливу на шихту. Завданнями впливу на третій 

об'єкт класифікаційної системи – режим оґрудкування – є наступні: 

1) оптимізація навантаження на оґрудковувач і режиму руху шихти; 

2) оптимізація режиму зволоження. 

Третій рівень класифікаційної системи вказує шляхи розв'язку кожного з 

поставлених на другому рівні завдань. Так, завдання оптимізації речовинного 

складу шихти вирішується шляхом подачі в шихту різних добавок, що 

поліпшують оґрудкування, завдання оптимізації гранулометричного складу 

шихти – шляхом здрібнювання компонентів шихти до крупності, що забезпечує 

інтенсифікацію процесу оґрудкування, завдання активації компонентів шихти 

забезпечується за рахунок шляхів хімічної, фізичної й механічної активацій. 

Стабілізація складу та властивостей шихти досягається наступними шляхами: 

1) підвищенням точності дозування компонентів шихти; 

2) поліпшенням змішування шихти. 

Завдання збільшення інтенсивності впливу оґрудковувача на шихту може 

бути вирішено трьома шляхами: 

1) зміною типу оґрудковувача (принципу його роботи); 

2) оптимізацією конструктивних і режимних параметрів роботи 

застосовуваного типу оґрудковувача; 

3) установкою додаткових елементів конструкції оґрудковувача. 
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Завдання оптимізації навантаження на оґрудковувач і режиму руху шихти 

вирішуються шляхом зміни швидкості подачі шихти в оґрудковувач, а також 

оптимізацією місця й напрямку подачі шихти в оґрудковувач. 

Четвертий (завершальний) рівень класифікаційної системи встановлює 

стосовно до кожного шляху інтенсифікації конкретні методи його реалізації – 

сукупність необхідних і достатніх ознак процесу оґрудкування, що забезпечують 

інтенсифікацію одержання сирих котунів. Так, одним з методів реалізації шляху 

хімічної активації компонентів шихти може бути обробка низькоякісних 

бентонітових глин кальцинованою содою [71, с. 48]. Реалізація шляху оптимізації 

напрямку подачі шихти в оґрудковувач здійснена, наприклад, у способі 

оґрудкування сипких матеріалів, сутність якого полягає в розміщенні дрібних 

часток в напрямку потоку, який рухається у тому ж напрямку, поверх потоку 

великих часток під кутом від 0 до 90º відносно один одного [152]. 

Розробка системної класифікації прийомів інтенсифікації процесу 

зміцнюючого випалу сирих котунів. Використання речовинно-компонентного 

принципу класифікації процесу зміцнюючого випалу сирих котунів дозволяє, як у 

випадку спікання аглошихти, виділити чотири рівні класифікації: 

1) об'єкти інтенсифікуючого впливу; 

2) цільові напрямки впливу; 

3) шляхи досягнення мети інтенсифікуючого впливу; 

4) методи (способи) реалізації, як сукупність дій, що забезпечують 

інтенсифікацію процесу по певному шляху досягнення мети інтенсифікуючого 

впливу (додаток П). 

Перший рівень класифікації (об'єкти): 

1) сирі котуни, оброблювані газом; 

2) газ-теплоносій, що оброблює сирі котуни. 

Другий рівень класифікації (напрямки): 

а) стосовно сирих котунів: 

1) удосконалення речовинного складу; 

2) поліпшення гранулометричного складу; 
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3) удосконалення структури; 

б) стосовно газу-теплоносія: 

1) збільшення питомої витрати; 

2) підвищення температури; 

3) удосконалення речовинного складу; 

4) удосконалення режиму подачі. 

Третій рівень класифікації (шляхи): 

а) стосовно вдосконалення речовинного складу котунів: 

1) оптимізація масової частки заліза; 

2) оптимізація основності; 

3) подача вуглецевмісних добавок; 

4) подача інтенсифікуючих добавок; 

б) стосовно поліпшення гранулометричного складу котунів: 

1) підвищення однорідності котунів за крупністю; 

2) оптимізація середньої крупності котунів; 

в) стосовно вдосконалювання структури котунів: 

1) поліпшення структури одиничного котуна; 

2) поліпшення структури оброблюваного шару котунів; 

г) стосовно збільшення питомої витрати газу-теплоносія – збільшення 

перепаду тиску (розрідження) у шарі котунів; 

д) стосовно збільшення температури газу-теплоносія – зниження 

коефіцієнту надлишку повітря при спалюванні палива; 

е) стосовно вдосконалювання складу газу-теплоносія: 

1) оптимізація виду палива; 

2) оптимізація частки кисню в повітрі; 

ж) стосовно вдосконалювання режиму подачі газу-теплоносія: 

1) підвищення тиску в шарі котунів; 

2) оптимізація напрямку подачі; 

3) комбіноване спалювання газоподібного палива; 

4) пульсуюча подача. 
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Четвертий рівень класифікації (методи) включає для кожного прийому 

третього рівня різні варіанти необхідних і достатніх сукупностей ознак процесів 

термообробки котунів, що забезпечують інтенсифікацію їх випалу. Так, реалізація 

шляху інтенсифікації процесу випалу котунів подачею в шихту інтенсифікуючих 

добавок можлива на основі застосування феритних сумішей, вапна, залізного 

купоросу й ін. Реалізація шляху інтенсифікації процесу випалу поліпшенням 

структури одиничного котуна можлива на основі оптимізації пористості сирих 

котунів, одержання двошарових котунів та ін. 

Таким чином, розроблена на основі речовинно-компонентного принципу, 

комплексна чотирьохрівнева системна класифікація прийомів інтенсифікації 

процесів зміцнюючого випалу сирих котунів забезпечує послідовний уточнюючий 

поділ прийомів удосконалювання технології одержання котунів з метою 

підвищення продуктивності випалювального агрегату. Це дозволяє виділити 

прийоми, пов'язані з удосконалюванням речовинного складу та структурно-

газодинамічними характеристиками сирих котунів, які утворюють другий 

класифікаційний рівень системи. 

 

2.3. Теоретичне обґрунтування залежності вертикальної швидкості 

спікання від масообміну та структурно-морфологічних характеристик шару 

аглошихти 

 

Вище (підрозділ 2.1) було показано, що найбільш представницьким 

параметром процесу агломерації, що характеризує його інтенсивність, є 

вертикальна швидкість спікання аглошихти, тобто швидкість переміщення 

зонигоріння твердого палива по висоті шару, що спікається. 

З метою теоретичного обґрунтування залежності вертикальної швидкості 

спікання від масообміну та структурно-морфологічних характеристик шару 

аглошихти здійснимо математичне моделювання процесу переміщення зони 

горіння твердого палива в шарі, що спікається, а потім вивчимо за допомогою 
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моделі залежність вертикальної швидкості спікання від масообміну та 

структурно-морфологічних характеристик шару аглошихти. 

 

2.3.1. Особливості розробки й ідеалізація математичної моделі 

переміщення зони горіння твердого палива в шарі, що спікається 

Побудову математичної моделі процесу переміщення зони горіння твердого 

палива в агломераційній шихті почнемо зі складання ідеальної конструкції 

описуваного процесу, називаної змістовною моделлю або предмоделлю. 

Раніше проведеними дослідженнями [134] показано, що найбільш 

універсальною й придатною для розрахунків вертикальної швидкості спікання є 

формула (2.2), яка дає середнє відхилення від фактичних значень, рівне 12,5 %, і 

містить хіміко-каталітичні характеристики процесу [153]. 

Основними структурними елементами моделі є параметри шихти та 

параметри газу, які характеризують початковий стан системи [154]. 

Параметри агломераційної шихти, що характеризують початковий стан 

системи, містять у собі: вміст окремих компонентів шихти; масову частку 

вуглецю в паливі і СаОакт у вапні; фракційний склад палива і шихти; висоту шару 

шихти, що спікається. 

Вхідними параметрами моделі, встановлюваними при виконанні 

розрахунків для конкретного випадку спікання, є: склад газу на вході в шар; 

швидкість просмоктування повітря через шар, що спікається; дійсна густина 

шихтових компонентів. 

Розглянуті процеси згруповані в наступні підсистеми: швидкості фільтрації 

газу в шарі; питомого виходу агломераційного газу; насипної маси оґрудкованої 

шихти. 

Параметром виходу є вертикальна швидкість спікання аглошихти. 

Таким чином, структурна схема математичної моделі може бути 

представлена у вигляді рис. 2.1. 

Позначивши основні структурні елементи моделі, виконаємо розробку й 

ідеалізацію її математичного опису. 
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При розробці математичного опису концептуальної моделі вертикальної 

швидкості спікання були прийняті наступні основні допущення: 

1) шихта представлена у вигляді рудних, паливних, флюсових часток і 

звороту кулястої форми; 

2) горіння вуглецю відбувається за реакціями СО + 0,5О2 = СО, С + О2 = 

СО2; 

3) гранулометричний склад оґрудкованої шихти визначається масовою 

часткою окремих фракцій крупності у вихідній шихті та вмістом сполучних 

добавок при оптимальних умовах оґрудкування; 

4) потік газу рівномірно розподілений за поперечним перерізом шару, і 

витрата його в часі незмінна; 

5) теплові втрати в зовнішнє середовище незначні; 

6) швидкість згоряння частки палива обумовлена її крупністю та дійсною 

густиною; 

7) паливо згорає в шарі інертних матеріалів і його частки рівновіддалені 

одна від одної. 

При розробці підмоделей для визначення швидкості фільтрації газу були 

зроблені наступні допущення:  
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Рис. 2.1. Структурна схема математичної моделі процесу переміщення зони 

горіння твердого палива в шарі агломераційної шихти, що спікається, 

(вертикальної швидкості спікання) 
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– питома витрата повітря на спікання неофлюсованої шихти з гематитових 

руд і магнетитових концентратів становить 0,35÷0,40 м3/кг (у практиці 

агломерації залізорудних матеріалів у більшості випадків вміст вуглецю не 

перевищує 5 % і питома витрата повітря залишається практично однаковою [19, с. 

111]). Дане допущення приймається при обчисленні питомого виходу 

агломераційного газу (по типовій витраті повітря); 

– висота зони горіння для типових умов агломерації (паливо розміром  

0÷3 мм) становить 1/10 від загальної висоти шару, що спікається [19, с. 65, 68]; 

– швидкість просмоктування газу через шар, що спікається, дорівнює 0,35 м/с. 

Ці допущення приймались при обчисленні залежності швидкості горіння 

паливних часток від різних факторів. 

Підсистема питомого виходу агломераційного газу враховує подачу 

вуглецю в шихту з паливом і вапняками, а також характеристики газу на вході в шар. 

При розробці моделі питомого виходу агломераційного газу прийнято 

наступне допущення: параметри повітря, яке подають в шар, відповідають 

атмосферному при температурі 25 °С, що характерно для типових умов 

агломерації. 

Підсистема насипної маси оґрудкованої шихти враховує характеристики 

шихти (хімічний і гранулометричний склад), а також вміст дріб'язку в шихті й 

співвідношення діаметрів дрібних і великих часток. 

При розробці моделі насипної маси шихти були зроблені наступні допущення: 

 густина компонентів шихти незмінна; 

 у ході оґрудкування неоднорідність шихти міняє свій 

характер – збільшується кількість відносно великих гранул у 

результаті накочування дрібної фракції на зародки. 
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2.3.2. Формулювання математичної моделі процесу переміщення зони 

горіння твердого палива в шарі агломераційної шихти, що спікається 

Математична модель переміщення зони горіння в шарі, що спікається, 

представлена у вигляді мережі, що розширюється, окремих взаємозв’язаних 

залежностей, виділених у самостійні підмоделі (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Блок-схема математичної моделі процесу переміщення зони горіння 

твердого палива в шарі агломераційної шихти, що спікається 
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На рис. 2.2: Н – висота шару шихти, м; τ – час горіння часточок 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, ρв

нас – насипна маса 

сухої та оґрудкованої шихти відповідно, кг/м3; hз.г. – висота зони горіння, м;  

θ – коефіцієнт, що враховує вплив зміни об’єму минаючого через шар, що 

спікається, газу, внаслідок зміни його температури, на швидкість фільтрації газу; 

С – вміст палива в шихті, %; Сп – вміст вуглецю палива в шихті, част. од.; Сф – 

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

відходить, част. од.; εс
о, εв

о – порозність шару сухої і оґрудкованої шихти 

відповідно, част. од.; ρш – густина шихти, кг/м3; dт – середній діаметр паливних 

часток, 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 сухій та оґрудкованій шихті, част. од.; dm
c, dk

c – діаметри 

дрібної та крупної фракцій в сухій шихті відповідно, м; ρк – густина компонентів 

шихти, кг/м3; dm
в, dk

в – діаметри дрібної та крупної фракції в шихті, що 

оґрудковується, 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 та твердого палива агломераційної 

шихти, част. од.; γ – коефіцієнт, рівний відношенню вмісту N2/О2 в газі, який 

поступає на горіння, част. од.; δ – коефіцієнт витрати повітря, рівний 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 через шар, що спікається, м/с; О2
в – вміст 

кисню в просмоктуваному повітрі, %. 

Виконаємо опис окремих підмоделей, розроблених в результаті аналізу 

агломераційного процесу. 
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Підмодель 1. Швидкість фільтрації газу в шарі 0w : 



 
 насгзг Vh

w0 , м/с. 

 

отримана шляхом множення відомої [136, с. 496] формули швидкості фільтрації 

газу в шарі, що спікається,на коефіцієнт θ, що враховує вплив зміни температури 

газу на швидкість його фільтрації. 

Підмодель 1.1. Висота зони горіння hзг, м. 

Теоретичний аналіз і узагальнення експериментальних даних про вплив на 

висоту зони горіння найбільш суттєвих факторів – крупності палива та висоти 

шару шихти, що спікається, – дозволили розробити таке рівняння для розрахунку 

висоти зони горіння: 

 

hзг= –50,86 + 7,9dТ + 10,196·lnН – 0,5·dТ
2. 

 

Ця формула суттєво відрізняється від відомої [155] тим, що, на відміну від 

останньої, вказує на збільшення висоти зони горіння при зростанні крупності 

палива. 

Підмодель 1.3.1. Порозність шару сухої шихти, εс
0: 
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де mc – частка дріб'язку в сухій шихті, част. од.; 

dm
c – середній діаметр дрібної фракції сухої шихти, м; 

dk
с – розмір великої фракції сухої шихти, м. 

 

Це рівняння розроблено шляхом перетворення графіка параболи (рис. 2.3), 

отриманого в результаті експериментального дослідження зміни порозності 

реального шару доменної шихти залежно від частки дріб'язку [156, с. 21]. Для 
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визначення впливу співвідношення діаметрів 
k

m

d

d
 шляхом арифметичних 

обчислень за допомогою виведення логарифмічного рівняння лінії тренду, що 

враховує вплив співвідношення діаметрів часток шихти на порозність, складено 

вираз другого додатка рівняння порозності. 

 

Рис. 2.3. Зміна порозності шару сипких матеріалів 

 

Підмодель 1.4. Коефіцієнт, що враховує зміну об’єму газу, який проходить 

через шар, що спікається, θ. 

Дане явище виникає внаслідок зміни температури газу в результаті 

ендотермічних реакцій, що протікають у шарі офлюсованої шихти. Саме 

дисоціація флюсуючих добавок викликає зниження середньої температури по 

шару шихти, що спікається. 

На підставі експериментальних даних прийняли, що при вмісті вапняку в 

шихті до 24 % зниження середньої температури шару шихти, що спікається, 

становить 250÷350 °С у порівнянні зі спіканням неофлюсованої шихти. Знаючи 

окремий випадок закону Авогадро, можна розрахувати зміни об’єму повітря 

внаслідок зниження його температури. 
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Алгоритм знаходження теоретичної залежності впливу зниження 

температури процесу на швидкість фільтрації газу здійснювали шляхом введення 

коефіцієнта зміни об’єму газу θ. Порахувавши зниження температури процесу 

спікання внаслідок подачі флюсу в шихту, знаходимо чисельну залежність зміни 

об’єму повітря: 

 

θ = 0,95 + 0,03·(Ф + И), 

де Ф – вміст вапняку в шихті, %; 

И – вміст вапна в шихті, %. 

 

Вищенаведене рівняння слушне для основності шихти, що не перевищує 2,2 

(Ф ≤ 25 %), тому що математичний опис залежності зміни температури повітря, 

що надходить у зону горіння, виведений лише для лінійної ділянки кривої. 

Підмодель 1.5.1. Висота зони горіння h′з.г (спрощена). Для знаходження 

висоти зони горіння в даній підмоделі використовували її спрощену залежність 

від висоти шару, обумовлену у вигляді 1/10 від загальної висоти шару H, тому що 

підмодель 1.5 носить локальний характер, що визначає час горіння паливних 

часток у шарі інертних матеріалів. 

Підмоделі 1.5.2.1, 1.5.2.2, 1.5.2.3. Вміст СО, СО2 і О2 у газі, що відходить, %: 

 

CO = 0,4315%C2 – 0,9912%C + 1,129; 

CO2 = –1,0885%C2 + 9,838%C – 7,0914; 

O2 = 0,99%C 2 – 10,11%C + 26,60. 

 

Дані перетворення отримані шляхом побудови рівнянь ліній тренду 

залежностей складу газів, що відходять, від вмісту палива при спалюванні його в 

шарі інертних матеріалів [157]. Рівень вірогідності отриманих залежностей не 

менше 98 %. 

Підмодель 3.1.1. Вміст дріб'язку в оґрудкованій шихті mв. Теоретичний 

аналіз і узагальнення експериментальних даних про вплив вмісту вапняку в 
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аглошихті Ф (%) на масову частку дріб'язку в оґрудкованій шихті m (част. од.) 

[158] показує, що цю залежність зручно представити у вигляді полінома другого 

порядку, тому що графічна залежність між витратою вапняку в шихту й вмістом 

дріб'язку в оґрудкованій шихті має вигляд параболи. Однак, вміст дріб'язку в 

оґрудкованій шихті так само залежить і від вмісту дріб'язку в сухій шихті. Тому у 

загальному вигляді рівняння буде мати вигляд: 

 

  Фfmm cв  1 . 

 

Виконавши в програмі Microsoft Excel розрахунки значень параметрів 

полінома, одержимо наступні результати: а0 = 0,42; а1 = 0,0235; а2 = –0,0005. 

Таким чином, залежність масової частки дріб'язку в оґрудкованій шихті від вмісту 

вапняку має такий вигляд:  

 

,0235,00005,058,0 2 ФФтm св  част. од., 

де Ф – вміст вапняку в шихті, %. 

 

Підмодель 3.1.2. Діаметр найменшого класу крупності оґрудкованої 

шихти,
в
md . Шукана величина отримана на підставі аналізу результатів 

експериментальних досліджень впливу вапна на процес оґрудкування. Діаметр 

дрібної фракції оґрудкованої шихти формується в результаті накочування тонких 

часток шихти на зародки, тобто 
в
md  є функцією діаметра найменшого класу 

крупності сухої шихти й ступеня оґрудкованості. Вапно відіграє роль сполучного, 

тому 
в
md складається із двох частин і має такий вигляд: 

 

,,,,, 448032520364007980 23  ИИИdd c
m

в
m м. 
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Підмодель 3.2. Густина оґрудкованої шихти 
в
m . Густину оґрудкованої 

шихти розраховуємо виходячи з вологості шихти й густини сухої шихти: 

100100
1

WW
вш

в
ш 














  , кг/м3. 

Інші підмоделі запозичені з робіт [19, с. 54, 56, 77, 78, 111, 139; 136, с. 496; 

152]. 

Отримана математична модель являє собою «мережу» рівнянь із 

характерними залежностями, початковими й граничними умовами. 

Установимо діапазон даних, що вводяться, застосовуючи їх для типових 

умов агломерації: 

 висота шару, що спікається, не перевищує 500 мм; 

 крупність твердого палива (коксового дріб'язку) не перевищує 5 мм.  

 хімічний склад шихти має ряд обмежень за даними, що вводяться, щодо 

вмісту вапняку та твердого палива. Вміст вапняку повинний перебувати в межах 

від 0 до 25 %, тому що характер кривої зміни температури повітря, що йде в зону 

горіння при більшому вмісті флюсуючих добавок, до кінця не вивчений. Вміст 

твердого палива (коксового дріб'язку) не повинний перевищувати 8 %, тому що 

деякі математичні залежності, виражені в підмоделях 1.4 і 2, будуть не 

справедливі; 

 густина компонентів шихти й параметри повітря прийняті за довідковим 

даними. 

З метою узагальнення розглянутих процесів і фізико-хімічних явищ, що 

відбуваються при спіканні агломераційної шихти, складена об'єднана залежність 

впливу основних досліджуваних факторів на переміщення зони горіння твердого 

палива, що представляє собою загальну формулу математичної моделі (рис. 2.4). 

Аналіз вищенаведеної загальної формули математичної моделі вже 

переконливо показує, що вертикальна швидкість спікання дуже суттєво залежить 

від масообміну й структурно-морфологічних характеристик шихти (з 17 значень, 

що входять у формулу, 16 є речовино-структурними параметрами шихти, що 
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визначають процеси масообміну). Однак, враховуючи важливість дослідження 

впливу матеріально-структурних параметрів шихти на інтенсивність її спікання, 

доцільно завершити розробку моделі й вивчити з її допомогою вплив окремих 

факторів на вертикальну швидкість спікання. 
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2.3.3. Перевірка адекватності моделі й дослідження за допомогою моделі 

впливу окремих факторів на процес переміщення зони горіння твердого 

палива в шарі, що спікається 

Дослідження проводили в лабораторних умовах з використанням шихтових 

матеріалів, застосовуваних на аглофабриці гірничо-збагачувального комбінату 

(ГЗК) ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Рудна частина шихти складалася з 

концентрату ГЗК (90 %) і криворізької аглоруди (10 %). Для офлюсування 

застосовувалася суміш вапняку родовища «Золота балка», доломітизованого 

вапняку Оленівського родовища в співвідношенні 3:2 і негашеного вапна, 

отриманого випалом зазначеної суміші вапняків у дослідно-промисловій печі 

циклонного типу конструкції ДМетІ. Ступінь випалу вапняку склала 70 %, 

крупність – 3÷0 мм. У якості твердого палива використовували суміш коксику та 

антрацитового штибу в співвідношенні 1:1. Вміст у шихті палива, звороту й 

добавки марганцевої руди складав відповідно 4, 18 і 2 %. 

Хімічний і гранулометричний склад компонентів шихти представлено в 

табл. 2.3 і 2.4. Висота шару, що спікається, становила 0,28 м, основність шихти – 

1,3. 

Розрахунки чисельних методів моделі здійснювалися за допомогою 

програмного забезпечення Microsoft Excel. За результатами експериментальних 

даних вертикальна швидкість спікання для шихти з такими параметрами дорівнює 

4,3310–3 м/с, а за результатами розрахунків за допомогою моделі – 4,4410–3 м/с, 

що свідчить про збіг властивостей моделі з відповідними властивостями 

модельованого об'єкта. 

Також була проведена перевірка адекватності окремих підмоделей 

залежності деяких параметрів процесу від різних факторів шляхом порівняння 

розрахункових і експериментальних значень. Так, визначення висоти зони горіння 

за допомогою підмоделі 1.1 дає адекватні характерні залежності, представлені на 

рис. 2.5. Висота шару, що спікався, становила 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 м 

відповідно. 
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Рис. 2.5. Залежність висоти зони горіння від діаметру часточок твердого палива 

при різній висоті шару: 1 – 0,15 м; 2 – 0,2 м; 3 – 0,3 м; 4 – 0,4 м; 5 – 0,5 м; 6 – 0,6 м 

 

Крім того, результати модельних досліджень порівнювалися з відомими 

залежностями, що приводяться в роботах [19, 156, 157 та ін.]. Характер усіх 

залежностей збігається, і ступінь вірогідності за однакових вхідних параметрів 

становить не менш 90 % (наприклад, характер кривих залежності вертикальної 

швидкості спікання від вмісту твердого палива в шихті збігається з характером 

даних залежностей, представлених у роботі [19, с. 169]). 

Дослідження за допомогою моделі проводили, змінюючи параметри шару 

аглошихти, а саме: вміст твердого палива при різній висоті шару, що спікається; 

вміст вапняку при різній висоті шару, що спікається; порозність шару при різному 

гранулометричному складі шихти; швидкість просмоктування повітря при 

різному вмісті вапна в шихті. Головним досліджуваним параметром була 

вертикальна швидкість спікання υс, м/с. 

Значення деяких параметрів початкового стану системи приймали 

постійними для кожного дослідження, у тому числі, 

 витрата повітря на спікання неофлюсованої шихти Vв = 0,4 м3/кг; 

 середній діаметр найменшого класу крупності сухої шихти 
c
md  = 0,0015 м; 
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 розмір найбільшого шматка фракції сухої шихти c
k

d  = 0,025 м; 

 частка дрібної фракції (0÷3 мм) у сухій шихті mс = 0,8 част. од.; 

 середній діаметр паливних часточок dт = 0,003 м; 

 вміст вуглецю в паливі Сс = 0,83 част. од.; 

 вміст діоксиду вуглецю у флюсі ССО2Ф = 0,42 част. од.; 

 вологість шихти: W = 8,0 %. 

Змінювані значення представлені наступними параметрами: 

 Нсл – висота шару, що спікається, м; 

 Wв – швидкість просмоктування повітря, м/с; 

 Ф – вміст вапняку в шихті, %; 

 И – вміст вапна (СаОакт.) у шихті, %; 

 ρш – густина сухої шихти, кг/м3; 

 mв – частка дрібної фракції (0÷3 мм) в оґрудкованій шихті, част. од.; 

 в
md  – діаметр найменшого класу крупності оґрудкованої шихти, м; 

 в
k

d  – розмір найбільшого шматка фракції оґрудкованої шихти, м; 

 С – вміст палива в шихті, %. 

Дослідження залежності вертикальної швидкості спікання від вмісту 

твердого палива при різній висоті шару, що спікається. 

Вхідні параметри шихти: 

 основність шихти 1,0; 

 швидкість просмоктування повітря Wв = 0,35 м/с. 

Регульовані параметри: 

 вміст твердого палива в шихті С = 1÷8 %; 

 висота шару шихти Н = 0,2÷0,5 м. 

Результати досліджень (рис. 2.6) показують екстремальну залежність 

вертикальної швидкості спікання від вмісту палива (максимум перебуває в 

області 3,5÷3,7 % С), а також збільшення вертикальної швидкості спікання при 
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зниженні висоти шару, що відповідає відомим закономірностям теорії 

агломераційного процесу. 

 

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

Рис. 2.6. Залежність вертикальної швидкості спікання від вмісту палива в шихті 

при різній висоті шару 

 

Дослідження залежності вертикальної швидкості спікання від вмісту 

флюсів (суміші вапняку й доломітизованого вапняку) при різній висоті шару, 

що спікається. 

Вхідні параметри шихти: 

 вміст твердого палива 4,0 %. 

Регульовані параметри: 

 основність шихти 0÷2,5; 

 висота шару шихти Н = 0,2÷0,5 м. 

Подача вапняку в аглошихту впливає на швидкість фільтрації газу в шарі. 

Ендотермічні реакції дисоціації флюсів знижують температуру газів, що 

проходять через шар, тим самим зменшуючи їх об’єм. У результаті однакова 
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кількість кисню, необхідного для процесу горіння палива, надходить швидше. 

Кількісно дане явище враховане в підмоделі 1.4. 

Негативний вплив подачі вапняку полягає в зниженні порозності шару 

оґрудкованої шихти внаслідок збільшення в ній частки дрібної фракції. Кількісна 

залежність представлена в підмоделі 3.1.1. 

При підвищенні вмісту вапняку в шихті до 25 % частка дріб'язку в сухій 

шихті збільшується до 85 %. 

Результати досліджень (рис. 2.7) показують, що вапняк є інтенсифікатором 

агломераційного процесу. Зі збільшенням основності шихти швидкість спікання 

збільшується на 12÷14 % (більше значення відповідає найменшій висоті шару). 

 

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

Рис. 2.7. Залежність вертикальної швидкості спікання від основності шихти при 

різній висоті шару 

 

Дослідження залежності вертикальної швидкості спікання від 

порозності шару оґрудкованої шихти при різній частці в ній дрібної фракції. 

Регульовані параметри: 
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 порозність шару оґрудкованої шихти 0
в  = 0,25÷0,45; 

 частка дрібної фракції в оґрудкованій шихті mв. 

Порозність шару не є вхідним параметром моделі переміщення зони горіння 

твердого палива, вона розраховується за формулою підмоделі 3.1. Так як mв є 

регульованим параметром, то дослідження впливу порозності шару оґрудкованої 

шихти на вертикальну швидкість спікання, при різній частці дрібної фракції, 

необхідно проводити шляхом регулювання розміру найменшого класу крупності в 

гранулометричному складі шихти (розмір найбільшого шматка фракції шихти в 

процесі оґрудкування не змінюється). 

Для даного гранулометричного складу шихти задавали необхідну 

порозність шару, при даній частці дрібної фракції в оґрудкованій шихті, та 

визначали необхідну величину 
в
md  (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Діаметр дрібної фракції оґрудкованої шихти 
в
md  при різній частці 

дріб'язку mві порозності шару 

0
в  

mв 

0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 

0,5 1,5 2,5 4 6 – 

0,4 1,5 2,5 4 6 10 

0,3 1,2 2 3,5 6 8 

0,2 – 1,5 2,5 4 6 

 

Деякі точки в цьому дослідженні «випадають», тому що при 50 % дріб'язку 

в шихті вона заповнює міжшматковий простір, тому неможливо одержати високу 

порозність (0,45), а при вмісті дрібної фракції, рівному 20 %, «випадає» точка зі 

значенням порозності 0,25. 

Приклад розрахунків значення 
в
md : 

5,1
2

30



; 5,2

2

50



; 4

2

80



і так далі, 10

2

200



. 
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Результати досліджень (рис. 2.8) показують, що при мінімальному вмісті 

дрібної фракції в шихті, рівному 20 %, значення вертикальної швидкості спікання 

не являються найбільш високими. Причина такого явища полягає в особливостях 

самого дослідження, яке проводили шляхом регулювання середнього розміру 

найменшого класу крупності в гранулометричному складі шихти. Як видно з 

таблиці 2.5, значенню 20 % частки дріб'язку в шихті (при різних значеннях 

порозності) відповідають найнижчі значення діаметра дрібної фракції. Якщо ж 

побудувати залежність вертикальної швидкості спікання від вмісту дріб'язку в 

оґрудкованій шихті при однакових значеннях 
в
md , то вона буде точно 

пропорційна вмісту дрібної фракції mв. 

 

 

Частка дрібної фракції в шихті: ■ – 50 %; ● – 40 %; ▲ – 30 %; × – 20 % 

Рис. 2.8. Залежність вертикальної швидкості спікання від порозності шару 

оґрудкованої шихти при різній частці дрібної фракції в шихті 

 

Дослідження залежності вертикальної швидкості спікання від вмісту 

випаленого вапна (СаОакт) у шихті при різній основності. 

Вихідні параметри шихти: 
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 висота шару, що спікається Н = 0,3 м; 

 вміст твердого палива 4,0 %; 

 частка дрібної фракції в сухій шихті 80 %. 

Регульовані параметри: 

 вміст вапна (СаОакт.) у шихті 0,5÷3 %; 

 основність шихти 0,5÷2,0. 

Зі збільшенням частки вапна в шихті поліпшився гранулометричний склад 

оґрудкованої шихти, співвідношення діаметрів дрібної й крупної фракцій 

збільшилося від 0,2 до 0,32 при підвищенні вмісту СаОакт. від 0,5 до 2,0 %, що 

привело до підвищення швидкості спікання (рис. 2.9). Чисельні вирази 

інтенсифікуючого впливу вапна відображено в підмоделях 1.4 і 3.1.2. 

 

Основність: ■ – 0,5; ● – 1,0; ▲ – 1,5; × – 2,0 

Рис. 2.9. Залежність вертикальної швидкості спікання від вмісту СаОакт. в шихті 

при різній основності 
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Результати дослідження показують, що зі збільшенням вмісту вапна в шихті 

інтенсифікуючий вплив вапняку на процес спікання зменшується. Так, при вмісті 

СаОакт. у шихті, рівному 0,5 %, підвищення основності шихти з 0,5 до 2,0 

приводить до збільшення швидкості спікання на 17,0 %, а при вмісті СаОакт. у 

шихті, рівному 2,0 %, таке ж підвищення основності викликає збільшення 

швидкості спікання на 13,2 %. 

Дослідження залежності вертикальної швидкості спікання від 

швидкості просмоктування повітря при різному вмісті вапна в шихті. 

Швидкість просмоктування повітря через шар, що спікається, є 

конструктивно-технологічним параметром, що задається величиною розрідження 

під шаром, що спікається,і залежить від газодинамічних параметрів шихти. 

Вихідні параметри шихти:  

 висота шару, що спікається, Н = 0,3 м; 

 вміст вапняку в шихті 10 %; 

 вміст твердого палива в шихті 4,0 %; 

 частка дрібної фракції в сухій шихті 80 %. 

Регульовані параметри:  

 швидкість просмоктування повітря Wв = 0,25÷0,45 м/с; 

 вміст СаОакт у шихті 0,5÷2,0 %. 

Результати дослідження (рис. 2.10) показують практично прямолінійну 

залежність швидкості спікання від швидкості фільтрації повітря при різному 

вмісті вапна в шихті. При цьому, чим вище вміст вапна, тим більше швидкість 

спікання при однаковій швидкості просмоктування повітря. 

Таким чином, проведені дослідження показують, що розроблена 

математична модель процесу переміщення зони горіння твердого палива в шарі 

агломераційної шихти, що спікається, дозволяє вивчати залежність вертикальної 

швидкості спікання від параметрів речовинного складу й структурно-

газодинамічних характеристик шару аглошихти [159]. Отриманий чисельний опис 

процесу є локальною динамічною моделлю, адекватність якої підтверджено 

результатами теоретичних і експериментальних досліджень. Незважаючи на 
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локальний характер розробленої моделі, завдяки своїй багатогранності, вона 

враховує основні масообмінні та структурно-морфологічні характеристики  

 

Вмісті СаОакт. в шихті: ■ – 0,5; ● – 1,0; ▲ – 1,5; × – 2,0 

Рис. 2.10. Залежність вертикальної швидкості спікання від швидкості 

просмоктування повітря при різному вмісті СаОакт. в шихті 

 

процесу спікання аглошихти, що впливають на швидкість переміщення зони 

горіння твердого палива, і в цій якості може розглядатися як спрощений аналог 

універсального модельного програмного комплексу агломераційного процесу 

[160], запропонованого зокрема в роботі [161]. 
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2.4. Теоретичне обґрунтування залежності показників питомої 

продуктивності оґрудковувачів і випалювальних агрегатів для виробництва 

котунів від масообміну та структурно-морфологічних характеристик 

оброблюваного матеріалу 

 

Аналіз впливу масообміну, складу та структурно-морфологічних 

характеристик шихти оґрудкування на питому продуктивність 

оґрудковувачів. З формули (2.14) випливає, що основним технологічним 

параметром, що впливає на питому продуктивність оґрудковувача, є ґрудкуємість 

шихти, яка може характеризуватися міцністю зчеплення часток [147, с. 64], 

певним співвідношенням значень характеристичних вологоємностей шихти [78, с. 

34; 147, с. 64, 65], іншими показниками, обумовленими методами вільної краплі, 

виміру капілярного тиску, висоти колоїдного всмоктування та теплоти 

змочування [88, с. 27-32]. Очікується також, що для оцінки ґрудкуємості 

матеріалу буде застосовуватися спосіб, заснований на вимірі електрокінетичного 

потенціалу [88, с. 32]. Різноманіття існуючих і прогнозованих показників і 

прийомів визначення ґрудкуємості шихти означає, по-перше, важливість цієї 

характеристики шихти для оцінки процесу її оґрудкування, по-друге, відсутність 

єдиної загальноприйнятої характеристики ґрудкуємості, що є наслідком 

складності процесу оґрудкування тонкодисперсних матеріалів, викликаної 

великою кількістю і неоднозначністю дії різних факторів, що впливають на 

процес грануляції. 

Відомо [147, с. 64], що на міцність зчеплення часток впливають наступні 

фактори: 

1) вміст вологи в шихті; 

2) гранулометричний склад сипкого матеріалу; 

3) природа ґрудкуємого матеріалу; 

4) умови утворення гранул.  

При цьому міцність ґрудки підпорядковується залежності: 
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   /1 SkP , кг, (2.16) 

де k – коефіцієнт, що враховує природу й вологість матеріалу, кгм;  

S – питома поверхня шихти, м2/кг; 

ρ – густина матеріалу, кг/м3; 

ε – пористість котуна, част. од. 

 

З формули (2.16) випливає, що міцність гранули залежить як від 

речовинного складу шихти, що оґрудковується, (k і ρ), так і від структурно-

газодинамічних характеристик оброблюваного матеріалу (S і ε). Так, хімічний і 

мінералогічний склад матеріалу значно впливає на сили зчеплення через зміну 

величини змочуваності його поверхні. Різні мінерали, що складають той або 

інший матеріал, характеризуються своїм типом структури кристалічних ґрат, 

атомним та молекулярним зв'язком, внаслідок чого мають неоднакову енергію 

взаємодії з молекулами води [7, с. 61, 62]. 

Кількісна оцінка ґрудкуємості за допомогою міцності зчеплення є неточною 

і неповною й не відбиває всієї складності процесу оґрудкування, оскільки з того 

самого матеріалу, оґрудкованого або в різних оґрудковувачах, або при 

неоднакових режимах роботи того самого оґрудковувача, виходять агрегати з 

різними показниками міцності. У цьому зв'язку оґрудкувальну здатність матеріалів 

запропоновано [14, с. 85] визначати у вигляді кількості придатних котунів, що 

утворювалися в одиницю часу при оптимальному режимі роботи оґрудковувача. 

При цьому оцінюються не тільки фізико-хімічні властивості матеріалів, але й 

режим процесу, причому першорядне значення набуває швидкість процесу 

оґрудкування при створених оптимальних швидкості росту й ступені ущільнення. 

У цьому випадку можна порівнювати різні матеріали, оброблювані в тому самому 

оґрудковувачі при несхожих режимах роботи, оптимальних для кожного 

конкретного випадку. 

Запропонований показник, при всій його гаданій на перший погляд 

логічності, не можна визнати досить обґрунтованим і доцільним, а, тим більше, 
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універсальним, для оцінки ґрудкуємості шихти, оскільки його показність 

залежить від надійності відпрацьовування оптимального режиму оґрудкування. 

Крім того, недоліком показника ґрудкуємості у вигляді продуктивності 

оґрудковувача по придатних котунах є те, що з його допомогою не можна 

порівнювати ґрудкуємість шихт, досліджених у різних оґрудковувачах, тому що 

умови проведення випробувань будуть різними. 

Більш досконалою характеристикою ґрудкуємості шихт, не пов'язаною з 

оцінкою міцності зчеплення часток, є відношення продуктивності оґрудковувача 

до довжини шляху оґрудкування шихти в ньому, або зворотна цьому відношенню 

величина [72, с. 42]. Це відношення являє собою питому продуктивність одного 

метра шляху оґрудкування або довжину шляху оґрудкування, необхідну для 

виробництва однієї тонни котунів за одну годину. 

Експериментальні дослідження показали наявність певної залежності 

ґрудкуємості у вигляді відношення продуктивності оґрудковувача до довжини 

шляху оґрудкування шихти в ньому від питомої поверхні шихти (рис. 2.11) [73, 

с. 43]. 

 

Рис. 2.11. Залежність ґрудкуємості шихти від її питомої поверхні: 1 – граничні 

значення, нижче яких отримання котунів ускладнено 

 

Матеріали, що мають питому поверхню менше 110 м2/кг і відповідну їй 

ґрудкуємість менше 0,18 т/(год.м), непридатні для одержання котунів. 
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Здрібнювання шихти до питомих поверхонь більше 200 м2/кг незначно збільшує її 

ґрудкуємість. Таким чином, існує залежність між ґрудкуємістю шихти і її 

параметрами, що характеризують структурно-морфологічні характеристики 

оброблюваного матеріалу. 

Розповсюдженою характеристикою ґрудкуємості шихти (трудомісткості 

оґрудкування), обумовленою динамічною міцністю первинних агрегатів, що 

утворюються при взаємодії води з дисперсними матеріалами, та їх ущільненістю 

при механічних впливах, тобто здатністю агрегатів до пластичної деформації без 

руйнування цільної структури, є показник ґрудкуємості, який основується на 

використанні характеристичних вологоємностей [162], для обчислення якого 

відомо кілька формул: 
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  [162], (2.20) 

де WМКВ і W(М)КВ – максимальна капілярна вологоємність, % (част. од.); 

WНКВ – найменша капілярна вологоємність, % (част. од.); 

WММВ – максимальна молекулярна вологоємність, % (част. од.); 

WМГ – максимальна гігроскопічна вологоємність, % (част. од.). 

 

При обчисленні показника ґрудкуємості за формулами (2.19) і (2.20), 

найбільші труднощі викликає експериментальне встановлення найменшої 

капілярної вологоємності, для визначення якої запропоновано кілька методів. Так, 

з метою підвищення точності контролю ґрудкуємості, у порівнянні з методом, при 

якому найменшу капілярну вологоємність знаходять за графічною залежністю 
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вологості матеріалу від швидкості капілярного просочення, проби зволожують до 

максимальної капілярної вологоємності, збезводнюють у відцентрово-

гравітаційному полі до залишкової вологості при різних швидкостях 

зневоднювання й визначають найменшу капілярну вологоємність за величиною 

залишкової вологості, відповідно до зміни монотонності залежності залишкової 

вологості від швидкості зневоднювання [163]. Із цією ж метою дисперсні 

матеріали оґрудковують окремими порціями при початковій вологості вище 

оптимальної, періодично визначають число скидань ґрудок до руйнування та 

відповідну вологість, а найменшу капілярну вологоємність визначають як 

вологість, відповідну до максимуму залежності числа скидань від вологості [164]. 

Поширеність оцінки ґрудкуємості тонкодисперсних матеріалів за допомогою 

показника ґрудкуємості, що розраховується на основі експериментально 

обумовлених значень характеристичних вологоємностей, не означає, що цей спосіб 

оцінки ґрудкуємості не позбавлений недоліків, обумовлених як недосконалістю 

методик визначення окремих характеристичних вологоємностей, так і відсутністю 

суто наукового обґрунтування показника ґрудкуємості [165, 166]. 

Незважаючи на відмінність існуючих формул для розрахунків показника 

ґрудкуємості на основі характеристичних вологоємностей і відомих методик 

визначення найменшої капілярної вологоємності, усі їх поєднує залежність 

кінцевого результату від сумарного впливу гранулометричного складу та фізико-

хімічних властивостей шихти, що оґрудковується, які у свою чергу обумовлені її 

речовинним складом і структурно-морфологічними характеристиками [167]. Так, 

залежно від масової частки заліза в магнетитових концентратах, вмісту в них 

тонких класів крупності та величини питомої поверхні часток, WНКВ і WМКВ 

змінюються відповідно від 7,0 до 8,0 % і від 18,0 до 20,5 %. При цьому К 

змінюється від 0,51 до 0,72 [147, с. 66]. Добавка до магнетитового концентрату, 

що містить 65,5 % заліза та 85,3 % класу крупності –0,053 мм, 5 % вапна-

пушонки, дозволяє підвищити WМКВ і WММВ суміші від 14,0 і 6,3 % до 16,9 і 8,6 % 

відповідно [168]. 
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Аналіз інших показників ґрудкуємості, обумовлених методами вільної 

краплі, виміру капілярного тиску, висоти колоїдного всмоктування та теплоти 

змочування, показує, що результати, одержувані цими методами, також залежать 

від масообміну та структурно-морфологічних характеристик досліджуваних 

матеріалів. 

Теоретичний аналіз впливу масообміну та структурно-морфологічних 

характеристик сирих котунів на питому продуктивність агрегатів для їхньої 

термообробки при зміцнюючому випалі. Фактори, що впливають на питому 

продуктивність агрегатів для зміцнюючого випалу сирих котунів, можна 

розділити на два класи: загальноагрегатні та зональні [78, с. 60, 61]. 

До загальноагрегатних факторів для випалювальних машин конвеєрного 

типу відносяться газопроникність шару, яку можна змінювати за рахунок його 

гранулометричного складу та висоти, і вихід звороту. Ці фактори діють по всій 

довжині агрегату і при їхній зміні не потрібний перерозподіл довжини його 

окремих зон. 

До зональних факторів відносяться наступні: вологість сирих котунів 

(впливає тільки в зоні сушки), вміст вапняку та твердого палива, швидкість і 

тривалість нагрівання (впливають тільки в зоні випалу), задана кінцева 

температура готового продукту і теплоємність охолоджувального повітря 

(впливають тільки в зоні охолодження). Зміна зональних факторів викликає 

необхідність перерозподілу довжини (площі) агрегату по зонах відповідно до 

вимоги, щоб усі зони були лімітуючими. 

Таким чином, у числі найважливіших загальноагрегатних і зональних 

факторів, що впливають на питому продуктивність випалювальних машин 

конвеєрного типу, перебувають як параметри, що впливають на масообмін в 

сирих котунах (вміст вапняку та твердого палива), так і їхні структурно-

морфологічні характеристики (гранулометричний склад і висота шару).  
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2.5. Висновки по розділу 2 

 

1. Найбільш істотною і важливою складовою загального (комплексного) 

показника інтенсивності аглопроцесу – питомої продуктивності агломашини – є 

вертикальна швидкість спікання, для розрахунків якої більш доцільно 

використовувати формулу, засновану на питомому виході газу, ніж на 

співвідношенні теплоємностей газу і шихти, оскільки остання не дає адекватних 

значень в області підвищеного вмісту горючого вуглецю в шихті, що спікається. 

2. У якості характеристик інтенсивності агломераційного процесу 

запропоновані: показник інтенсивності горіння вуглецю в шарі, що спікається, 

інтенсивність тепловиділення в зоні горіння, а також паливна теплонапруженість 

зони формування агломерату. Для порівняльної оцінки загальної інтенсивності 

аглопроцесу різних аглофабрик запропоновано використовувати умовний 

коефіцієнт виходу ідеального (який не містить дріб'язку класу 5÷0 мм) агломерату 

із шихти. 

3. Оцінку інтенсивності процесу одержання сирих котунів доцільно 

виконувати за допомогою величини маси оґрудкованої шихти певної якості, 

одержаної з одиниці площі, або об’єму робочого простору оґрудковувача в 

одиницю часу. Збільшення розмірів промислових барабанних і чашових 

оґрудковувачів супроводжувалося, як правило, підвищенням інтенсивності 

оґрудкування. 

4. Інтенсивність процесу зміцнюючого випалу сирих котунів, залежно від 

застосовуваних способів випалу, можна виразити як масу випалених котунів, 

вироблених в одиницю часу, на одиниці робочої площі випалювальної конвеєрної 

машини і комбінованої установки РПО, або в одиниці робочого об’єму шахтної 

печі. Питому продуктивність основного агрегату РПО – трубчастої обертової печі 

qs – запропоновано визначати за формулою: 
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  кг/(м2с), 

де D – внутрішній діаметр печі, м; 

Ф – ступінь заповнення печі котунами, част. од.; 

vо – швидкість руху котунів по довжині печі, м/с; 

ρ – насипна густина котунів, кг/м3; 

L – довжина печі, м. 

 

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 ґратами. 

5. Найбільш доцільним принципом класифікації прийомів інтенсифікації 

процесів спікання аглошихти і зміцнюючого випалу сирих котунів є речовинно-

компонентний, сутність якого полягає в базовому (первинному) поділі прийомів 

інтенсифікації відповідно на речовини або компоненти системи, що беруть участь 

в процесі зґрудкування і на які відбувається вплив, що призводить 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 первісний поділ прийомів 

інтенсифікації на групи прийомів, які стосуються зміни шихти, що 

оґрудковується, конструкції оґрудковувача та режиму оґрудкування. 

6. Розроблені комплексні системні класифікації прийомів інтенсифікації 

процесів спікання аглошихти, одержання сирих котунів і їх зміцнюючого випалу 

включають чотири рівні поділу – об'єкти, напрямки, шляхи й методи, у яких 

кожний наступний рівень конкретизує й розбудовує попередній. Особливістю 

запропонованих системних класифікацій є їхня універсальність, що дозволяє 

використовувати ці класифікації для поділу практично всіх відомих, а також тих, 

які з'являться в майбутньому, прийомів інтенсифікації. 
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7. Розроблена математична модель процесу переміщення зони горіння 

твердого палива в шарі аглошихти, заснована на відомих і вперше встановлених 

закономірностях агломераційного процесу. За допомогою моделі показаний 

істотний вплив масообміну та структурно-морфологічних параметрів 

агломераційної шихти на інтенсивність аглопроцесу. 

8. Аналіз відомих показників ґрудкуємості тонкодисперсних матеріалів, які 

найбільш значимо впливають на питому продуктивність оґрудковувачів, показав, 

що вони залежать від масообміну та структурно-морфологічних характеристик 

матеріалів, що оґрудковуються.  

9. Аналіз усіх загальноагрегатних і більшості зональних факторів, що 

впливають на питому продуктивність випалювальних машин конвеєрного типу, 

показав їхню пряму і безпосередню залежність від масообміну і структурно-

газодинамічних характеристик одиничних сирих котунів і шару котунів на 

випалювальній машині. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах зі 

списку публікацій здобувача (додаток А): 1-3, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 44-47, 53, 54, 

57, 73.  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ І УДОСКОНАЛЕННЯ АПАРАТІВ ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА ВАПНА, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ В ПРОЦЕСАХ 

ЗҐРУДКУВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

3.1. Шаровий випал вапняку 

 

Шаровий випал вапняку застосовують для виробництва вапна на ряді 

агломераційних фабрик, що мають випалювальні машини ПОР, ОПР, БЦР-М,  

КМ-14 [34, с. 10; 169, с. 61-69]. 

Для вивчення можливості підвищення ефективності роботи агрегатів 

шарового випалу вапняку проведені лабораторні дослідження впливу на 

результати випалу масової частки твердого палива в випалюваному вапняку і 

розрідження під колосниковими ґратами [170, с. 132-144; 171]. 

Питому продуктивність установки по CaOакт розраховували за формулою: 

 




F

CaO
PQ акт

3600
, кг/(м2с), (3.1) 

де P – маса отриманого вапна, кг; 

СаОакт – вміст СаОакт у вапні, част. од.; 

F – площа просмоктування установки для випалу, м2; 

τ – час випалу, с. 

 

Було проведено три серії дослідів, що відрізнялися розрідженням під 

колосниковими ґратами, яке склало в першій, другій і третій серії відповідно 1, 2 і 

3 кПа. 
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Основні результати досліджень, представлені в табл. 3.1, 3.2, 3.3 і на рис.3.1, 

показують, що зі збільшенням масової частки палива в суміші, як правило, 

швидкість випалу знижується, а ступінь випалу зростає.  

Таблиця 3.1 

Вплив масової частки твердого палива в випалювальній суміші на 

показники випалу при розрідженні під колосниковими ґратами 1 кПа 

Масова 

частка 

твердого 

палива, % 

Швидкість 

випалу, 

мм/хв. 

Максимальна 

температура 

в зоні 

випалу, °С 

Масова частка в 

вапні,% 
Ступінь 

випалу, 

% 

Питома 

продуктивність по 

(CaO + МgО)акт., 

т/(м2год) 

(CaO + 

МgО)заг 

(CaO + 

MgО)акт 

6 18,8 850 57,4 20,1 34,2 0,32 

8 17,6 910 62,8 26,4 52,0 0,36 

10 14,3 1000 71,6 42,0 66,5 0,41 

12 11,5 1010 72,4 45,0 68,3 0,36 

14 10,0 1015 73,1 37,2 70,1 0,25 

 

Таблиця 3.2 

Вплив масової частки твердого палива в гартованій суміші на показники 

випалу при розрідженні під колосниковими ґратами 2кПа 

Масова 

частка 

твердого 

палива, 

% 

Швидкість 

випалу, 

мм/хв. 

Максимальна 

температура 

в зоні 

випалу, °С 

Масова частка у вапні, 

% Ступінь 

випалу, 

% 

Питома 

продуктивність 

по (CaO + 

МgО)акт., 

т/(м2год) 

(CaO + 

МgО)заг 

(CaO + 

МgО)акт 

6 25,0 875 63,2 34,6 42,5 0,75 

8 23,1 885 65,9 46,5 56,8 0,80 

10 21,4 1015 74,3 57,1 72,8 0,81 

12 20,0 1075 78,0 52,5 81,0 0,66 

14 17,1 1095 80,3 51,0 86,0 0,54 

16 15,4 1180 82,5 49,6 90,0 0,46 

 

Це пояснюється зростанням тривалості горіння більшої маси палива і 

підвищенням температури в зоні випалу. Остання закономірність цілком логічна 

та характерна для всіх досліджених інтервалів зміни масової частки палива в 
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суміші при розрідженнях 1 і 2 кПа. В той же час, при розрідженні 3 кПа зміна 

температури в зоні випалу має екстремальний характер з максимальним 

значенням температури, що відповідають 12 % масової частки палива в суміші. 

Таблиця 3.3 

Вплив масової частки твердого палива в гартованій суміші на показники 

випалу при розрідженні під колосниковими ґратами 3 кПа 

Масова 

частка 

твердого 

палива, 

% 

Швидкість 

випалу, 

мм/хв. 

Максимальна 

температура 

в зоні 

випалу, °С 

Масова частка у вапні, 

% Ступінь 

випалу, 

% 

Питома 

продуктивність 

по (CaO + 

МgО)акт, 

т/(м2год) 

(CaO + 

МgО)заг 

(CaO + 

МgО)акт 

6 40,0 820 60,2 31,7 50,0 0,95 

8 33,3 880 69,7 38,0 61,4 0,89 

10 27,3 975 74,8 48,2 73,9 0,86 

12 23,2 1200 78,5 50,1 82,1 0,73 

14 20,1 1180 78,9 50,9 82,8 0,63 

16 18,2 1140 73,9 42,2 71,8 0,52 
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Масова частка твердого палива, %: ◊ – 6, ■ – 8, ▲ – 10, × – 12,● – 14 – 

Рис. 3.1. Залежність ступеня випалу і питомої продуктивності від розрідження під 

колосниковою решіткою і масовою часткою твердого палива 

Причина цього явища, імовірно, полягає в тому, що інтенсифікуючий теплообмін 

з підвищенням швидкості фільтрації повітря через гартований шар, до певного 

рівня витрати палива на випал, сприяє концентрації тепла в зоні горіння, а при 

перевищенні цього рівня – викликає зниження температур у зоні випалу внаслідок 

розширення зони горіння. У цьому випадку ступінь випалу вапняку також 

знижується. 

Аналіз результатів впливу температурно-часового режиму випалу на 

ступінь випалу, якість вапна і питому продуктивність по (CaO + МgО)акт. свідчить 

про те, що при розрідженні 1 і 2 кПа зі збільшенням температури і тривалості 

випалу закономірно зростає ступінь випалу, а масова частка (CaO + МgО)акт у 

вапні має екстремальну залежність. Тому питома продуктивність установки по 

активним складовим вапна також має екстремальний характер з найбільшими 

значеннями питомої продуктивності по (CaO + МgО)акт, рівними 0,41 і 

0,81 т/(м2год), при масовій частці твердого палива в суміші, рівній 10 %. Цей 

результат пояснюється появою при певному температурно-часовому режимі 

перевипалу, характерного для вапна, отриманого при випалі вапняку в суміші із 

твердим паливом.  

Досить цікавими виявилися показники випалу при розрідженні 3 кПа. В 

області досліджених змін масової частки твердого палива в суміші максимальний 

ступінь випалу, рівний 82,8 %, отриманий при 14 % палива в суміші. Цій же 

масовій частці палива відповідає найбільший вміст у вапні активних складових, 

рівний 50,9%. У той же час найвища питома продуктивність установки по  

(CaO + МgО)акт. відповідає мінімальній витраті палива в шихту (6 %) і дорівнює 

0,95 т/(м2год). Такий результат обумовлений різною динамікою зміни значень, 

що входять у формулу (3.1) для розрахунків питомої продуктивності установки по 

активних складових у вапні. Зі збільшенням масової частки твердого палива від 6 
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до 14 % зростання тривалості випалу переважає над добутком маси вапна, яка 

зменшується. на зростаючу частку в ньому (CaO + МgО)акт. 

Таким чином, із усіх досліджених режимів випалу вапняків найбільша 

питома продуктивність установки по (CaO + МgО)акт., що є одним з найбільш 

об'єктивних техніко-економічних показників роботи випалювального агрегату, 

який виробляє агломераційне вапно, досягається при розрідженні під 

колосниковими ґратами, рівному 3 кПа, і витраті палива в шихту на рівні 6 %. 

Поліпшення показників роботи кільцевої випалювальної машини. 

Аналіз результатів проведених лабораторних досліджень випалу вапняку і роботи 

випалювальних машин ПОР аглофабрики НКГЗКу дозволив одержати емпіричні 

закономірності, що характеризують основні параметри процесу [170, с. 144, 145], 

на підставі яких був зроблений висновок про те, що найбільш доцільно вести 

процес випалу вапняку на машинах ПОР із вмістом палива в шихті 6÷7 %, коли 

продуктивність печі по (СаО + МgО)заг. і (СаО + МgО)акт. найбільш висока, а 

також про наявність можливості поліпшення роботи машини за рахунок 

удосконалення технологічних умов випалу [171]. 

Один з недоліків типових шахтних випалювальних машин ПОР полягає в 

незадовільному газорозподілі по довжині робочого простору випалювальної 

камери, що виражається в однаковому об’ємі повітря, що просмоктується, через 

усі вакуум-камери. Це приводить до небажаної динаміки зміни газоповітряного й 

температурного режимів по ділянках робочого простору, а саме, до поступового 

зменшення температури в зоні випалу в міру її просування до колосників, а також 

різкому охолодженню верхнього шару матеріалу відразу після його виходу з під 

запального горна, що викликає зниження ступеня випалу вапняку. 

Для усунення цього недоліку запропоновано модернізувати кільцеву шахтну 

випалювальну машину ПОР (рис. 3.2) шляхом установки на нерухомому торці 

труби газового тракту диска із прорізами на виході з певних вакуум-камер (рис. 

3.3) [170, с. 148-154; 171]. При цьому вакуум-камери умовно об’єднані в групи, у 

кожній з яких кількість відкритих вакуум-камер N визначається за формулою: 
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   ,11 knmN   

де m – кількість вакуум-камер у групі; m = 3; 

n – номер групи; 

k – коефіцієнт, який дорівнює 0,67÷0,80. 

 

Рис. 3.2. Загальний вид модернізованої кільцевої шахтної випалювальної машини: 

1 – завантажувальний пристрій; 2 – газохід; 3 – гідрозатвор; 4 – корпус; 
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5 – випалювальна камера; 6 – водоохолоджувальні балки; 7 – ринва; 

8 – вакуум-камери; 9 – диск; 10 – центральний отвір у диску; 11 – лійка; 

12 – обертовий стіл; 13 – зубчаста передача; 14 – електродвигун; 15 – бандаж; 

16 – опорні балки; 17 – опорні ролики. 

 

Рис. 3.3. Форма диска кільцевої шахтної випалювальної машини: 

1 – секторний отвір в диску; 2 – центральний отвір у диску;  

I÷VI – групи вакуум-камер за ходом руху столу 

 

Прорізи в диску розташовані наприкінці кожної групи вакуум-камер за 

напрямком руху столу машини, при цьому їх площа S збільшується від місця 

початку завантаження вихідного продукту до місця завершення випалу матеріалу 

за наступною залежністю: 

 

 222 dD
M

N
S   , м2, 

де M – кількість вакуум-камер у печі; M = 18; 

D – діаметр внутрішньої поверхні випалювальної камери, м; 

d – діаметр внутрішньої поверхні вакуум-камер, м. 
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При такому виконанні прорізів у диску вивантаження готового продукту й 

завантаження вхідного матеріалу проводиться при повністю закритих вакуум-

камерах. Напроти запального горна розташований перший проріз, тобто вакуум-

камера відкрита й повітря вільно проходить через шар матеріалу. Після 

запалювання палива у верхньому шарі матеріал переміщується над закритою 

вакуум-камерою і повітря через шар практично не просмоктується. Завдяки цьому 

зона горіння, що перебуває згори шару, не охолоджується повітрям, що 

просмоктується, і в ній зберігається висока температура, необхідна для випалу 

вапняку. У міру руху обертового стола випалювальна камера проходить над 

відкритими вакуум-камерами і фронт горіння палива в шарі переміщується вглиб. 

Чим далі від поверхневого шару переміщується фронт горіння палива, тим більша 

площа отворів у диску, більш відкриті вакуум-камери і більше повітря 

просмоктується через шар без зниження температури в зоні горіння палива, 

оскільки повітря підігрівається у вище розташованому, поступово 

охолоджуваному, але збільшуваного по висоті шару обпаленого матеріалу. В 

останній групі вакуум-камер усі вони являються відкритими. 

Випробування модернізованої випалювальної машини ПОР, обладнаної диском 

із прорізями диференціального перетину, було проведено на аглофабриці НКГЗКу. 

Аналіз результатів випробування (табл. 3.4) дозволяє зробити наступні висновки. 

Таблиця 3.4 

Результати випробувань модернізованої машини ПОР 

№ 

п/п 

Час 

одного 

оберту 

машини, 

с 

Продуктивн. 

машини по 

придатному, 

кг/с 

Вміст 

коксику 

в шихті, 

% 

Температура матеріалу, °С Розрідження, Па 
Ступінь 

випалу 

вапняку, 

% 

на 

тарелі 

у випалювальній 
камері на відстані 

від жалюзі, мм 

над 

зоною 

випалу 

під 

зоною 

випалу 20 100 250 

1 954 3,47 13,6 760 340 590 110 430 540 36,0 

2 1170 2,94 8,5 560 900 600 350 200 220 47,5 

3 1170 2,94 5,1 590 400 850 400 320 420 36,0 

4 1260 2,64 9,7 585 340 830 250 270 340 49,5 

5 1260 2,64 9,8 570 850 405 300 140 160 63,5 

6 1302 2,50 12,8 600 150 750 550 400 510 38,5 

7 1530 1,42 9,0 600 400 900 1000 330 420 99,5 
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На якість готового продукту суттєво впливає величина розрідження. 

Причому, збільшення розрідження знижує ступінь випалу готового продукту 

(досліди 5, 4), що можна пояснити як виносом палива із шару, так і надлишком 

повітря, що знижує температуру в шарі. 

Важливий вплив на якість продукту виявляє також вміст палива в шихті 

(досліди 2, 3). Низький вміст палива не дозволяє досягти в шарі оброблюваного 

матеріалу температур, що забезпечують високу швидкість декарбонізації, за 

рахунок чого знижується ступінь випалу вапняку. 

Зі збільшенням швидкості обертання стола (досліди 7÷1) ступінь випалу 

вапняку знижується, оскільки паливо в шарі не встигає вигоріти повністю й 

процес випалу відбувається при нестачі тепла. Найбільш високий ступінь випалу 

досягається при мінімальній швидкості обертання столу (дослід 7). У цьому 

випадку шар вапняку повністю обпікався й матеріал зазнавав притомлення. Однак 

продуктивність машини по готовому продукту при цьому була мінімальною. 

Розгляд залежності сумарної видачі машиною декарбонізованої речовини 

від швидкості обертання столу показує (рис. 3.4), що продуктивність агрегату по 

(СаО + МgО)вільн. зі збільшенням швидкості обертання столу збільшується майже у 

два рази. 

 
Рис. 3.4. Залежність продуктивності печі по СаОвільн. від кутової швидкості 

обертання машини 
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Результати випробувань свідчать, що запропонована модернізація машини 

ПОР дозволяє за рахунок зміни розрідження під шаром поступово збільшити 

витрату повітря через вакуум-камери. Це забезпечує збільшення продуктивності 

машини в 1,2÷1,3 рази, підвищення ступеня випалу на 5÷7 %, зниження витрати 

палива на 2÷3 %. 

3.2. Випал вапняку в апаратах циклонного типу 

 

3.2.1 Дослідження і розробка вдосконалених способів і апаратів для 

випалу вапняку в циклонно-зваженому шарі 

Підготовка вапно-вмісної добавки в шихту оґрудкування. В результаті 

теоретичного аналізу відомих способу і пристрою [78, с.74, 75] запропоновано 

їхнє вдосконалення, з метою розширення функціональних можливостей CaO-

вмісної добавки, за рахунок зміни її властивостей [172]. 

Поставлена мета досягається тим, що згідно зі способом підготовки СаО-

вмісної добавки в шихту оґрудкування, що включає підготовку теплоносія, помел 

і сушку карбонатної сировини теплоносієм, розведеним повітрям і 

рециркуляційними газами, пофракційне вловлювання меленого матеріалу 

циклонами першого і другого ступеню і наступне його введення в шихту 

оґрудкування, уловлений циклонами першого ступеня мелений карбонатний 

матеріал піддають декарбонізації шляхом обробки теплоносієм у вихровому 

потоці перед його розведенням, а потім направляють у зону помелу і сушки 

карбонатної сировини. 

Спосіб здійснюють у пристрої для підготовки СаО-вмісної добавки в шихту 

оґрудкування, що містить зв'язані між собою транспортуючими пристроями і 

газоходами молоткову дробарку, млинний агрегат із джерелом теплоносія, 

сепаратор, циклони першого і другого ступенів уловлювання пилу, зернистий 

(гравійний) фільтр, газодуттєві засоби і систему бункерів. Джерело теплоносія 

виконано у вигляді циклонної печі і обладнано транспортуючим вузлом, що 

з'єднує піч із циклонами першого ступеня вловлювання. При цьому вихід 
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циклонної печі сполучений з атмосферою і з'єднаний газоходом із прийомним 

патрубком млинного агрегату. 

Введення в піч і декарбонізація в ній уловленої в циклонах першого ступеню 

меленої карбонатної сировини у вихровому потоці високотемпературного 

теплоносія й застосування циклонної печі для випалу карбонатної сировини як 

джерела теплоносія дають можливість одержувати добавку у вигляді суміші вапна 

з вапняком. При цьому вапно відіграє роль добавки, що не тільки флюсує, але і є 

сполучною при введенні її в шихту оґрудкування. Таким чином, розширюються 

функціональні можливості СаО-вмісної добавки за рахунок зміни її властивостей 

при декарбонізації. 

Установка для здійснення способу підготовки СаО-вмісної добавки в шихту 

оґрудкування (рис. 3.5) включає встановлені по ходу процесу бункери 1 кускового 

вапняку, під якими встановлені віброживильники 2 для подачі матеріалу в 

молоткові дробарки 3, бункер 4 дробленого вапняку з тарілчастим живильником 

5, млинний агрегат 6 із прийомним патрубком 7 і джерелом теплоносія, у якості 

якого встановлена циклонна піч 8 для випалу карбонатної сировини, сепаратор 9 

аеродинамічної дії, зв'язаний лінією 10 звороту з патрубком 7, циклони першого 

11 і другого 12 ступенів вловлювання пилоподібного продукту, обладнані 

бункерами 13 із клапанами 14, зернистий фільтр 15, газодуттєві засоби 16 і 17, 

перед якими встановлені шибери 18. Циклони першого ступеня 11 з'єднані 

транспортуючим пристроєм у вигляді лінії 19 звороту із входом 20 циклонної печі 

8, вихід 21, якої з'єднаний газоходом 22 з млинним агрегатом 6 і сполучений з 

атмосферою для підсмоктування холодного повітря патрубком 23. Циклонна піч 8 

обладнана вентилятором 24 для подачі повітря на горіння і на охолодження 

димових газів, що відходять. Перерозподіл повітря здійснюється засувками 25 і на 

патрубку 23. При цьому в установці в якості транспортуючих пристроїв використані 

віброживильники 2, тарілчастий живильник 5, лінії звороту 10 і 19 і клапани 14. 

Спосіб підготовки СаО-вмісної добавки в шихту оґрудкування за 

допомогою пропонованої установки здійснюють наступним чином. Кусковий 

вапняк з бункерів 1 направляють живильниками 2 у молоткові дробарки 3, після 
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чого дроблений вапняк подають у проміжний бункер 4, а з нього тарілчастим 

живильником 5 у кульовий млин 6 через прийомний патрубок 7. У млині 6 

здійснюють помел матеріалу, сюди ж подають потік теплоносія для сушки 

матеріалу із циклонної печі 8, розведений холодним повітрям і рециркуляційним 

газом до температури, обмеженої умовами роботи млинного агрегату 6. У 

циклонній печі 8 здійснюють підготовку теплоносія, тобто спалюють газоподібне  
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паливо. Із млина 6 газовий потік 5 із продуктами здрібнювання направляють у 

сепаратор 9, де відбувається відділення великих фракцій меленого вапняку, які 

повертають на помел транспортуючим пристроєм – лінією звороту 10. 

Уловлювання здрібненого матеріалу, що виходить із сепаратора 9 з газовим 

потоком, здійснюють у двох агрегатах – циклонах першого 11 і другого 12 

ступенів. Причому в циклонах першого ступеня 11 осаджуються більші і важкі 

фракції пилоподібного матеріалу, а в циклонах другого 12 – більш дрібні та легкі. 

За циклонами другого ступеня 12 газовий потік розділяють, одну частину його, 

що є рециркуляційним газом, вентилятором 16 направляють через прийомний 

патрубок 7 у млин 6, а іншу частину направляють для тонкого очищення пилу в 

зернистий фільтр 15 і вентилятором 17 викидають в атмосферу. Перерозподіл 

газового потоку між вентиляторами 16 і 17 здійснюють за допомогою шиберів 18. 

Уловлені в циклонах першого ступеня 11 відносно великі фракції 

пилоподібного матеріалу та частки з більшою гаданою питомою вагою 

транспортуючим пристроєм – лінією 19 звороту – направляють на вхід 20 

циклонної печі 8, де вони зазнають декарбонізації в результаті впливу 

високотемпературного теплоносія. Повітря на горіння в піч 8 подають вентилятором 

24. Високотемпературні димові гази, що вийшли з печі 8 з обпаленим матеріалом 

– вапном, розбавляють повітрям (при цьому вихід 21 печі 8 сполучено через 

патрубок 23 і вентилятор 24 з атмосферою) і перед подачею в млин 6 по газоходу 

22 змішують із рециркуляційним газом, який подають вентилятором 16. 

Регулювання витрати повітря на горіння та на охолодження димових газів за 

циклонною піччю 8 роблять засувками 25 і засувкою на патрубку 23. 

Випалений у печі 8 декарбонізований матеріал у режимі пневмотранспорту 

проходить млин 6 і сепаратор 9 і надходить у циклони 11 і 12. Декарбонізований 

матеріал – вапно – легше початкового (його гадана густина менше необпаленого 

вапняку приблизно в 1,5 рази), тому його, як і дрібні пилоподібні фракції вапняку, 

уловлюють циклонами другого ступеня 12, а в циклонах першого ступеня 11 

уловлюють тільки відносно великі фракції пилоподібного карбонатного 

матеріалу. З бункерів 13 циклонів другого ступеня 12 через клапани 14 
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пилоподібний декарбонізований матеріал у суміші з пилом вихідного вапняку 

направляють для введення в шихту оґрудкування. Регулювання вмісту 

декарбонізованого матеріалу – вапна– в одержуваній добавці в шихту 

оґрудкування може здійснюватися введенням частини карбонатного пилу із 

циклонів першого ступеня 11 в матеріал, що вивантажується із циклонів другого 

ступеня 12. 

Промислові випробування вдосконаленого способу підготовки СаО-вмісної 

добавки в шихту оґрудкування проводили на установці, що складається з 

послідовно встановлених і зв'язаних між собою циклонної печі, кульового млина, 

сепаратора, циклонів першого і другого ступенів уловлювання пилу та зернистого 

фільтра. Кусковий матеріал – вапняк розміром 80÷150 мм у кількості 25 т/год. 

подрібнювали в молоткових дробарках до 3÷15 мм, після чого направляли на 

помел в кульовий млин. Хімічний склад вихідного вапняку, %: СаО – 52,12; МgО 

– 2,5; SiО2 – 1,68; СO2 – 43,7. У якості сушильного агенту в млині 

використовували димові гази циклонної печі. Температура сушильного агенту на 

вході в млин становила 100÷150 °С, що досягалося розведенням димових газів на 

виході із циклонної печі повітрям і подачею рециркуляційного газу в млин. У 

циклонній печі продуктивністю 5 т/год. по вихідному (або ~ 3 т/год. по готовому 

зі ступенем декарбонізації 85÷90 %) здійснювали випал пилоподібного матеріалу, 

уловленого циклонами першого ступеня. Витрата природного газу на піч 

становила 750 м3/год., що відповідало питомій витраті тепла на випал, рівному 

8900 кДж/кг вапна. Температура випалу підтримувалася в межах 1100÷1150 °С. 

За кульовим млином у сепараторі осаджувалися відносно великі фракції 

матеріалу (більш 160 мкм); їх повертали на помел в млин. У циклонах першого 

ступеня уловлювалося до 20,4 т/год. меленого матеріалу (з них 5 т/год. 

направляли на випал, а 15,4 т/год. подавали в шихту оґрудкування), що містить 

наступні фракції, %: (–160)÷(+100) мкм – 0,8; (–100)÷(+71) мкм – 2,2;  

(–71)÷(+50) мкм – 2,8; (–50)÷(+25) мкм – 6,4; –25 мкм – 87,8. 

При цьому вміст вільного СаО в уловленому циклонами першого ступеню 

матеріалі практично відсутній. У циклонах другого ступеню осаджувалося до 
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4,0 т/год. меленого вапняку та до 2,8 т/год. вапна. У зернистому фільтрі 

уловлювалося до 0,8 т/год. матеріалу, з них 0,6 т/год. вапняку і 0,2 т/год. вапна. 

Осаджений матеріал: 15,4 т/год. вапняку після циклонів першого ступеня; 

4,0 т/год. вапняку і 2,8 т/год. вапна після циклонів другого ступеня; 0,6 т/год. 

вапняку і 0,2 т/год. вапна після зернистого фільтра – направляли на дозування 

(всього 20,0 т/год. вапняку і 3,0 т/год. вапна). При цьому вміст вільного СаО в 

шихті оґрудкування становив 1,5 %, вміст меленого вапняку відповідав 10 %, що 

забезпечувало основність шихти, рівну 0,6. Отримані із цієї шихти сирі котуни 

мали міцність на скидання 5÷6 разів, на роздавлювання – 1,3÷1,5 кг/котун, а 

обпалені котуни мали міцність на роздавлювання 250÷270 кг/котун. 

Таким чином, отримана СаО-вмісна добавка містить карбонатну складову – 

вапняк і декарбонізований матеріал – вапно, що відіграє одночасно роль як 

сполучної добавки, так і флюсуючої, у шихті оґрудкування. Це дозволяє 

розширити функціональні можливості СаО-вмісної добавки, використовуваної 

при виробництві залізорудних котунів, за рахунок зміни її властивостей, тобто за 

рахунок декарбонізації частини вапняку. 

Удосконалення способу випалу вапняку. Відомий спосіб часткового 

випалу тонкоподрібненого вапняку, що включає подачу вапняку крупністю 

0,02÷0,1 мм зі швидкістю 17÷25 м/с у центр закрученого паливо-повітряного 

палаючого факела з температурою 1400÷1650 ºС, нагрів до цих температур при 

швидкості руху паливо-повітряної суміші й коефіцієнті витрати повітря 

відповідно становлять 2÷5 м/с і 0,95÷1,20 і наступне через 12÷90 с охолодження 

до 300÷500 ºС подачею в газосуспензію холодного повітря в кількості 0,5÷0,7 від 

сумарного [173]. Недоліком способу є недостатній час перебування матеріалу у 

високотемпературній зоні потоку газу, що викликає зниження ступеня випалу 

вапняку, а також підвищену витрату тепла на випал. 

Аналіз відомого способу одержання вапна у повітряно-вихровому потоці 

дозволив розробити вдосконалений спосіб одержання вапна [174]. Він 

відрізняється тим, що, з метою підвищення якості вапна і зниження витрат, 

вапняк із вмістом, більшим або рівним 50 % часток з розміром, меншим або 
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рівним 0,05 мм, подають у периферійну частину потоку теплоносія з 

температурою 1000÷1350 ºС та нагрівають зі швидкістю 300÷600 ºС/с. 

Теоретичною основою пропонованого вдосконалення технології випалу 

вапняку є наступні міркування. Подача здрібненого вапняку на периферійну 

частину повітряно-вихрового потоку теплоносія, на відміну від подачі з високою 

швидкістю в центр потоку, забезпечує переважно обертальну траєкторію руху 

часток оброблюваного матеріалу, у результаті чого час перебування основної 

маси часток у високотемпературній зоні потоку теплоносія при однакових 

розмірах робочої камери збільшується. При подачі вихідного вапняку на 

периферійну частину потоку теплоносія частки матеріалу відразу ж здобувають 

обертання уздовж осі високотемпературної зони, а їх поступальний рух до виходу 

з робочого простору відбувається вже після того, як частки, що стали більш 

легкими в результаті дисоціації карбонату, зміщуються до осі потоку. 

Температура теплоносія повинна становити 1000÷1350 ºС. Нижня межа 

температурного рівня процесу обумовлена різким зниженням швидкості процесу 

дисоціації карбонату кальцію при температурах менше 1000 ºС, що погіршує 

економічну ефективність випалу. Верхня межа припустимої температури випалу 

обмежена умовою одержання активного не перепаленого вапна. 

Випал вапняку, що містить не менш 50 % фракції 0,05 мм, при швидкості 

нагрівання 300÷800 ºС/с, забезпечує високу продуктивність процесу з одержанням 

високоактивного оксидного вапна. Зниження вмісту у вапняку фракції ≤ 0,05 мм 

нижче 50 % викликає погіршення якості вапна як у результаті зменшення вмісту в 

ньому активних складових, так і у зв'язку зі збільшенням часу, необхідного для 

засвоєння вапна в шихті оґрудкування. Задану швидкість нагрівання вапняку 

підтримують, змінюючи швидкість руху теплоносія в робочій камері, у межах 

20÷40 м/с, що забезпечує час випалу 3÷10 с. Швидкість нагрівання вапняку менше 

300 ºС/с супроводжується зменшенням швидкості теплоносія в робочій камері до 

величин, менших 20 м/с, і зростанням часу випалу більше 10 с. Це знижує 

активність вапна без істотного збільшення ступеня його випалу, а також знижує 

теплову напругу робочої зони, тобто питому продуктивність випалювального 
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агрегату. При швидкості нагрівання більш ніж 600 ºС/с швидкість теплоносія в 

робочій камері повинна перевищувати 40 м/с, а час випалу скорочується до 

величини менше 3 с. В цьому випадку різко знижується ступінь випалу вапна та 

збільшується аеродинамічний опір системи, що підвищує енергетичні витрати на 

процес. 

Спосіб випробуваний у дослідно-промислових умовах. Випал здрібненого 

вапняку проводили в циклонно-вихровій печі з тангенціальним підведенням 

теплоносія та осьовим відводом газів, що відходять. 

Результати порівняльних випробувань різних способів випалу вапняку 

(табл. 3.5) показують, що пропонований спосіб отримання вапна забезпечує 

підвищення якості продукту. Підвищення якості вапна, яке вводять в шихту 

оґрудкування, дозволить збільшити міцність залізорудних котунів з магнетитових 

концентратів на 10÷15 %, скоротити витрату вапна в шихту на 20÷30 % і знизити 

собівартість виробництва котунів на 5÷7 %. 

Таблиця 3.5 

Показники випалу вапняку різної крупності при різних режимах обробки 

Спосіб і номер 

досліду 

Вміст у вапняку 

фракції, % Місце 

подачі 

вапняку 

Температура 

теплоносія, 

ºС 

Швидкість 

нагрівання, 

ºС/с 

Якість вапна 

0,02÷0,1 

мм 
≤0,05мм 

Вміст 

(СаО+МgO)акт, 

% 

час 

гасіння, 

с 

Відомий 100 32 Центр 1500 70 54,8 210 

Запропонований  

1 63 80 Периферія 1250 400 85,4 60 

2 85 45 Периферія 1250 400 55,2 90 

3 63 80 Периферія 1250 250 86,8 150 

4 63 80 Периферія 1250 650 50,1 90 

 

Удосконалення пристрою для випалу полідисперсного флюсу. Для 

випалу карбонатних порід, використовуваних як флюс при оґрудкуванні 

залізорудної сировини, відомі різні пристрої циклонного типу [175-177], які не 

забезпечують високий ступінь випалу матеріалу. 



156 

З метою підвищення якості готового продукту розроблена [178] нова 

конструкція пристрою для випалу полідисперсного флюсу (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Пристрій для випалу полідисперсного флюсу 

 

Пристрій для випалу полідисперсного флюсу містить циліндричну камеру 1, 

розташовану під кутом 0÷45º до горизонталі в напрямку зниження рівня за рухом 

потоку, що має дві кільцеві перегородки 2. Співвідношення діаметра камери  

до її довжини становить 1 : 2. Камера обладнана розміщеним уздовж осі 

циліндричним напрямним елементом 3, який опирається одним кінцем на опору 4, 

і має водяне охолодження, у зв'язку з високою робочою температурою в камері. 

Три тангенціальні пальники 5 розташовані в нижній частині камери, причому два 

пальники перебувають між торцевою стінкою і першою кільцевою перегородкою, 

а одна – між першої та другою (по ходу руху потоку) кільцевими перегородками. 

Дві тічки 6 для подачі сировини встановлені в торцевій стінці камери та обладнані 
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розсікачами 7 потоку, а патрубок 8 відводу готового продукту розташований на 

протилежній стінці камери. 

Пристрій працює в такий спосіб. Теплоносій, що утворюється в результаті 

спалювання палива в пальниках 5, забезпечує надходження тепла для підтримки 

необхідної температури в камері 1, а також створення обертового потоку газу, 

посилюваного напрямним елементом 3. Полідисперсний флюс, який надходить по 

тічці 6, розподіляється розсікачем 7 потоку в площині, перпендикулярній осі 

камери, і підхоплюється обертовим потоком. 

У зв'язку з похилим розташуванням пристрою – зниженням рівня осі камери 

по ходу руху потоку – випал полідисперсного флюсу на відміну від вертикального 

положення пристрою відбувається рівномірно біля часток з різною крупністю, що 

в комбінації з осьовим напрямним елементом, який створює стійке обертання 

потоку, забезпечує одержання високо випаленого продукту. 

Розташування камери під кутом 0÷45º до горизонталі в напрямку зниження 

рівня за рухом потоку забезпечує диференційоване перебування часток матеріалу, 

який випалюють в камері, – більш дрібні частки виносяться з камери швидше, а 

крупніші, зміщаючись до бічної поверхні камери, перебувають у ній більший час. 

Це сприяє рівномірності випалу часток різної крупності. Розташування пальників 

у нижній частині камери по обидві сторони від першої за рухом газового потоку 

кільцевої перегородки виключає залягання випалювального матеріалу. 

Розміщення уздовж камери циліндричного напрямного елемента з відношенням 

діаметра камери до її довжини 1 : (1,5÷3,0) забезпечує умови одержання в похилій 

камері рівномірного обертального потоку газу-теплоносія і підтримку 

оптимальних температурних та газодинамічних параметрів випалу по всій 

довжині камери. При зменшенні відношення діаметра камери до її довжини 

нижче зазначеного значення суттєво знижується тепловий ККД пристрою у 

зв'язку зі збільшенням поверхні тепловіддачі на одиницю об'єму камери. 

Збільшення цього відношення понад 1 : (1,5÷3,0) викликає необхідність 

надмірного посилення швидкості подачі теплоносія в камеру, внаслідок чого 

ефективність роботи пристрою знижується. 
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Залягання матеріалу в нижній частині камери виключається установкою 

пальників у місці найбільш імовірного осідання слабо випалених часток – по 

обидві сторони від першої за рухом газового потоку кільцевої перегородки. 

Кінетична енергія теплоносія, що виходить з пальників тангенціального потоку, 

викликає підйом осідаючих необпалених часток флюсу, а теплова енергія потоку 

забезпечує завершення процесу випалу. 

Таким чином, запропоновано пристрій для випалу полідисперсного флюсу, 

що містить циліндричну камеру з тангенціально розташованими пальниками, 

циліндричний напрямний елемент, розташований по осі камери, тічки для подачі 

сировини, патрубок відводу готового продукту. Його відмінна риса полягає в 

тому, що, з метою поліпшення якості обпаленого продукту, камера встановлена 

під кутом 0÷45º до горизонтальної площини в напрямку до патрубка готового 

продукту та в середині неї виконані кільцеві перегородки, при цьому відношення 

діаметра камери до її довжини становить 1 : (1,5÷3,0), а пальники вбудовані в 

нижню частину камери по обидві сторони від першої перегородки, встановленої з 

боку тічок подачі сировини. Тічки встановлені в торцевій стінці камери та 

обладнані розсікачем потоку. Крім того, тічки можуть бути розміщені на бічній 

поверхні камери по обидві сторони від першої кільцевої перегородки. 

Випробування пристрою, проведені на фабриці оґрудкування ПівнГЗКу, 

показали, що при випалі полідисперсного флюсу крупністю мінус 0,1 мм ступінь 

випалу та активність готового продукту зростають відповідно на 15÷20 абс. % та 

50÷100 %. 

3.2.2. Оцінка ефективності використання вапна циклонно-вихрових 

печей при оґрудкуванні залізорудної сировини 

Дослідження напівпромислової печі циклонно-вихрового типу, 

встановленої в цеху випалу вапняку аглофабрики НКГЗКу, показали [174] 

можливість роботи її на природному та коксодоменному газах із продуктивністю 

30÷50 т/добу при використанні для випалу суміші кальцієвого та 

доломітизованого вапняків. Вапно, яке одержують в печі, має високий ступінь 

декарбонізації (до 96 %) і високу активність (час гасіння до 1 хв.). 
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Дослідженнями що до введення вапна напівпромислової печі циклонно-

вихрового типу як інтенсифікуючої добавки при оґрудкуванні і спіканні 

промислових шихт НКГЗКу, встановлено [179], що: 

а) при збільшенні вмісту активного окису кальцію, внесеного вапном в 

аглошихту, з 0,71 до 1,58 %, вертикальна швидкість спікання і питома 

продуктивність аглоустановки безупинно зростають відповідно з 19,9 до  

23,8 мм/хв. і з 1,22 до 1,51 т/(м2год.); 

б) використання в агломераційній шихті НКГЗКу дрібнозернистого  вапна 

крупністю 0÷3 мм печі циклонного типу замість вапна кільцевих печей типу ПОР 

крупністю 3÷12 мм при однакових ступенях випалу (близько 60÷70 %) приводить 

до збільшення питомої продуктивності процесу на 8÷9 %; одночасно поліпшуються 

показники міцності агломерату при випробуванні в барабані – вихід класу +5 мм 

збільшується на 6÷7 %, а вихід класу –0,5 мм знижується на 7÷8 %. 

Значна зв'язуюча здатність вапна в комбінації з високим вмістом у ньому 

окису кальцію дозволяють розглядати його як перспективну добавку до шихти 

для виробництва залізорудних котунів. Дослідно-промисловими дослідженнями 

показана принципова можливість одержання сирих, висушених і обпалених 

котунів основністю 0,6 задовільної міцності з магнетитового концентрату 

ПівнГЗКу з використанням у шихті вапна в якості зміцнюючої добавки. 

 

3.3. Вплив якості вапна на агломераційній процес і розробка нового 

підходу до виробництва вапна для процесів зґрудкування 

 

3.3.1. Дослідження впливу якості вапна на процес агломерації та 

розробка нового підходу до встановлення вимог до вапна для процесів 

зґрудкування 

Ефективність застосування вапна при агломерації залізорудних матеріалів 

залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є склад аглошихти, якість і 

кількість застосовуваного вапна [180]. Основним показником якості вапна 

служить вміст у ньому активного СаО, що визначає ступінь випалу вапна. 
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Досліджували [181, 182] вплив ступеня випалу вапна на процес спікання і 

якість агломерату із шихти аглофабрики НКГЗКу. 

Хімічний склад шихтових компонентів наведено в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Склад шихтових матеріалів 

Матеріал 
Хімічний склад, % 

Feзаг. FeО SiО2 CaО CaOакт MgО MnО C В.П.П 

Концентрат 65,1 23,5 7,7 0,4 – 0,49 0,20 – 0,94 

Аглоруда 53,3 0,8 11,35 0,46 – 0,37 0,12 – 3,35 

Вапняк 1,45 0,45 1,7 51,13 – 2,82 Н. д. – 43,17 

Вапно І Н. д. Н. д. 1,96 59,0 23,6 3,26 Н. д. – 27,8 

Вапно ІІ Н. д. Н. д. 2,05 61,8 30,9 3,41 Н. д. – 24,8 

Вапно ІІІ Н. д. Н. д. 2,34 70,4 52,8 3,88 Н. д. – 13,8 

Паливо 2,6 0,04 6,89 0,79 – 0,26 0,10 81,36 Н. д. 

Марганцева руда 4,4 0,15 19,65 6,64 – 1,81 15,9 – 18,69 

Зворот 50,4 9,6 10,5 8,4 – 1,0 1,33 1,64 Н. д. 

 

Застосовували негашене вапно крупністю 3÷0 мм, отримане випалом 

вапняків у дослідно-промисловій печі циклонного типу. Різний ступінь випалу 

вапна одержували, змінюючи режим роботи випалювальної печі. 

Змішування та оґрудкування шихти з одночасним її зволоженням до 

7,8÷8,2 % проводили в барабані розміром 0,6×1,0 м протягом 8 хв. Оґрудковану 

шихту спікали в аглочаші площею 0,132 м2, шаром висотою 280 мм. 

Розрідження під колосниковими ґратами в процесі спікання підтримували 

постійним і рівним 11,28 кПа (~1150 мм вод. ст.). Умови підготовки аглошихти та 

режим її спікання в ході досліджень були однаковими. Кожний дослід, що 

включав складання, підготовку та спікання аглошихти, повторювали 3÷5 раз. 

Основні результати дослідів із вмістом вапна в аглошихті 3 % наведено на 

рисунку 3.7. 

Інтенсифікуюча дія вапна на процес спікання пов'язана, насамперед, зі 

зменшенням газодинамічного опору шару оґрудкованої шихти за рахунок  
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Рис. 3.7. Вплив ступеня випалу вапна на показники оґрудкування (а), показники 

спікання (б) і міцність агломерату (в) 

 

зниження вмісту в ній дрібних класів (див. рис. 3.7, а) і підвищення міцності 

окремих ґрудок [183]. Це відбувається завдяки в'язким властивостям вапна, 

гідратаційне твердіння якого здійснюється за схемою розчинення – колоїдизація – 

кристалізація [184]. При вмісті вапна в аглошихті 3 % збільшення ступеня випалу 

вапна з 5 до 96 % (що відповідає збільшенню вмісту СаО активного в шихті з 0,08 

до 2,30 %) привело до зниження вмісту класів 5÷0 та 3÷0 мм в оґрудкованій шихті 

з 70,7 до 62,7 % і з 48,5 до 42,8 % відповідно. Еквівалентний діаметр гранул 
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оґрудкованої шихти, розрахований як середньозважений по масі, при цьому 

збільшився з 4,38 до 5,14 мм. 

Зниження газодинамічного опору аглошихти приводить до збільшення 

питомої витрати повітря на спікання, внаслідок чого вертикальна швидкість 

спікання і питома продуктивність аглоустановки безупинно зростають (див. рис. 

3.7, б). Швидкість спікання в ході дослідів змінювалася більше ніж у два рази, а 

питома продуктивність – з 0,96 до 1,87 т/(м2·год.). Тобто на кожен відсоток 

збільшення ступеня випалювання вапна питома продуктивність установки 

зростала в середньому майже на 0,96 %. Дещо менша зміна питомої 

продуктивності в порівнянні зі швидкістю спікання пов'язана з впливом змінного 

при застосуванні вапна різного ступеня випалу насипної ваги оґрудкованої шихти 

і виходу придатного агломерату після спікання. 

Вихід класу +5 мм після дворазового скидання пирога агломерату з висоти 

2 м при зростанні ступеня випалу вапна має тенденцію до зниження (див. рис. 3.7, 

в). Залежність показників випробування агломерату в барабані від ступеня випалу 

вапна носить екстремальний характер, що, очевидно, викликано зміною, в міру 

збільшення ступеня випалу вапна, співвідношення між розвитком процесів, що 

протилежно впливають на міцність агломерату. 

Фактори, що сприяють підвищенню міцності агломерату зі збільшенням 

ступеня випалу вапна – поліпшення умов мінералоутворення в зоні підігріву і 

поліпшення умов утворення розплаву [180], зниження в'язкості розплаву, 

підвищення температурного рівня спікання внаслідок зменшення витрати тепла 

на розкладання з'єднань кальцію (вміст FeО в агломераті при збільшенні ступеня 

випалу вапна зріс з 10,0 до 13,1 %) – переважають при ступені випалу вапна 

приблизно до 40 %. Найкращі показники міцності, як на удар, так і на стирання, 

має агломерат, отриманий із застосуванням вапна зі ступенем випалу 35÷45 %. 

Подальше збільшення ступеню випалу вапна викликає зниження показників 

випробування агломерату в барабані внаслідок переважного впливу на міцність 

швидкості охолодження агломерату, що зростає одночасно з вертикальною 

швидкістю спікання, що й супроводжується збільшенням кількості склоподібних 
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фаз і рівня внутрішніх напружень у структурі агломерату [13], що знижують його 

міцність. Так, збільшення ступеня випалу вапна з 40 до 96 % привело до зниження 

опору агломерату на удар з 57,6 до 51,9 % і стирання з 7,9 до 12,2 %. 

Порівняння отриманих результатів з літературними даними про вплив 

вмісту в аглошихті вапна з постійним ступенем випалу на процес спікання [180] 

свідчить про аналогічний характер змін, що відбуваються в обох випадках, і, 

отже, з позицій впливу вапна на аглопроцес зміна ступеня випалу вапна може 

бути замінена відповідною зміною його вмісту в шихті, і навпаки. Оскільки 

загальним в обох випадках є зміна кількості активного СаО вапном, що вводиться 

в аглошихту, саме цей показник (або кількість Са(ОН)2 у випадку застосування 

гашеного вапна) і визначає за інших рівних умов ефективність застосування 

вапна. Можна відзначити, що зі збільшенням вмісту вапна в аглошихті ступінь 

випалу вапна, що відповідає максимальній міцності агломерату, зменшиться, а 

при зменшенні вмісту вапна – збільшиться. 

Для перевірки припущення про визначальний вплив на аглопроцес кількості 

активного СаО, що вводиться вапном у шихту, незалежно від ступеня випалу 

вапна, були проведені спікання при постійному вмісті активного СаО в аглошихті, 

який дорівнював 1,26 % [185]. При цьому використовували вапно зі ступенем 

випалу 40, 50, 75 і 96 %, вміст якого в аглошихті в кожному випадку становив 5,3; 

4,1; 2,4 і 1,6 % відповідно. 

З метою порівняння впливу вмісту активного СаО у вапні, при постійній 

витраті його в шихту, проводили спікання із цими ж типами вапна, задаючи їх у 

шихту в однаковій кількості – 3 % від маси шихти. У цій серії спікань вміст 

активного СаО в аглошихтах становив 0,71; 0,93 і 1,58 % відповідно. 

Основні результати дослідів підтверджують незалежність показників 

спікання від вмісту активного СаО у вапні при постійному вмісті його в 

аглошихті (рис. 3.8) і вирішальний вплив вмісту активного СаО в аглошихті при 

постійному його вмісті у вапні (рис. 3.9). 

Так, при підтримці постійного вмісту активного СаО в шихті зі зміною 

витрати вапна з різним вмістом активного СаО показники, що характеризують 
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Рис. 3.8. Вплив вмісту активного СаО у вапні на процес спікання при постійному 

вмісті активного СаО в аглошихті (1,26 %) 

 

 

Рис. 3.9. Вплив вмісту активного СаО в аглошихті на процес спікання при 

постійній витраті вапна в шихті (3,0 %) 

 

інтенсифікуючу дію вапна (швидкість спікання і питому продуктивність) і якість 

агломерату (вихід класів +5 і –0,5 мм після барабанного випробування), 

практично не змінилися – лінії на рис. 3.8 близькі до горизонтальних. 
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В той же час зі збільшенням вмісту активного СаО в аглошихті в межах 

0,71÷1,58 % безупинно збільшується швидкість спікання і питома продуктивність, 

а також знижуються показники барабанного випробування. Це пов'язано з 

комплексним характером впливу активного СаО в аглошихті на міцність 

агломерату. Зі збільшенням активного СаО в аглошихті одночасно з розвитком 

процесів, що підвищують міцність, розвиток одержують процеси, що знижують її; 

зокрема, збільшується кількість склоподібних фаз і рівень внутрішніх напружень 

у структурі агломерату в результаті зростання швидкості охолодження. Очевидно, 

у дослідженому інтервалі збільшення вмісту активного СаО в аглошихті при 

даному складі шихти, режимі його підготовки та спікання, переважають процеси, 

що сприяють зниженню міцності агломерату. 

Таким чином, на підставі проведених досліджень можна зробити висновок 

[186], що ефективність заміни вапняку вапном при агломерації визначається 

кількістю активного СаО, внесеним вапном в аглошихту, і в цьому сенсі 

практично не залежить від ступеня випалу вапна або його вмісту в шихті (при 

однаковому гранулометричному складі вапна, при незмінному ступеню його 

гасіння в процесі підготовки шихти до спікання, при постійному ступеню 

розподілу вапна в шихті та інших рівних умовах, пов'язаних із застосуванням вапна). 

Аналогічна закономірність має місце при використанні вапна в якості 

сполучної добавки при виробництві котунів. Із цього випливає новий підхід до 

виробництва вапна для процесів зґрудкування, який повинен ґрунтуватися на 

техніко-економічних показниках роботи агрегату для одержання вапна. Слід 

виробляти таке вапно, яке має найменшу собівартість активного СаО, що 

міститься в ньому [187]. 

3.3.2. Порівняльна оцінка показників якості вапна 

Ефективність застосування вапна в значній мірі залежить від його якості, 

обумовленої складом вихідного продукту та режимом випалу. У цьому зв'язку 

досліджували взаємозв'язок хімічного складу та активності вапна [188]. 

Дослідження проводили з вапном, отриманим випалом вапняку (51,13 % 

СаО; 2,82 % MgО; В.П.П. 43,17 %) у дослідно-промисловій печі циклонного типу 
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конструкції ДМетІ промисловій випалювальній машині ПОР. Крупність вапна 

циклонної печі становила 3÷0 мм, а крупність вапна, отриманого на 

випалювальній машині ПОР – 3÷12 мм. Різну якість вапна одержували, змінюючи 

режим роботи випалювальних агрегатів. 

Вміст активних (CaО + MgО) у вапні визначали за приростом ваги проби 

вапна початкової крупності вагою 1 кг у результаті його гасіння водою з 

температурою 10÷15 °С при відношенні вода : вапно – 1 : 1. Для визначення часу 

гасіння 100 г вапна вихідної крупності поміщали в термоізольовану склянку із 

установленим у ній термометром таким чином, щоб нижній кінець термометра 

перебував в середині шару вапна, і заливали 100 грамами води. Початкова 

температура вапна, води і склянки становила 20 ºС ± 0,5 ºС. Після додавання води 

до вапна фіксували температуру суміші через 5 с, а потім через кожні 30 с до 

початку зниження максимальної температури. У ході цього випробування 

визначали також температуру гасіння за різницею максимальної і початкової 

температури і коефіцієнт активності ΔТ5[188] за величиною підвищення 

температури суспензії за перші 5 с гасіння. Результати визначення показників 

якості вапна представлено в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Результати спікань аглошихти з вапном різної якості 

Тип 

вапна 

Якість вапна Результати спікань із вапном 

Круп-

ність, 

мм 

Вміст 

активних 

(СаО + 

MgО), % 

Час 

гасін-

ня, с 

Темпера-

тура 

гасіння, 

ºС 

Коефі-

цієнт 

активнос

-ті, ΔТ5, 

ºС/5 с 

Час 

спікан-

ня, с 

Швид-

кість 

спікання, 

мм/хв 

Питома 

продуктив-

ність, 

т/(м2.год) 

А-1 3÷0 26,9 270 24 5 918 18,3 1,22 

А-2 3÷0 34,3 300 29 8 816 20,5 1,32 

А-3 3÷0 56,7 360 61 17 708 23,8 1,51 

Б-1 3÷12 42,6 240 28 8 798 21,0 1,33 

Б-2 3÷12 53,7 450 36 3 870 19,3 1,27 
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Аналіз кінетичних кривих гідратації, отриманих у результаті визначення 

часу гасіння вапна (рис. 3.10), показує, що значна кількість активного CaO 

вступає в реакцію гідратації вже в першу хвилину гасіння. При цьому відношення 

температури реагуючої суміші на першій хвилині гасіння до максимальної 

температури гасіння помітно відрізняється у вапна різного типу. Так, для типів 

вапна А-1, А-2 і А-3 воно склало 57,5; 77,7 і 87,3 % відповідно, а для типів вапна 

Б-1 і Б-2 – 37,2 і 73,3 %. Це вказує на істотну різницю в зміні швидкості реакції 

гідратації по ходу процесу гасіння, яка викликана відмінностями у фізико-

хімічних властивостях і структурі вапна. Чим вище підйом температури в 

початковий період гасіння, тем швидше швидкість реакції гідратації за порівняно 

невисокої температури, тобто в умовах, близьких до реальних умов гасіння вапна 

в аглошихті. При цьому, вирішальний вплив на швидкість виявляють розміри 

кристалів CaO, кількість недосконалостей у їхніх кристалічних ґратах, густина, 

наявність оплавлених ділянок та інші фактори, що визначають термін «активність 

вапна» [189]. 

 

Рис. 3.10. Кінетика гасіння вапна різної якості 
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Більш плавний характер сходження кривої гідратації вапна Б-2, що відрізняє 

його не тільки від аналогічного за крупністю вапна Б-1, але й від вапна типу А, 

отриманого в іншому випалювальному агрегаті, та маючого іншу крупність, 

вказує на знижену активність цього вапна. Як відомо [110, с. 219], вапно, 

одержуване на випалювальній машині ПОР, у результаті твердого й 

нерівномірного випалу може містити багато «перепалу». Низька активність вапна 

Б-2, імовірно, викликана більш високими температурами випалу вапна цієї проби. 

З рисунка 3.10 видно, що найбільш зручним для визначення коефіцієнту 

активності є період від 5 до 30 с. Причому, перевага 5-секундного періоду часу 

гасіння полягає в мінімальному впливі температури суспензії, що залежить від 

вмісту активного CaO, а 30-секундного – у меншій похибці визначення 

температури через зниження швидкості її зміни. Слід зазначити, що температура 

гасіння вапна також не є достовірною характеристикою активності, оскільки при 

незначних теплових втратах системи в навколишнє середовище температура 

гасіння прямо пропорційна вмісту активних складових, але від швидкості гасіння 

максимальна температура процесу не залежить (див. табл. 3.7). 

Для порівняльної оцінки впливу показників якості вапна на швидкість 

аглопроцесу та продуктивність установки проводили спікання в лабораторній 

чаші площею 0,132 м2 при висоті шару шихти 280 мм. Рудна частина шихти 

складалася з магнетитового концентрату та аглоруди в співвідношенні 9 : 1. Вапно 

в кількості 3 % від ваги шихти подавали безпосередньо перед змішуванням. Для 

підтримки постійної основності агломерату, яка дорівнювала 1,3, при застосуванні 

вапна з різним вмістом CaO відповідно коректували витрату вапняку в шихту. 

Основні результати спікань, наведені в таблиці 3.7, показують, що найбільш 

представницьку характеристику інтенсифікуючого впливу вапна на аглопроцес 

дає коефіцієнт активності, що відбиває особливості фізико-хімічних властивостей 

і структури різних типів вапна. Підвищення коефіцієнта активності відповідає 

збільшенню швидкості спікання тому, що цей показник характеризує кількість 

активного CaO гідратації, що вступає в реакцію, у ході підготовки шихти до 

спікання, а, отже, що впливає на газопроникність шару оґрудкованої шихти. У той 
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же час, вміст активних складових не відповідає швидкості спікання вапна типу Б, 

а час гасіння – вапна типу А, оскільки перший показник не враховує знижену 

активність вапна Б-2, а другий – зниження швидкості гасіння зі збільшенням 

температури суспензії. 

Таким чином, основні показники якості вапна – вміст активних складових і 

час гасіння – характеризують вапно з різних сторін, однак кожний з них окремо не 

завжди дозволяє судити про інтенсифікуючий вплив вапна на агломераційний 

процес. Представницьку оцінку такого впливу дає комплексний показник, яким є 

коефіцієнт активності – підвищення температури суспензії за певний час гасіння. 

При цьому, умови гасіння вапна повинні бути реальними для агломераційного 

виробництва. 

 

3.4. Висновки по розділу 3 

 

1. Лабораторні дослідження впливу найважливіших технологічних 

параметрів на показники шарового випалу вапняку показали, що зі збільшенням 

масової частки палива в суміші, як правило, швидкість випалу знижується, 

ступінь випалу зростає, а вміст активних складових у вапні змінюється 

екстремально. Ця закономірність обумовлена збільшенням часу на горіння 

більшої маси палива, підвищенням температури в зоні випалу, а також зниженням 

активності вапна при надмірно високій температурі випалу. Найбільша питома 

продуктивність установки по активних складових у готовому продукті, із усіх 

досліджених режимів випалу вапняку, досягається при розрідженні під 

колосниковими ґратами, рівному 3 кПа, і витраті палива в шихту на рівні 6 %. 

2. Модернізація кільцевої шахтної випалювальної машини ПОР шляхом 

установки на нерухомому кінці труби газового тракту диска із прорізами на 

виході з певних вакуум-камер забезпечує збільшення продуктивності машини в 

1,2÷1,3 рази, підвищення ступеня випалу вапняку на 5÷7 %, зниження витрати 

палива на 2÷3 %. Це досягається за рахунок більш раціональної організації 

розподілу й збільшення витрати повітря через вакуум-камери машини. 
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3. Досліджені та розроблені вдосконалені способи і пристрої для випалу 

вапняку в циклонно-зваженому шарі, що забезпечують виробництво вапна, 

призначеного для процесів зґрудкування. На основі типової установки для сухого 

здрібнювання вапняку на фабриках оґрудкування запропоновані нові спосіб і 

пристрій для підготовки флюсу, які розширюють його функціональні можливості, 

за рахунок зміни властивостей флюсу в результаті часткової декарбонізації 

вапняку. Ідея розробки полягає у випалі матеріалу, уловленого циклонами 

першого ступеня, у вихровому потоці апарата-декарбонізатора, і наступній подачі 

його у вентильований млин. 

4. Розроблений удосконалений спосіб одержання вапна в повітряно-

вихровому потоці, що полягає в нормалізації гранулометричного складу 

вихідного вапняку (масова частка фракції крупності ≤ 0,05 мм становить не менш 

50 %), місця подачі матеріалу (у периферійну частину потоку теплоносія), а також 

температури випалу (1000÷1350 ºС) і швидкості нагрівання матеріалу (300÷600 

ºС). Зазначена технологія випалу забезпечує в порівнянні з відомими способами 

поліпшення якості вапна й зниження витрат на його виробництво. 

5. Розроблений і випробуваний пристрій для випалу полідисперсного флюсу 

у вигляді циліндричної камери, розташованої під кутом 0÷45º до горизонталі в 

напрямку руху потоку, що 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 перебувають між 

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

другою (за рухом потоку) кільцевими перегородками. Дві тічки для подачі 

сировини встановлені в торцевій стінці камери й обладнані розсікачем потоку, а 

патрубок готового продукту розташований на протилежній стінці камери. 

Промислові випробування пристрою показали, що при випалі полідисперсного 

вапняку крупністю менше 0,1 мм ступінь випалу та активність готового продукту 

зростають у порівнянні з аналогічним відомим пристроєм на 15÷20 % абс. і 

50÷100 % відповідно. 
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6. Випробуваннями вапна напівпромислової печі циклонно-вихрового типу 

як інтенсифікуючої добавки при оґрудкуванні та спіканні промислових шихт 

аглофабрики НКГЗКу встановлено безперервне підвищення вертикальної 

швидкості спікання та питомої продуктивності установки відповідно з 0,0033 до 

0,0040 м/с 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 

аглошихті НКГЗКу дрібнодисперсного вапна менше 3 мм печі циклонного типу 

замість вапна кільцевих печей типу ПОР крупністю 3÷12 мм при однакових 

ступенях випалу (60÷70 %) приводить 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 %. 

7. При постійному вмісті вапна в аглошихті, рівному 3 %, збільшення 

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

CaO у шихті з 0,08 до 2,30 %) приводить до збільшення вертикальної швидкості 

спікання більш ніж у два рази, і росту питомої продуктивності установки з 0,96 до 

1,87 т/(м2 год.). Це обумовлено поліпшенням гранулометричного складу шихти – 

зниженням вмісту в ній дрібних класів крупності, збільшенням еквівалентного 

діаметра гранул з 4,38 до 5,11 мм. Зі зростанням ступеня 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 %, що викликано відповідною зміною співвідношення між 

розвитком процесів, що протилежно впливають на міцність агломерату. 

8. Спікання шихти з різними типами вапна за вмістом активного CaО, але 

при постійній масовій частці активного CaО в аглошихті, рівній 1,26 %, показали 

незалежність результатів спікання від вмісту активного CaО у вапні при 

однаковому вмісті активного CaО у шихті, що спікається. Звідси випливає новий 

підхід до виробництва вапна для процесів зґрудкування, який повинен 

визначатися виходячи з техніко-економічних показників роботи агрегату для 
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одержання вапна. Слід виробляти вапно, що має найменшу собівартість одиниці 

маси активного CaO, що міститься в ньому. 

9. Експериментальними дослідженнями залежності між показниками 

спікання аглошихт, що містять вапно з різними показниками якості, установлено, 

що найбільш представницьку оцінку інтенсифікуючого впливу вапна на 

агломераційний процес дає комплексний показник – коефіцієнт активності – 

величина, рівна підвищенню температури суспензії за певний час гасіння, що 

характеризує кількість активного CaO гідратації, що вступає в реакцію, у ході 

підготовки шихти до спікання, а, отже, що впливає на газопроникність шару 

оґрудкованої шихти. При цьому умови гасіння вапна при визначенні коефіцієнта 

його активності повинні бути реальними для агломераційного виробництва. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах зі 

списку публікацій здобувача (додаток А): 29, 34, 36, 37, 64-66, 70, 81, 85, 87. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ АГЛОМЕРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 

4.1. Дослідження прийомів підвищення ефективності виробництва 

агломерату поліпшенням складу шихти та її підготовки до спікання в 

процесі оґрудкування 

 

4.1.1. Підвищення ефективності виробництва агломерату оптимізацією 

складу залізорудної частини шихти 

Досліджували [190] можливість поліпшення показників агломераційного 

виробництва для умов НКГЗКу, що відрізняється багатокомпонентністю складу 

аглошихти [191], шляхом поліпшення властивостей використовуваної аглоруди. 

При цьому залишали незмінними існуючі вимоги до хімічного складу агломерату, 

масова частка, %: Fезаг
.– 53,7 (аглоцех №1) і 53,2 (аглоцех №2), Мn – 0,6 і 0,4, 

MgО – 1,30 і 1,35, основність (СаО:SiО2) – 1,25 і 1,40 відповідно. 

З цією метою в лабораторних умовах визначені параметри агломераційного 

процесу та показники якості агломерату при використанні аглоруд трьох 

гірничодобувних підприємств Кривбасу: шахти «Гвардійська» (досліджуваний 

варіант), рудоуправлінь ім. Ф.Е. Дзержинського та ім. С.М. Кірова (базові 

варіанти). Зазначені аглоруди відрізняються хімічним (табл. 4.1) і 

гранулометричним (табл. 4.2) складом. 

Таблиця 4.1 

Хімічний склад використаних агломераційних руд Кривбасу 

Хімічний 

склад аглоруди 

Масова частка, % 

Feзаг. FeO Fe2O3 SiO2 CaO MgO Al2O3 TiO2 MnO P2O5 Sзаг. CO2 В.П.П. 

Шахти 

«Гвардійська» 
57,9 1,02 81,9 15,0 0,10 0,14 0,75 0,023 0,09 0,034 0,007 0,15 0,97 

РУ ім. С.М. 

Кірова 
52,2 0,72 73,8 18,8 0,07 0,18 3,92  0,05 0,029 0,018  1,25 

РУ ім. Ф.Е. 51,3 0,58 72,6 13,3 0,12 0,30 6,39  0,03 0,32 0,013  1,34 
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Дзержинського 

Таблиця 4.2 

Гранулометричний склад використаних агломераційних руд Кривбасу 

 

Головною особливістю хімічного складу аглоруди шахти «Гвардійська» є 

підвищений вміст заліза (57,9 %) і знижений оксиду алюмінію (0,75 %). Ця руда 

має також порівняно високий вміст дрібного класу –3 мм (51,1 %). 

При складанні досліджуваної шихти основністю 1,25 масову частку 

аглоруди в залізорудній частині підтримували на рівні 26,5 % (за сухою вагою) 

проти 13,4÷13,8 % у базовій шихті. У досліджуваній шихті основністю 1,40 

масова частка аглоруди в залізорудній частині становила 21,6 проти 15,6 % у 

базовій (аглоруда РУ ім. С.М. Кірова). Вміст у шихті твердого палива (коксовий 

дріб'язок і антрацитовий штиб у співвідношенні 1:1) і вапна у всіх випадках був 

постійним і дорівнював 3,8 і 2,7 % відповідно.  

Результати лабораторних спікань (рис. 4.1, рис. 4.2) свідчать про те, що 

заміна в шихті аглофабрики НКГЗКу аглоруд РУ ім. Ф.Е. Дзержинського й ім. 

С.М. Кірова аглорудою шахти «Гвардійська» приведе до істотного поліпшення 

показників агломераційного процесу. Вертикальна швидкість спікання і вихід 

придатного агломерату збільшиться на 13,1÷22,8 і 9,6÷10,9 % відповідно, що 

викличе підвищення питомої продуктивності установки на 24,8÷38,6 %. При 

цьому показники барабанної проби агломерату зміняться в такий спосіб. Трохи 

погіршиться міцність агломерату основністю 1,40 (у середньому за міцністю та 

істиранням на 7 % відн.) і покращиться міцність агломерату основністю 1,25 (у 

середньому на 9 % відн.). Таким чином, у цілому можна вважати, що заміна 

аглоруди не чинить істотного впливу на міцнісні властивості агломерату НКГЗКу. 

Гранулометричний склад 

аглоруд 

Масова частка, %, класів крупності, мм 

+12 8 – 12 5 – 8 3 – 5 -3 

Шахти «Гвардійська» 4,9 12,7 12,7 18,6 51,1 

РУ ім. С.М. Кірова 10,7 13,0 16,2 19,3 40,8 

РУ ім. Ф.Е. Дзержинського 11,7 10,4 20,8 20,8 36,3 
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□ – основність 1,25; ■ – основність 1,4 

1 – РУ ім. Ф.Е. Дзержинського; 2 – РУ ім. С.М. Кірова; 3 – ш. «Гвардійська» 

Рис. 4.1. Вплив виду аглоруди на показники спікання 

 

Причина позитивного впливу заміни аглоруди на показники агломерації 

може бути пояснена як відмінністю хімічного і гранулометричного складу 

досліджених аглоруд, так і зміною структури залізорудної частини шихти, 

викликаною відмінністю гранулометричного складу аглоруд. Підвищений вміст в 

аглоруді шахти «Гвардійська» найбільш тонких класів крупності інтенсифікує 

розвиток твердофазних реакцій утворення первинних феритів кальцію, а 

знижений вміст оксиду алюмінію поліпшує властивості розплаву, що 

утворюється. Крім того, збільшення масової частки аглоруди шахти 

«Гвардійська» у залізорудній частині шихти оптимізує гранулометричний склад 
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□ – основність 1,25; ■ – основність 1,4 

1 – РУ ім. Ф.Е. Дзержинського; 2 – РУ ім. С.М. Кірова; 3 – ш. «Гвардійська» 

Рис. 4.2. Вплив виду аглоруди на показники барабанного випробування 

агломерату 

 

оґрудкованої аглошихти (рис. 4.3), що, очевидно, обумовлено сприятливою 

зміною співвідношення між ґрудкуючими і ґрудкуємими фракціями крупності [7, 

с. 64]. 

Результати лабораторних досліджень виявилися передумовою для 

промислового випробування ефективності використання аглоруди шахти 

«Гвардійська». У ході випробувань було перероблено 20 тис. т аглоруди шахти 

«Гвардійська», використаної в аглошихті обох цехів аглофабрики. Порівняльний 

аналіз показників агломераційного виробництва в дослідному та базовому 

періодах підтверджує основні висновки лабораторних досліджень. У дослідний 

період питома продуктивність агломашин збільшилася по аглоцехах № 1 і № 2 на 

7,1 і 10,0 % відповідно, а середня питома витрата твердого палива в шихту 

знизилася з 68,2 до 66,1 кг/т агломерату,або на 3,1 %. У дослідний період у  
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–– основність 1,25; - - - основність 1,40 

1 – РУ ім. Ф.Е. Дзержинського; 2 – РУ ім. С.М. Кірова; 3 – ш. «Гвардійська» 

Рис. 4.3. Кумулятивні криві гранулометричного складу оґрудкованих шихт 

 

порівнянні з базовим питома витрату аглоруди збільшилася по аглоцехах № 1 і 

№2 на 23,7 кг/т (або на 18,4 %) і на 22,2 кг/т (або на 21,7 %) відповідно, а питома 

витрата концентрату зменшилася на 20,6 кг/т (або на 2,4 %) і на 24,3 кг/т (або на 

2,9 %) відповідно. 

При цьому вміст заліза і основність в агломераті, отриманому з 

використанням аглоруди шахти «Гвардійська», практично не змінилися і склали: 

по аглоцеху № 1 – 53,61 % і 1,25 (у базовому періоді – 53,57 % і 1,25), по аглоцеху 

№ 2 – 52,72 % і 1,43 (у базовому періоді – 52,77 % і 1,40). Масова частка дріб'язку 

класу 5÷0 мм в агломераті дослідного періоду трохи знизилася: по аглоцеху № 1 з 

14,95 до 14,8 %, по аглоцеху № 2 – з 7,9 до 7,7 %. 

Метою випробувань [192] в умовах аглофабрики ПівдГЗКу було визначення 

якісних показників агломерату, отриманого при спіканні залізорудного 
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концентрату з підвищеним вмістом заліза (Fe = 67,5 %) і з добавкою багатої 

аглоруди (Fe = 67,1 %) при використанні в якості флюсу вапняку-черепашнику 

або вапна. При проведенні випробувань використовувалися наступні шихтові 

матеріали: залізорудний концентрат РОФ-1 ВАТ «ПівдГЗК» із плановим вмістом 

заліза Fe = 65,2 % (далі «рядовий»); залізорудний концентрат РОФ-2 ВАТ 

«ПівдГЗК» з підвищеним вмістом заліза Fe = 67,5 %; аглоруда ВАТ «Суха Балка» 

із плановим вмістом заліза Fe = 56,0 % (далі «рядова»); експериментальна 

низькокремниста аглоруда з вмістом заліза Fe = 67,1 % (далі 

«експериментальна»); вапняк-черепашник Євпаторійського родовища; відсів 

вапна будівельного негашеного (далі «вапно»); суміш коксового дріб'язку та 

антрацитового штибу (далі «тверде паливо»). 

Експериментальна аглоруда має вихід класів крупності +1,6 мм 61,9 %, що 

на 16,8 % більше, ніж рядова. Із цього випливає, що експериментальна руда більш 

краща з погляду кількості центрів гранулоутворення і газопроникності шихти. 

Питома витрата твердого палива прийнята 80 кг/т для всіх складів шихти. У всіх 

дослідженнях з різними матеріалами дотримувалася постійна основність. В ході 

дослідження встановлено, що при заміні базової аглоруди експериментальною, а 

базового концентрату– концентратом з підвищеним вмістом заліза: 

 вертикальна швидкість спікання збільшилася з 30,8 до  

33,7 мм/хв., що обумовлено більшою масовою часткою класів крупніше 1,6 

мм в експериментальній аглоруді, викликаним цим поліпшенням її 

газодинамічних характеристик;  

 витрата флюсової добавки (вапняку) знизилася з 232,11 до 

131,08 кг/т, оскільки зменшився вміст кремнезему в рудній частині шихти. 

При спіканні шихт, до складу яких входило негашене вапно, показник 

масової частки закису заліза (FeО) вище розрахункових значень. Це свідчить про 

можливість зниження витрати твердого палива на агломерацію при використанні 

в якості флюсуючої добавки негашеного вапна. 

Таким чином, оптимізація складу рудної частини аглошихти, як за хімічним 

складом, так і за структурно-морфологічними властивостями, залежно від 
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особливостей технології, дозволяє підвищити ефективність аглодоменного 

виробництва за рахунок поліпшення показників агломераційного або доменного 

процесів у результаті підвищення інтенсивності процесу та енергоефективності. 

4.1.2. Підвищення стабільності хімічного складу аглошихти 

У забезпеченні стабільності хімічного складу агломераційної шихти, як і 

шихти для виробництва котунів, важливу роль відіграє процес дозування 

компонентів шихти, найважливішою метою якого є забезпечення рівномірності їх 

подачі на збірний шихтовий конвеєр у заданому співвідношенні, обумовленому 

розрахунками шихти. Відомо [193], що коливання при дозуванні окремих 

компонентів шихти можуть бути трьох типів: високочастотні – з періодом близько 

1 с, середньої частоти – з періодом від декількох секунд до декількох десятків 

секунд, і низькочастотні, що протікають монотонно протягом декількох хвилин. 

На основі аналізу характеру коливань при дозуванні продуктів, розроблений 

і випробуваний спосіб дозування погано сипкого матеріалу [194, 195], для 

реалізації якого використовується схема, представлена на рис. 4.4. Пристрій для 

здійснення способу включає стрічковий конвеєр 1, перший бункер 2, на виході 

якого розміщений живильник 3, другий бункер 4, на виході якого розміщений 

живильник 5. 

 

Рис. 4.4. Схема пристрою 
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Спосіб здійснюється наступним чином. По стрічковому конвеєру 1 в 

перший бункер 2 подають матеріал, який надходить через живильник 3, 

установлений на необхідну витрату матеріалу, в другий бункер 4 і заповнюють 

його до рівня, що відповідає фіксованій кількості матеріалу Vф. Після цього 

включають живильник 5, попередньо встановлений на необхідну витрату 

матеріалу. У процесі дозування рівень матеріалу в другому бункері 4 безупинно 

коливається, не перевищуючи значення, що відповідає подвійному заданому 

об’єму його заповнення V2 і не опускаючись до нульового рівня. Тобто в другому 

бункері 4 постійно перебуває матеріал, об’єм якого мінімальний. Ця особливість, 

з одного боку, скорочує час знаходження матеріалу в бункері й, отже, запобігає 

утворенню склепінь, а, з іншого боку, забезпечує безперервність потоку матеріалу 

на живильнику 5. 

Визначення фіксованої кількості матеріалу в другому бункері 4 базується на 

закономірностях, що випливають із коливального характеру зміни витрати 

матеріалу в процесі дозування. Маса матеріалу в другому бункері 4 до моменту 

початку його розвантаження повинна відповідати величині, яку визначають за 

формулою: 

 

2

максмаксA
P


 , кг, 

де Амакс. – максимальна амплітуда коливань витрати матеріалу, кг/с; 

τмакс
.– період одного повного коливання витрати матеріалу на виході з живильника 

3, с; 

2 – коефіцієнт, який враховує, що відхилення витрати матеріалу з мінімальною 

амплітудою не може тривати довше половини періоду. 

 

Після заміни періоду коливань його частотою й розподілу обох частин 

рівняння на насипну густину матеріалу одержимо формулу для визначення 

фіксованої кількості матеріалу в другому бункері 4: 
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мін

макс
ф

Ч

А
V

2
, м3, (4.1) 

де Чмін – мінімальна частота коливань витрати матеріалу, с-1; 

γ – насипна густина матеріалу, кг/м3. 

 

Оскільки витрата матеріалу може відхилятися від установленої величини як 

у меншу, так і в більшу сторони, об’єм другого бункера 4 слід вибирати не меншим 

від подвійної фіксованої кількості матеріалу в ньому, тобто V2 ≥ 2Vф (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Схема заповнення другого бункера 

 

Параметри Амакс. і Чмін. визначають експериментально шляхом аналізу 

діаграм автоматичних приладів безперервного контролю маси матеріалу на виході 

живильника 3 або за допомогою провішувань проб матеріалу, що безупинно 

відбираються за стислі проміжки часу роботи дозатора. 

Приклад реалізації способу в умовах аглофабрики НКГЗКу. Залізорудний 

концентрат насипною густиною γ = 2200 кг/м3 дозується з першого бункера за 

допомогою тарілчастого живильника з необхідною масовою витратою матеріалу, 

рівною 40 кг/с. Визначена експериментально діаграма коливань витрати матеріалу 

із цього бункера представлена на рис. 4.6, з якої випливає, що максимальний 

період одного повного коливання τмакс. = 80 с., а максимальна амплітуда коливань 
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витрати матеріалу Амакс. = 10 кг/с. Виходячи із цих даних визначена фіксована 

кількість матеріалу в другому бункері Vф = 10/(2·0,0125·2200) = 0,182 м3 і об’єм 

другого бункера V2 ≥ 2Vф = 0,364 м3, який обладнаний стрічковим живильником. 

 

 

Рис. 4.6. Діаграма коливань витрати матеріалу з бункера 

 

Після включення тарілчастого живильника першого бункера й заповнення 

другого бункера концентратом до об’єму Vф включають живильник другого 

бункера, установлений на витрату матеріалу, яка рівна 40 кг/с. 

Порівняння оцінки стабільності дозування розробленого способу зі звичайно 

застосовуваним при використанні тарілчастого живильника (при взятті проб 0,5-

метровим лотком) показало, що новий спосіб дозування забезпечує підвищення 

коефіцієнта стабільності дозування погано сипкого матеріалу на 15÷20 %. 

4.1.3. Поліпшення гранулометричного складу оґрудкованої аглошихти 

удосконаленням режиму зволоження 

З метою винайдення шляхів підвищення ефективності роботи барабанних 

оґрудковувачів аглошихти аглофабрики ПівдГЗКу, що містять у своєму складі 

значну кількість тонкодисперсного магнетитового концентрату, за рахунок 

удосконалення конструкції зволожуючого пристрою та режиму зволоження, були 

проведені лабораторні і промислові дослідження процесу зволоження й 

оґрудкування шихти в барабанних оґрудковувачах [196]. 
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У період промислового дослідження аглофабрика працювала на шихті 

наступного складу, кг/т агломерату: магнетитовий концентрат – 750, аглоруда – 

250, вапняк – 220, тверде паливо – 80; всього 1300 кг/т. Гранулометричний склад і 

вологість компонентів шихти представлені в табл. 4.3. Вміст звороту в шихті 

становив 30 %. 

Таблиця 4.3 

Гранулометричний склад компонентів шихти 

Матеріал 
Вміст класів крупності, % Волога, 

% +10 5 ÷ 10 3 ÷ 5 1,6 ÷ 3,0 0,9 ÷ 1,6 0,5 ÷ 0,9 0 ÷ 0,5 

Аглоруда 3,0 15,2 17,8 26,4 14,9 11,7 11,0 6,0 

Вапняк – 25,5 17,3 31,4 16,1 6,6 3,1 6,8 

Дроблене 

паливо 
– 1,5 9,0 24,7 15,1 11,9 37,8 13,1 

Концентрат – – – – – – 100 10,0 

 

На першому етапі дослідження були виконані розсіви шихти, що виходить 

із оґрудковувача (табл. 4.4). З наведених даних видно, що, незважаючи на 

відповідність вологості шихти (8 ± 0,5 %) технологічній інструкції, вихід дрібної 

фракції 0÷1,6 мм досить високий і становить у середньому близько 17 %. З метою 

встановлення можливості подальшого оґрудкування цієї фракції остання була піддана 

додатковому оґрудкуванню в лабораторному оґрудковувачі з додаванням вологи. 

Таблиця 4.4 

Гранулометричний склад шихти промислової аглофабрики 

№ 

досліду 

Розсів шихти агломашини №1 Розсів шихти агломашини №5 

+15 10÷15 5÷10 3÷5 1,6÷3 –1,6 
Волога,

% 
+15 10÷15 5÷10 3÷5 1,6÷3 –1,6 

Волога,

% 

1 5,2 7,6 29,8 16,5 22,3 18,6 7,9 7,6 5,5 27,0 16,0 20,2 23,7 8,2 

2 3,1 5,4 26,5 17,4 23,6 24,0 8,0 8,6 7,1 29,3 17,1 20,0 17,9 8,0 

3 7,4 9,2 33,6 17,5 22,3 10,0 8,0 13,0 12,6 37,2 14,1 14,6 8,5 8,1 

4 6,8 7,1 30,8 19,2 22,7 13,3 8,1 21,3 5,0 26,8 14,6 18,4 13,8 8,0 

5 10,3 8,6 27,5 14,6 20,3 18,7 8,0 7,0 6,8 33,0 15,9 16,1 21,2 8,0 

Середнє 6,6 7,6 29,6 17,1 22,2 16,9 8,0 11,5 7,4 30,7 15,5 17,9 17,0 8,1 
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Перед додатковим оґрудкування фракції 0÷1,6 мм вміст вологи в ній був 

7,95 %, а після оґрудкування вологість гранул склала 8,1 %. При цьому 

гранулометричний склад після оґрудкування виявився наступним (таблиця 4.5). 

Таблиця 4.5 

Гранулометричний склад шихти після оґрудкування 

Фракція крупності, мм 5÷10 3÷5 1,6÷3 0÷1,6 

Масова частка, % 25 50 20,5 4,5 

 

Отримані результати показують, що існуюча система зволоження шихти в 

оґрудковувачі не забезпечує досягнення високої ефективності оґрудкування, тому 

що вона призначена для обробки шихти, рудна частина якої представлена 

переважно аглорудою, що вимагало рівномірного розподілу вологи по довжині 

оґрудковувача з метою зволоження великих часток. 

На другому етапі дослідження була визначена ефективність зволоження й 

розподілу вологи по висоті шару. Дані розсівів наведені в табл. 4.6, з якої видно, 

що розподіл вологи відбувається згори вниз і найбільш висока рівномірність 

розподілу досягається в шостій зоні.  

Таблиця 4.6 

Показники вологості агломераційної шихти та ступені її оґрудкування 

Найменування 
Зони по довжині оґрудковувача 

I II III IV V VI 

Вологість по шарам, %       

1 12,0 11,0 10,0 9,0 8,3 8,5 

2 9,5 9,1 8,7 8,5 8,4 8,4 

3 6,3 7,0 7,2 7,7 7,8 8,0 

4 6,0 6,5 6,7 7,0 7,4 7,6 

Середня 8,45 8,40 8,15 8,05 7,98 8,13 

Коливання вологості, % 2,47 1,79 1,30 0,76 0,40 0,36 

Варіаційний розмах вологості, % 6,0 4,5 3,3 2,0 1,0 0,9 

Ефективність розподілу вологості, % 54,8 64,9 72,5 82,7 90,5 91,5 

Ступінь оґрудкування, % 23 41 60 69 75 80 
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Так як процес оґрудкування відбувається з безперервним зволоженням 

шихти, то це приводить до значної нерівномірності гранулометричного складу 

кінцевого продукту. Крім того, рівномірна подача води по всій довжині 

оґрудковувача викликає погіршення процесу оґрудкування в міру збільшення 

крупності гранулометричного складу матеріалу. Зазначені обставини обумовлені 

конструктивними особливостями як власне барабанного оґрудковувача, так і 

зволожувальної системи, якою він обладнаний. 

З метою усунення зазначених недоліків і підвищення ефективності 

оґрудкування був сконструйований зволожуючий апарат, оснащений форсунками 

ударної дії, що забезпечують поверхню зволоження 3,14 м2 з розмахом 

варіювання вологості, рівним 1 %, і розроблений удосконалений режим 

зволоження матеріалу в барабані. Перевагою форсунок ударної дії перед 

форсунками інших типів є можливість регулювання крупності крапель, що 

розприскуються, і площі зволоження, за допомогою розподільного конуса, 

відстань якого до отвору в трубі можна регулювати. Схема установки форсунок 

по довжині барабана оґрудковувача (відлік зон від вузла завантаження) і режим 

зволоження запропоновані наступними.I зона (довжина 2,0 м) – інтенсивне 

зволоження – 10 форсунок з кутом відхилення від вертикалі, рівним 35º; форсунки 

відрегульовані на зволоження поверхні шару до 14 %; 

II зона (довжина 0,5 м) – грануляція – без форсунок; 

III зона (довжина 1,0 м) – грануляція зі зволоженням – 4 форсунки з кутом 

відхилення від вертикалі, рівним 40º, форсунки відрегульовані на зволоження 

поверхні шару до 10 %; 

IV зона (довжина 1,0 м) – грануляція зі зволоженням – 2 форсунки з кутом 

відхилення від вертикалі, рівним 45º, форсунки відрегульовані на зволоження 

поверхні шару до 10 %; 

V зона (довжина 0,5 м) – грануляція – без форсунок; 

VI зона (довжина 1,0 м) – грануляція зі зволоженням – 1 форсунка на початку 

зони під кутом, рівним 47º, відрегульована на зволоження поверхні шару до 11 %. 
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Прийняті кути установки форсунок забезпечують зволоження дрібних 

фракцій матеріалу крупністю 0÷2 мм. 

Розроблена конструкція зволожуючого апарата й режим зволоження були 

випробувані на промисловому барабанному оґрудковувачі аглофабрики 

ПівдГЗКу, показники яких наведені в табл. 4.7.  

Таблиця 4.7 

Показники роботи оґрудковувача та агломашини 

після установки нової системи зволоження 

Найменування Установка системи 

Вихід класів крупності (мм), % До установки Після установки 

+15 6,6 4,6 

10÷15 7,6 7,0 

5÷10 29,6 35,9 

3÷5 17,1 26,2 

1,6÷3 22,2 20,0 

0÷1,6 16,9 6,3 

Середній діаметр часток шихти 

dср, мм 
5,44 5,8 

Ступінь оґрудкування шихти, % 81,6 82,7 

Висота шару, що спікається, мм 230 255 

Вміст фракції 0÷5 мм в 

агломераті, % 
13,5 11,0 

Продуктивність агломашини, 

т/год 
100 101 

 

Результати роботи оґрудковувача та агломашини до і після установки 

вдосконаленого зволожуючого апарата показали, що розроблена конструкція 

зволожуючого апарату і режим зволоження забезпечують більш рівномірний 

гранулометричний склад оґрудкованої шихти, збільшення середнього діаметру 

часток шихти та ступеня оґрудкування шихти. Це дозволяє підвищити висоту 

шару, що спікається, при одночасному збільшенні продуктивності агломашини на 

1 % і зниженні дріб'язку фракції 0÷5 мм у придатному агломераті на 2,5 %. 
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4.2. Дослідження шляхів інтенсифікації аглопроцесу оптимізацією 

основності шихти і способу її офлюсування 

 

4.2.1. Вплив основності шихти на показники агломерації 

Оптимізація основності аглошихти є одним зі шляхів поліпшення техніко-

економічних показників роботи аглофабрик, а застосування в доменній плавці 

зґрудкованої залізорудної сировини оптимальної основності дозволяє підвищити 

продуктивність доменної печі та знизити витрату коксу [197, 198]. Поліпшення 

цих показників роботи доменної печі в цьому випадку досягається в результаті 

використання в шихті матеріалів двох основностей – низькоосновного та 

високоосновного, кожен з яких має більш високі металургійні властивості, ніж 

зґрудкований продукт, що має середню основність. 

В цьому зв'язку були досліджені особливості впливу зміни основності 

агломерату на його металургійні властивості та продуктивність процесу спікання 

стосовно до умов роботи аглофабрики НКГЗКу, яка виробляє агломерат для 

доменного цеху комбінату «Криворіжсталь» [158, 199].  

Необхідне корегування основності агломерату здійснювали зміною витрати 

вапняку, вміст якого в шихті зростав від 1,7 (основність 0,6) до 30,0 % (основність 

2,6). Витрату палива в шихту зі збільшенням основності підвищували з 3,8 до 

4,8 %, що пов'язано з необхідністю збільшення витрати тепла на дисоціацію 

вапняку (дослідження процесу агломерації з використанням теплового балансу 

стосовно до умов даного підприємства показало [200] необхідність збільшення 

витрати палива на 1,3 кг/т агломерату на кожні 0,1 підвищення модуля 

основності). Вологість шихти знижували з 8,2 до 6,8 % на підставі попередніх 

дослідів визначення оптимальної вологості шихти різної основності за її 

гранулометричним складом після оґрудкування. Умови підготовки шихт усіх 

основностей і їх спікання були постійними. 

На рис. 4.7 наведені залежності основних показників спікання – 

вертикальної швидкості, виходу придатного агломерату і питомої продуктивності 

аглоустановки – від основності аглошихти.  
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Рис. 4.7. Вплив основності аглошихти наосновні показники спікання 

 

Зі збільшенням основності вертикальна швидкість спікання безупинно 

зростає – з 16,2 до 33,8 мм/хв. При цьому вихід придатного агломерату спочатку 

різко знижується (до основності 1,4), а потім поступово зростає. 

Залежність питомої продуктивності установки від основності має більш 

складний характер, що обумовлено різним співвідношенням між зміною 

вертикальної швидкості спікання і виходом придатного агломерату на окремих 

ділянках. Спочатку (основність 0,4÷1,0), коли вертикальна швидкість спікання 

росте швидше, чим знижується вихід придатного агломерату, питома 

продуктивність установки збільшується з 1,15 до 1,33 т/(м2год.). Потім 

(основність 1,0÷1,4), коли зменшення виходу придатного агломерату і зниження 

насипної маси шихти відбуваються швидше, ніж росте вертикальна швидкість 

спікання, питома продуктивність установки знижується до 1,27 т/(м2год.). 

Безперервне збільшення питомої продуктивності з 1,27 до 1,53 т/(м2год.) в 

інтервалі основності 1,4÷2,6 пояснюється одночасним зростанням вертикальної 

швидкості спікання та виходом придатного агломерату. 

Для з'ясування причин збільшення вертикальної швидкості спікання з 

ростом основності визначали гранулометричний склад оґрудкованої шихти перед 

спіканням. Результати (рис. 4.8) показують, що зі збільшенням основності шихти 
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вміст у ній дрібних фракцій безупинно зростає: наприклад, вміст фракції 3÷0 мм 

збільшився з 31,8 до 55,3 %. Це свідчить про погіршення газопроникності 

оґрудкованої шихти з ростом основності, що повинно приводити до зниження 

вертикальної швидкості спікання. 

 
Рис. 4.8. Залежність гранулометричного складуоґрудкованоїшихти відосновності 

 

Таким чином, висхідний характер кривих гранулометричного складу, 

представлений на рис. 4.8, означає погіршення ґрудкуємості шихти зі 

збільшенням її основності, що, імовірно, обумовлено зростанням у шихті 

відносної частки погано ґрудкуємих фракцій, внесених вапняком, а також 

збільшенням вмісту палива. 

Отримані результати дозволили зробити висновок, що з ростом основності 

зростає газопроникність шару шихти безпосередньо в процесі спікання. Вимір 

швидкості фільтрації повітря через шар, що спікається, показав, що середня 

швидкість фільтрації при збільшенні основності дійсно зростає з 0,30 до 0,41 м/с 

(рис. 4.9). Одна із причин цього явища полягає, очевидно, у зниженні вмісту в 

оґрудкованій шихті порівняно великих гранул (більше 10÷12 мм), схильних у 

процесі спікання до руйнування в зонах сушки і перезволоження. 
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Основність: 1 – до початку спікання; 2 – середня в процесі спікання 

Рис. 4.9. Швидкість фільтрації повітря через шар при різній основності  

 

Позитивний вплив на газопроникність шару, що спікається, з ростом 

основності виявляє також зниження оптимальної вологості шихти, оскільки при 

цьому підвищується питома витрата газу-теплоносія на випар вологи, що сприяє 

збереженню міцності ґрудок. Тому збільшення вмісту вапняку в аглошихті 

викликає ріст вертикальної швидкості спікання. 

Відомо й інше пояснення зростання вертикальної швидкості спікання при 

збільшенні основності шихти, засноване на розрахунках гаданої теплоємності 

шихти залежно від вмісту в ній вапняку [201, с. 11-13, 15-17]. З урахуванням 

тепла, що виділяється при утворенні феритів кальцію, установлено, що 

вирішальний вплив на зростання вертикальної швидкості спікання виявляє 

збільшення швидкості фільтрації газу через шар. Однак при цьому в якості 

головних факторів, що забезпечують це збільшення, висуваються зменшення 

максимальних температур у зоні горіння палива та збільшення пористості спеку. 

Механічна міцність агломератів різної основності, оцінювана показниками 

випробування в стандартному барабані (ГОСТ 15137-77), і міцність при термо-

відновній обробці – за зміненою методикою Ліндера (ГОСТ 19575-74), показана 

на рис. 4.10. 

Мінімальну механічну міцність має агломерат основністю 1,4, який 

виробляли на аглофабриці НКГЗКу і який в даний час виробляється в другому 

аглоцеху гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг». Вміст класів 

+5 мм і –0,5 мм після випробування такого агломерату в барабані відповідно на 
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10÷11 % абс. менше і на 1,6÷2,0 % абс. більше, ніж агломератів основністю 0,4 і 

2,6, що мають близькі показники барабанного випробування. 

 

1 – +5 мм; 2 – -0,5 мм; 3 – +10 мм; 4 – -5,0 ÷ +0,5 мм; 5 – -0,5 мм 

Рис. 4.10. Механічна міцність (а) і міцність при відновленні (б) агломератів різної 

основності (вихід класів крупності) 

 

Вплив основності на міцність агломерату обумовлена його мінералогічним 

складом. Найбільш низька міцність агломерату основністю 1,3÷1,5 пояснюється 

наявністю в його структурі значних кількостей двохкальцієвого силікату і 

багатофазністю мінералогічного складу. Важливу роль у збільшенні міцності 

агломерату з ростом основності вище 1,4 відіграє поступове зниження кількості 

крихкого скла і заміна двохкальцієвого силікату на трьохкальцієвий. 

Зміна основності агломерату досить значно позначається на показниках 

міцності (+10 мм) і руйнованості (–5 ÷ +0,5 мм) при відновленні. В інтервалі 

основності 0,4÷1,2 показник міцності знижується з 61,8 до 1,1 %, а показник 

руйнованості зростає з 26,1 до 74,8 %. Подальше збільшення основності 

агломерату до 2,6 приводить до збільшення показника міцності до 41,8 % і 

зниженню показника руйнованості до 37,3 %. Показник стиранності (–0,5 мм) при 
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відновленні в дослідженому інтервалі основностей змінюється незначно, 

зменшуючись із ростом основності (від 14,6 до 10,3 %). 

Таким чином, отримані результати підтверджують можливість істотного 

поліпшення показників агломераційного виробництва шляхом оптимізації 

основності аглошихти. Розрахунки, виконані на підставі проведених досліджень, 

показують, що перехід на виробництво на НКГЗКу двох агломератів основністю 

0,6 і 2,6 у кількісному відношенні 3:2, що зберігає їхню сумарну основність, 

дозволить із урахуванням зниження вмісту звороту в шихті підвищити 

продуктивність агломашин на 3÷5 % і знизити вміст дріб'язку в агломераті на 

5÷7 % абс. При цьому середні показники міцності й руйнівності агломератів при 

відновленні відповідно зростуть і знизяться на 28÷30 % абс. 

4.2.2. Інтенсифікація аглопроцесу застосуванням залізофлюсу 

Інтенсифікуюча дія залізофлюсу на агломераційний процес обумовлена 

високим поверхневим натягом феритного розплаву й додатним косинусом кута 

змочування ним рудних мінералів, що забезпечує більшу швидкість просочення 

шихти й більш досконале заповнення між- і внутрішньочасткових порожнеч за 

порівняно стислий час агломерації. Підвищена міцність і густина агломерату 

дуплекс-процесу пояснюється ущільненням шихти при видаленні з неї летючих 

вапняку та введенням до складу залізофлюсу легкоплавких феритів кальцію, що 

приводять до скорочення часу, необхідного для здійснення процесів формування 

спеку [198, с. 127]. 

Для умов ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг» вивчена [202] можливість 

виробництва та використання на комбінаті залізофлюсу в якості добавки в 

аглошихту поточного виробництва. Встановлено, що оптимальна основність 

залізофлюсу по CaО/SiО2 становить 6,0÷8,0, а його витрата – 50÷100 кг/т 

агломерату. Розрахований склад шихт для виробництва залізофлюсу з 

використанням різних видів залізорудних компонентів в умовах аглофабрики 

гірничозбагачувального комплексу, представлена раціональна схема реалізації 

процесу, що не вимагає додаткових інвестицій. Отримані дані вказують на 
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доцільність застосування технології дуплекс-процесу в умовах діючих 

виробничих потужностей і існуючої паливно-сировинної бази. 

 

4.3. Удосконалення технології виробництва агломерату застосуванням 

вапна в шихті 

 

4.3.1. Підвищення ефективності застосування вапна при виробництві 

агломерату 

Аналіз можливостей підвищення ефективності застосування вапна при 

агломерації, коли його виробництво здійснюється по декількох технологічних 

лініях, показує, що одним зі шляхів досягнення кращого використання вапна як 

інтенсифікуючої добавки є її диференційований розподіл по окремих 

технологічних лініях. В основі розробленого способу виробництва офлюсованого 

агломерату [203, 204] лежить уява про те, що зміна витрати вапна в шихту на 

однакову величину неоднаково впливає на продуктивність процесу й залежить від 

абсолютного значення витрати інтенсифікуючої добавки. 

Для реалізації запропонованого способу попередньо визначають залежність 

продуктивності процесу спікання від витрати вапна в шихту, яка береться в 

інтервалі від нульового до оптимального, обчислюють різницю продуктивностей 

при суміжних витратах вапна та знаходять його критичну витрату, що відповідає 

максимальній питомій зміні продуктивності. Потім розраховують найбільше 

число ліній, які забезпечуються критичною витратою вапна за формулою: 

 




крq

q
А , 

де А – найбільше число ліній, які забезпечуються критичною витратою вапна; 

qΣ –  сумарна витрата вапна на виробництво агломерату, кг/кг; 

qкр – критична витрата вапна по одній лінії, кг/кг; 

δ – дробовий залишок від діленняq
Σ
на qкр. 
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Якщо А менше числа ліній, то за результатами визначення залежності 

продуктивності від витрати вапна інтерполяцією обчислюють 

змінупродуктивностей Δ1 і Δ2 за формулами: 

 

011 QQ   та  крQQA  22 , 

де Δ1 – зміна продуктивності однієї лінії при збільшенні споживання вапна від 

нульового по (q
Σ
– qкр·A), кг/(м2с); 

Δ2 – зміна продуктивності А ліній при збільшенні споживання вапна від qкр по 

[qкр+ (q
Σ
 –   – qкр·A)/A], кг/(м2с); 

Q0 – продуктивності однієї лінії при витратах вапна, рівних нульовому, кг/(м2с); 

Q1 – продуктивності однієї лінії при витратах вапна, рівних qΣ – (qкр·A), кг/(м2с); 

Q2 – продуктивності однієї лінії при витратах вапна, рівних qкр + (qΣ – qкр·A)/A, 

кг/(м2с); 

Qкр – продуктивності однієї лінії при витратах вапна, рівних qкр кг/(м2с). 

 

При цьому, якщо Δ1>Δ2, то дозують у шихту А ліній по qкр вапна, а в шихту 

однієї лінії – (q
Σ
– qкр·A) вапна, а якщо Δ1<Δ2, то дозують в шихту А ліній по q

Σ
 /A вапна. 

Для визначення варіанта диференційованого розподілу вапна стосовно до 

конкретних умов агломераційного виробництва пропонується певна сукупність 

попередніх дій, що включають: 

а) фізичне моделювання способу виробництва агломерату з одночасним 

контролем основних параметрів технології; 

б) розрахунки й аналіз отриманих результатів. 

Залежно від зазначених співвідношень між змінами продуктивностей Δ1 і Δ2 

установлюють один з наступних варіантів розподілу вапна по лініях: 

1) в A ліній шихти подають по qкр споживання вапна, а в одну лінію – 

залишок споживання вапна (винятком цього варіанта є подача всього вапна в одну 

лінію, коли A = 0); 

2) в A ліній шихти подають по q
Σ
 /A споживання вапна.  
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Запропонований спосіб виробництва офлюсованого агломерату забезпечує 

такий розподіл вапна між технологічними лініями, при якому в максимальному 

ступені використовуються інтенсифікуючі властивості вапна для даних умов 

виробництва. Це приводить до збільшення продуктивності агломашини при 

одночасному підвищенні якості агломерату, оскільки оптимізація процесу 

спікання сприяє поліпшенню структури й підвищенню міцності спеку. 

Спосіб виробництва офлюсованого агломерату шляхом поділу процесу на 

самостійні технологічні лінії здійснюють у такий спосіб. У шихтовому відділенні 

аглофабрики по кожній лінії дозують залізорудний матеріал, паливо, вапняк. Для 

встановлення витрати вапна по окремих лініях експериментальним (лабораторним 

або промисловим) шляхом визначають продуктивність процесу при декількох 

витратах вапна в шихту, що перебувають в інтервалі від нульового до 

оптимального, знаходять критичну витрату вапна та розраховують максимальне 

число ліній, у шихту яких можна подати критичну витрату вапна. Якщо 

виявиться, що A менше числа ліній (для випадку, коли А рівне або більше числа 

ліній, відповідно до теоретичної концепції пропонованого технічного розв'язку, 

дозування вапна повинно бути рівномірним по всіх потоках), то обчислюють Δ1 і 

Δ2. При Δ1 більше Δ2, критичну витрату вапна дозують по A лініям, а залишок 

вапна (q
Σ
 – qкр·A) подають в одну з ліній, що залишилися. При Δ1 менше Δ2, вапно 

дозують лише по A лініям в кількості qΣ/A на кожну з них. В зв’язку з 

диференційованим дозуванням вапна по лініях, для отримання однакової 

основності агломерату встановлюють витрату вапняку в шихту кожної лінії 

обернено пропорційно витраті вапна. Шихту змішують, оґрудковують по кожній 

технологічній лінії окремо. 

Випробування виробництва офлюсованого агломерату основністю 1,2 

здійснювали шляхом поділу процесу на кілька самостійних технологічних ліній 

стосовно до умов аглофабрики НКГЗКу. Шихта складалася з магнетитового 

концентрату, аглоруди, коксового дріб'язку, вапняку та вапна. Середня витрата 

вапна в шихту по всіх лініях була нижче оптимальної, рівна 60 кг/т. Кожна 

технологічна лінія включала дозування компонентів шихти, змішування, 



196 

оґрудкування, спікання шихти на агломашині площею спікання 75 м2. 

Продуктивність процесу спікання при декількох витратах вапна в шихту, що 

перебувають в інтервалі від нульового до оптимального, визначали в 

лабораторних умовах, які відповідали промисловим за складом шихти, режимам 

його підготовки та спікання. Знаходження критичної витрати вапна робили 

найбільш раціональним способом, що забезпечує мінімальне число точок у 

досліджуваному інтервалі витрат вапна: розподілом вихідного інтервалу на два 

рівні відрізки, знаходженням відрізка, що має більшу величину питомої зміни 

продуктивності, розподілом знайденого інтервалу на два рівні відрізки і т.д. до 

одержання однакового значення питомої зміни продуктивності на двох суміжних 

відрізках. Найбільша витрата вапна в шихту, що забезпечує максимальну питому 

зміну продуктивності, буде вихідною критичною витратою вапна. Результати 

лабораторних спікань і визначення за ними критичної витрати вапна представлені 

в табл. 4.8, з якої випливає, що критична витрата вапна рівна 37,50 кг/т. Цій 

витраті відповідає питома продуктивність установки, рівна 0,417 кг/(м2·с), і 

споживання вапна по одній лінії, рівне 1,371 кг/с. 

У табл. 4.9 представлено кілька варіантів вихідних умов виробництва 

агломерату (число ліній від 2 до 4, сумарне споживання вапна від 1,25 до 

5,00 кг/с) і показники виробництва агломерату різними способами 

(диференційоване й рівномірне дозування вапна по лініях).  

В якості прикладу розглянемо послідовність визначення параметрів 

диференційованого дозування вапна по лініях при числі ліній, рівному 4, і 

сумарному споживанні вапна, рівному 5,00 кг/с. Знаходимо найбільше число 

ліній, у шихту яких можна подати критичну витрату вапна .365,0
371,1

00,5
А  

Оскільки A менше числа ліній, за даними табл. 4.8 обчислюємо зміну 

продуктивності при збільшенні подачі вапна в шихту від 0 по (q
Σ
 – qкр·A): 

 

5,00 – 1,371·3 = 0,887 кг/с; 

і від qкр= 1,371 по [qкр + (q
Σ
 – (qкр·A)/А] = 1,371 + [5,00 – (1,371·3)/3] = 1,667 кг/с. 



197 

 

Таблиця 4.8 

Залежність показників спікання від витрати вапна в шихту 

Витрата 

вапна в 

шихту 

(С), кг/т 

Витрата 

шихти на 

вироб-

ництво 

спеку (В), 

т/т 

Витрата 

вапна на 

вироб-

ництво 

спеку (С′ = 

С·В), кг/т 

Питома 

продуктив-

ність 

установки 

по спеку 

(Q́), кг/м2·с 

Питомий вимір 

продуктивності 

при суміжних 

витратах вапна,  























1

1

іі

іі

СС

QQ
 

Питоме 

споживання 

вапна при 

спіканні 








 


1000

QC
q , 

кг/м2с 

Споживання 

вапна по 

одній лінії 

S = 75м2 

 Sqq  , 

кг/с 

0 1,184 0 0,278 0 0 0 

30,00 1,172 35,160 0,357 0,0022 0,01255 0,941 

60,00 1,159 69,540 0,512 0,0045 0,03560 2,670 

30,00 1,172 35,160 0,357 – 0,01255 0,941 

45,00 1,166 52,470 0,467 0,0064 0,02450 1,838 

60,00 1,159 69,540 0,512 0,0026 0,03560 2,670 

30,00 1,172 35,160 0,357 – 0,01255 0,941 

37,50 1,169 43,837 0,417 0,0069 0,01828 1,371 

45,00 1,166 52,470 0,467 0,0058 0,02450 1,838 

30,00 1,172 35,160 0,357 – 0,01255 0,941 

33,75 1,170 39,487 0,387 0,0069 0,01528 1,146 

37,50 1,169 43,837 0,417 0,0069 0,01828 1,371 

 

З табл. 4.8 маємо питому продуктивність при нульовій і критичній витраті 

вапна в шихту, кг/(м2с): ;278,00 Q 417,0371,1 Q . Інтерполяцією визначаємо 

питому продуктивність при споживанні вапна, рівному 0,887 і 1,667 кг/с: 

 

  352,00887,0
0941,0

278,0357,0
278,0887,0 




Q кг/м2с; 

  449,0371,1667,1
371,1838,1

417,0467,0
417,0667,1 




Q кг/м2с. 

 

Обчислюємо питомі зміни продуктивності: 

 

074,0278,0362,00887,01  QQ  кг/м2с; 
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    096,0417,0449,03371,1667,11  QQА  кг/(м2с),
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Таблиця 4.9 

Показники спікання при різних способах виробництва агломерату 

№ рядка 

Вихідні умови виробництва Характеристика способу виробництва і показники спікання 

Число 

ліній 

Сумарне споживання 

вапна (qг), кг/с 

Диференційне дозування вапна по лініях 

№ варіанта технології 

виробництва 

Найбільше число ліній, в 

шихту яких можна подати 

критичну витрату вапна (А) 

Питома зміна продуктивності 

процесу, кг/м2с 
Споживання вапна по лініях, кг/с 

Δ΄1 Δ΄2 Першій (q1) Другій (q2) Третій (q3) Четвертій, (q4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

1,25 1 0 0,123 0 1,250 0   

2 2,50 2 1 0,107 0,086 1,371 1,129   

3 2,50 3 1 0,170 0,086 2,500 0   

4 

3 

1,25 4 0 0,123 0 1,250 0 0  

5 2,50 5 1 0,107 0,086 1,371 1,129 0  

6 3,75 6 2 0,089 0,104 1,875 1,875 0  

7 3,75 7 2 0,089 0,104 1,371 1,371 1,008  

8 

4 

1,25 8 0 0,123 0 1,250 0 0 0 

9 2,50 9 1 0,170 0,086 1,371 1,129 0 0 

10 3,75 10 2 0,089 0,104 1,875 1,875 0 0 

11 3,75 11 2 0,089 0,104 1,371 1,371 1,008 0 

12 5,00 12 3 0,074 0,096 1,667 1,667 1,667 0 

13 5,00 13 3 0,074 0,096 1,371 1,371 1,371 0,887 

 

Продовження таблиці 4.9 

№ рядка 

Характеристика способу виробництва і показники спікання 

Ріст виробництва 

агломерату, % 
Продуктивність процесу по лініях, кг/с 

Рівномірне дозування вапна по лініях (відомий спосіб) 

Вміст дріб’язку 5-0 

мм в агломераті, % 

Втрати вапна по 

одній лінії (qп), % 

Продуктивність процесу, кг/с Вміст дріб’язку в 

агломераті Першій (q1) Другій (q2) Третій (q3) Четвертій, (q4) Сумарна (q∑) По одній лінії (qn) Сумарна (q∑) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 30,012 20,850   50,862 15,0 0,62 23,409 46,818 15,1 8,6 

2 31,274 28,792   60,067 15,1 1,250 30,012 60,024 15,1 0,1 

3 38,103 20,850   57,953 15,1 1,250 30,012 60,024 15,1 -1,8 

4 30,012 20,850 20,850  71,712 15,1 0,417 21,610 64,830 15,3 10,6 

5 31,275 28,792 20,850  80,917 15,1 0,833 25,559 76,677 15,2 5,5 

6 25,239 35,329 20,850  91,508 15,0 1,250 30,012 90,036 15,1 1,6 

7 31,275 31,275 27,399  89,949 15,1 1,250 30,012 90,036 15,1 -0,1 

8 30,012 20,850 20,850 20,850 92,562 15,0 0,113 20,908 83,632 15,2 10,7 

9 31,275 28,792 20,850 20,850 101,767 15,2 0,325 23,409 93,636 15,3 8,7 

10 35,329 35,329 20,850 20,850 112,358 15,1 0,937 26,673 106,692 15,2 5,6 

11 31,275 31,275 27,399 20,850 110,799 15,1 0,937 26,673 106,692 15,2 3,8 

12 33,793 33,793 33,793 20,850 122,229 15,0 1,250 30,120 120,048 15,1 1,8 

13 31,275 31,275 31,275 26,075 119,900 15,1 1,250 30,012 120,048 15,1 -0,1 
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(заміна загальних змін продуктивностей, що згадуються у формулі винаходу 

S 11  і S 22 , де S1 – площа спікання по одній лінії, на відповідні 

питомі 1  і 2 не відбивається на співвідношеннях між ними). 

Так як 21   (0,074 < 0,096), то в шихту трьох ліній дозуємо вапна по 5,00 

= 3 1,667 кг/с, а у лінію, що залишилася, вапно не подаємо зовсім (варіант 12). 

При цьому маємо сумарну продуктивність процесу 122,229 кг/с проти 120,048 кг/с 

за відомим способом. Спроба застосування іншого варіанта диференційованого 

дозування вапна при цих же вихідних умовах виробництва (варіант 13) дозування 

в шихту трьох ліній критичної витрати вапна (q1= q2= q3= 1,371 кг/с), а в шихту 

четвертої лінії залишку вапна (q4 = 5 – 3·1,371 = 0,887 кг/с) – приводить не лише 

до зниження сумарної продуктивності процесу в порівнянні з пропонованим 

способом, але й дає гірші результати в порівнянні з відомим способом (при 

рівномірному дозуванні вапна по всіх лініям). 

З табл. 4.9 видно, що пропонований спосіб виробництва офлюсованого 

агломерату дозволяє збільшити продуктивність процесу спікання на 5÷10 % за 

рахунок підвищення ефективності використання вапна. Міцність агломерату при 

цьому також підвищується (вміст дріб'язку фракції 5÷0 мм в агломераті зменшується 

в середньому на 0,7÷1,3 % відн.). Цей результат є наслідком диференційованого 

дозування вапна по окремих технологічних лініях, що забезпечують максимальне 

використання інтенсифікуючих властивостей вапна для конкретних умов 

виробництва агломерату при сумарній витраті вапна нижче оптимальної. 

4.3.2. Інтенсифікація агломераційного процесу за рахунок вапна 

внутрішньо-шарового випалу вапняку 

Існуючі процеси й агрегати для виробництва агломераційного вапна, як на 

колосникових ґратах, так і в повітряному потоці, не відрізняються високою 

економічністю і є джерелами підвищеного забруднення навколишнього середовища 

твердими й газоподібними викидами. І з цієї причини завдання забезпечення 

агломераційного виробництва вапном необхідної якості при ощадливому 

використанні паливно-енергетичних ресурсів і мінімальному негативному впливі 

на навколишнє середовище має важливе наукове й практичне значення. 
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Одним із шляхів вирішення даної проблеми є організація випалу вапняку в 

ході самого агломераційного процесу з наступним використанням в аглошихті 

вапна, яке виділяють у зворот. У цьому зв'язку були проведені дослідження з 

метою розробки технології виробництва офлюсованого агломерату в умовах 

агломераційної фабрики НКГЗКу (рис. 4.11), що забезпечує випал вапняку в шарі 

аглошихти, яка спікається, ефективне виділення вапна в зворот і високий ступінь 

гідратації активного оксиду кальцію в процесі шихтопідготовки [202]. 

 

 

Рис. 4.11. Проектна технологічна схема підготовки флюсів і палива на 

аглофабриці НКГЗКу. 

 

Проектна технологічна схема підготовки флюсів і палива на аглофабриці 

НКГЗКу передбачала випал вапняку крупністю –12 мм у кільцевих обертових 

печах ПОР, дроблення гарячого вапна у валкових дробарках і видачу дробленого 
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вапна на потік концентрату, який подають в бункери шихтового відділення. У 

зв'язку з тяжкими умовами експлуатації (висока температура вапна, наявність у 

ньому шматків невипаленого вапняку) дробарки вапна виявилися 

непрацездатними і були зупинені. Це викликало підвищений вміст вільного 

оксиду кальцію в агломераті (до 1÷2 % по аглоцеху № 1) через погану 

засвоюваність розплавом великих шматочків вапна [202]. Незважаючи на вжиті 

заходи зі зменшення верхнього значення крупності вапняку, що подавали на 

випал, з 12 до 10 мм, гранулометричний склад вапна залишався незадовільним, а 

ступінь його випалу була низькою (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Хімічний і гранулометричний склад шихтових матеріалів аглофабрики 

НКГЗКу, що впливають на якість вапна та ефективність його використання 

в процесі спікання 

Шихтові матеріали 
Хімічний склад, % Масова частка класів крупності, % 

Feзаг FeО SiО2 CaО MgО >10мм 10÷5мм 5÷3мм <3мм 

Вапняк звичайний 0,50 0,13 1,30 54,39 81,0 – – 5,25 94,75 

Вапняк доломітизований 0,70 0,19 1,75 43,54 8,18 – – 5,25 94,75 

Вапно 0,81 0,21 2,06 69,54 5,23 10,8 54,2 26,7 8,3 

Зворот аглоцеху № 1 49,3 13,0 7,75 10,2 1,5 3,2 17,8 25,2 53,8 

Зворот аглоцеху № 2 49,8 11,32 8,55 12,2 1,4 0,6 18,3 33,5 47,6 

 

Вапно, що залишається в спеку і агломераті, викликало його підвищене 

руйнування в ході дроблення, просівання, охолодження, а також при зберіганні й 

транспортуванні в доменну піч [206]. 

Технологічна схема обробки спеку в аглоцеху № 2 НКГЗКу (рис. 4.12) 

включає дроблення спека в щоковій дробарці, з утворенням найбільшої кількості 

дріб'язку (26,0 %). Після гарячого просівання й поділу дробленого продукту на 

агломерат і зворот, масова частка дріб'язку в агломераті становить близько 10 %. 

Гарячий зворот охолоджують водою в барабанах гасіння, а агломерат – на 
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лінійних охолоджувачах, що супроводжується його інтенсивним руйнуванням зі 

збільшенням масової частки дріб'язку більш ніж у два рази. 

 

 

Рис. 4.12. Схема обробки спеку в аглоцеху № 2 НКГЗКу (γ – вихід продукту після 

операції, %; β – масова частка дріб’язку –5мм в агломераті, %) 

 

Грохочення охолодженого агломерату забезпечує зниження в ньому масової 

частки дріб'язку до 7,5 %. Охолоджений зворот дозується на потік шихти, що 

подається в корпус агломерації. 

В результаті аналізу існуючої технології, проведених випробувань і 

розрахунків були розроблені технологічні схеми виробництва офлюсованого 

агломерату в аглоцехах № 1 і № 2 аглофабрики НКГЗКу з використанням вапна, 

отриманого в шарі аглошихти, що спікається. 
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Раціональний процес внутрішньо шарового випалу вапняку та гасіння 

активного вапна, що виділяється в зворот, базується на наступних особливостях 

технології виробництва офлюсованого агломерату: 

1) оптимальній крупності вапняку, який задається в аглошихту, що 

забезпечує, з одного боку, високий ступінь його декарбонізації в процесі спікання 

шихти, а з іншого боку, наявність у спеку незасвоєних шматочків активного 

оксиду кальцію; 

2) ефективному дробленні та просіванні спеку, що забезпечує розкриття 

незасвоєних шматочків вапна та виділення їх у зворот; 

3) оптимальному режимі обробки звороту водою та зволоженні шихти, що 

дозволяє досягти практично повної гідратації активного оксиду кальцію та, отже, 

максимально використати інтенсифікуючий вплив вапна на аглопроцес. 

Дослідно-промислові випробування на базі вищевказаних особливостей 

технології в аглоцеху №2 НКГЗКу при виробництві агломерату основністю 

СаО : SiО2 = 1,4 дали позитивні результати. Після виходу на заданий режим і 

зупинки печей ПОР, масова частка гідратованого оксиду кальцію в шихті трохи 

збільшилася, становлячи близько 2,0 %, тобто кількість вапна, що втримується в 

аглошихті, перевищила рівень, що відповідає режиму виробництва агломерату із 

працюючими печами ПОР. При цьому продуктивність агломашин залишалася на 

колишньому рівні, а масова частка активного оксиду кальцію в готовому 

агломераті, що містить 7,5 % дріб'язку класу –5 мм, знизилася з 0,76 до 0,16 %. 

Отримані результати дозволили перейти до розробки конкретних 

параметрів удосконаленої технології агломераційного процесу на основі 

оптимізації крупності використовуваного вапняку, удосконалення режиму 

обробки спеку й звороту [207]. Вихідними даними для цього були наступні умови 

й показники агломераційного виробництва, прийняті в результаті досліджень і 

аналізу параметрів роботи діючих аглофабрик: 

1) масова частка вапна в аглошихті становить 0,5÷5,0 %; 

2) масова частка вологи в звороті не перевищує 6,0 %, що відповідає граничній 

витраті води на зволоження звороту не більш 6,38 % від маси сухого звороту; 
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3) в спеку залишаються незасвоєними розплавом усі шматочки вапна 

крупніше 3 мм; 

4)масова частка СаО у вапняку перебуває в межах 43÷54 %; 

5) витрата вапняку в аглошихту становить залежно від основності 

агломерату 70÷300 кг/т агломерату;  

6)ступінь випалу вапняку фракції +3 мм при спіканні аглошихти становить 

85÷95 %; 

7)розподіл вапна, що втримується в спеку, між зворотом і агломератом є 

залежним від режиму обробки спеку й агломерату і знаходиться в межах від 

90 : 10 до 95:5; 

8)масова частка звороту в аглошихті становить 10÷40 %; 

9)витрата аглошихти на виробництво агломерату (без урахування звороту) 

перебуває в межах 1200÷1400 кг/т агломерату. 

З урахуванням прийнятих значень масової частки звороту в аглошихті й 

витрати шихти на виробництво агломерату вихід звороту зі спеку перебуває в 

межах, кг/т агломерату: від (1200·10)/(100–10) = 133,33 до (1400·40)/(100–40) = 933,33.  

Для забезпечення значень масової частки вапна в шихті, рівних 0,5÷5,0 %, 

при масі шихти (без урахування звороту) і звороту відповідно від 1200 

і133,33 кг/т агломерату до 1400 і 933,33 кг/т агломерату, маса вапна, що 

втримується в шихті, повинна становити, кг/т агломерату: від 

  67,6005,033,1331200   до   67,11605,033,9331400  . При цьому масова частка 

вапна у звороті складе, %: від (6,67 / 133,3)·100 = 5,00 до 

(116,67 / 933,33)·100 = 12,50.  

Витрату води на зволоження звороту визначаємо виходячи з умови 

забезпечення повного гасіння всього вапна, що втримується в звороті. При масі 

вапна у звороті від 6,67 до 116,67 кг/т агломерату маса води, необхідна для його 

повного гасіння, рівна, кг/т агломерату: від (6,67·18·1,5)  / 56 = 3,216 до 

(116,67·18·1,5)  / 56 = 56,252, де 18 і 56 – молярна маса Н2О і СаО відповідно, 

г/моль; 1,5 – мінімально припустимий коефіцієнт надлишку води при гасінні 

вапна. 
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При цьому витрата води на гасіння вапна складе стосовно витрати звороту 

на виробництво агломерату, %: від (3,216 / 133,33)·100 = 2,41 до 

(56,252 / 933,33)·100 = 6,03, тобто виконується умова п. 2 вихідних даних, що 

забезпечує необхідну сипкість зволоженого звороту. 

Виходячи із прийнятих у п. 7 вихідних даних розподілу вапна між зворотом 

і агломератом (більшому переходу вапна в зворот відповідає більший вихід 

звороту), маса вапна, що залишається в агломераті, становить, кг/т агломерату: від 

(6,67·10)/90 = 0,74 до (116,67·5)/95 = 6,14, що відповідає масовій частці вапна в 

агломераті, %: від (0,74·100)/1000 = 0,074 до (6,14·100)/1000 = 0,614. 

Отже, загальна маса вапна в спеку повинна перебувати в межах, кг/т 

агломерату: від 6,67 + 0,74 = 7,41 до 116,67 + 6,14 = 122,81. 

Для забезпечення одержання зазначеної маси вапна в спеку необхідно 

задати в шихту масу СаО у вигляді вапняку фракцією +3 мм, маючи на увазі п.п. 

3, 4 і 6 вихідних даних (меншій масі вапняку відповідає менша масова частка в 

ньому СаО), у межах, кг/т агломерату: 7,41 / (0,43·0,85) = 20,274 до 

122,81 / (0,54·0,95) = 239,396. 

Враховуючи п. 5 вихідних даних (більшій витраті вапняку відповідає менша 

масова частка в ньому СаО), масова частка у вапняку, що подається в аглошихту, 

часток +3 мм може становити, %: (20,74 / 70)·100 = 29 до (239,396 / 300)·100 = 80. 

Таким чином, істотними відмінними параметрами розробленого способу 

одержання агломерату [208] є подача в аглошихту дробленого вапняку з масовою 

часткою часток крупністю +3 мм у кількості 29÷80 % і звороту з масовою 

часткою вапна 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. 

З липня 2004 р. удосконалена технологія виробництва агломерату 

впроваджена на аглофабриці ГЗК ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Так, технологічна схема аглоцеху № 2 (рис. 4.13) передбачає подачу в 

шихту змішаних доломітизованого й кальцієвого вапняків, що містять 32 % 

фракції +3 мм із масовою часткою СаО, рівною 49,4 %, що приводить до 

одержання спеку з масовою часткою СаО вільного, рівною 2,3 %. 
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Рис. 4.13. Технологічна схема виробництва агломерату в аглоцеху № 2 ГЗКу  

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 

γ – маса вологого матеріалу, кг; γ* – маса води, що йде на гідратацію СаОсв, тобто 

без урахування води, що випарувалася, при охолодженні звороту; 

W – вологість матеріалу, %; СаОсв – маса СаОсв у матеріалі, кг 
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Зворот, який виділяють шляхом дворазового просівання дробленого й 

охолодженого спеку та агломерату, містить 7,2 % СаО вільного. 

Насичення відразу після виділення звороту водою, витрата якої становить 

4,1 % від маси сухого звороту, забезпечує гідратацію 70 % СаОсв., що втримується 

у звороті. 

Усього до моменту завантаження на агломашину встигає гідратуватися 

понад 80 % СаОсв., що міститься у звороті, що відповідає масовій частці Са(ОН)2 в 

оґрудкованій аглошихті на рівні 2,2 %. 

В результаті впровадження вдосконаленої технології виробництва 

агломерату продуктивність агломашин збільшилася на 1,5÷2,0 %, а питома 

витрата твердого палива в шихту знизилася на 1,0÷1,5 %. При цьому масова 

частка СаОсв. вільного в агломераті зменшилася з 0,7 до 0,17 %, що позитивно 

впливає на зміну міцності агломерату при його зберіганні та транспортуванні. 

 

4.4. Висновки по розділу 4 

 

1. Підвищення інтенсивності агломераційного процесу може бути досягнуте 

оптимізацією хімічного та гранулометричного складів залізорудної частини 

шихти, представленої тонкодисперсним концентратом і аглорудою. Для цього 

необхідне збільшення масової частки заліза, зниження вмісту в аглоруді надмірно 

великих і дрібних фракцій, а також підвищення частки ґрудкуємої частини шихти 

(фракції крупністю >1,6 мм). 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 збільшення дрібних (<3 мм) фракцій крупностіз 

38,5 до 51,1 % приводить до підвищення питомої продуктивності агломашин на 

7÷10 %, зниження питомої витрати палива та 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 %. 
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Заміна рядової аглоруди (Fe = 56,0 %) експериментальною низько-

кремністою (Fe = 67,1 %), що містить 61,9 % фракції крупністю >1,6 мм, викликає 

збільшення вертикальної швидкості спікання на 9,4 %. 

2. Розроблений спосіб дозування погано сипкого матеріалу, що включає 

його подачу через перший бункер зі стрічковим конвеєром у другий бункер до 

наповнення в останньому фіксованої кількості матеріалу Vф, яку визначають за 

виразом (4.1), після чого матеріал безупинно видають через живильник другого 

бункера. Запропонований спосіб дозування забезпечує підвищення коефіцієнту 

стабільності дозування погано сипкого матеріалу на 15÷20 %. 

3. Для успішного оґрудкування аглошихти зі значним вмістом у рудній 

частині тонкодисперсного магнетитового концентрату (50 % і більше) необхідна 

диференційована подача зволожуючої води по довжині барабанного 

оґрудковувача. При цьому слід знижувати інтенсивність зволоження в міру 

поздовжнього переміщення шихти в оґрудковувачі, чергуючи зони зволоження із 

зонами засвоєння вологи без подачі води і поступово збільшуючи кут нахилу 

форсунок від вертикалі з 35 до 47º. Такий режим зволоження забезпечує зниження 

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

більш рівномірний гранулометричний склад шихти і збільшення середнього 

діаметру її часток. В умовах аглофабрики ПівдГЗКу це дозволяє підвищити  

висоту шару, що спікається, при одночасному збільшенні продуктивності 

агломашини на 1 % і зниженні дріб'язку фракції 5÷0 мм у придатному агломераті 

на 2,5 %. 

4. Зі збільшенням основності аглошихти від 0,6 до 2,6 в умовах аглофабрики 

НКГЗКу вертикальна швидкість спікання збільшується у два рази. При цьому 

вихід придатного агломерату зі спеку спочатку різко знижується (до основності 

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

основності визначається співвідношенням між зміною вертикальної швидкості 

спікання та виходом придатного агломерату на окремих ділянках. Спочатку 

(основність 0,4÷1,0) питома продуктивність збільшується з 1,15 до  
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1,33 т/(м2·годину), потім (до основності 1,4) знижується до 1,27 т/(м2 год.), і далі 

безупинно зростає до 1,53 т/(м2 год.). 

5. Причиною збільшення вертикальної швидкості спікання з ростом 

основності є збільшення газопроникності шару шихти безпосередньо в процесі 

спікання (середня швидкість фільтрації повітря через шар, що спікається, при 

збільшенні основності з 0,4 до 2,6 зростає з 0,30 до 0,41 м/с), що обумовлено 

зниженням в оґрудкованій шихті порівняно великих гранул (більше 10÷12 мм), 

схильних до руйнування в зонах сушки та перезволоження, а також зниженням 

температури спікання. Поліпшенню газопроникності шару, що спікається, сприяє 

також зниження оптимальної вологості шихти, оскільки при цьому підвищується 

питома витрата газу-теплоносія на випар вологи, що сприяє збереженню міцності 

гранул оґрудкованої шихти. 

6. Враховуючи, що найбільш низька холодна та гаряча міцність агломерату 

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

агломератів основністю 0,6 і 2,6 у масовому співвідношенні 3 : 2 і зберігання 

сумарної основності 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 руйнування агломератів при відновленні збільшаться на 

28÷30 % абс. 

7. Виробництво і використання на аглофабриці ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» залізофлюсу основністю 6÷8, при його витраті 50÷100 кг/т 

агломерату, дозволить без додаткових капіталовкладень суттєво поліпшити 

техніко-економічні показники агломераційного виробництва. 

8. При виробництві агломерату по декільком технологічним лініям, 

підвищити ефективність застосування вапна як інтенсифікуючої добавки, коли 

його сумарна витрата в шихту нижче оптимальної, можна шляхом 

диференційованого розподілу вапна по окремих технологічних лініях. Із цією 

метою попередньо визначають критичну витрату вапна, що відповідає 

максимальній питомій зміні продуктивності аглопроцесу. Після чого, залежно від 

конкретних умов виробництва, установлюють кращий із двох варіантів розподілу 
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вапна по потоках – у максимальне число ліній дають критичні витрати вапна, в 

одну – залишок вапна, або рівномірно розподіляють вапно в шихту такої кількості 

ліній, які можуть забезпечуватися критичною витратою вапна. 

9. Розроблений удосконалений спосіб одержання офлюсованого агломерату, 

відмінними ознаками якого є подача в аглошихту дробленого вапняку з масовою 

часткою часток фракції +3 мм, рівною 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. Впровадження цієї технології на аглофабриці гірничого департаменту 

ПАТ «АрселорМіттал Кривій 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 CaО вільного в агломераті зменшилася з 0,7 

до 0,17 %, що сприяло збереженню міцності агломерату при його зберіганні та 

транспортуванні. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах зі 

списку публікацій здобувача (додаток А): 8, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 43, 52, 55, 58, 61, 

68, 74, 76, 77. 
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РОЗДІЛ 5 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА КОТУНІВ 

 

 

5.1. Підвищення ефективності зґрудкування активацією компонентів 

шихти 

 

У пошуках раціональної технології зґрудкування вторинних сировинних 

ресурсів металургії вчені та працівники виробництва в останні роки приділяють 

підвищену увагу брикетуванню. Однак розроблені та рекомендовані сьогодні до 

впровадження технології брикетування побічних продуктів металургійного 

виробництва (шламів, шлаків, пилу і ін.) включають подачу в брикетовану шихту 

додаткового компонента – сполучної добавки, яка або викликає необхідність 

підігріву шихти перед брикетуванням, або вносить у шихту баластові домішки. 

У цьому зв'язку була розроблена вдосконалена технологія холодного 

брикетування металургійних шлаків і продуктів їх переробки, що дозволяє 

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

цього виключити застосування в брикетованій шихті додаткового компонента – 

сполучної добавки [209, 210]. 

Вихідними матеріалами для досліджень були конвертерні шлаки (КШ), 

попередньо перероблені на промислових установках сортувально÷дробильного 

комплексу, де здійснюються операції дроблення, просівання і магнітної сепарації. 

На цих установках у результаті переробки відвальних сталеплавильних шлаків, 

що містять 14÷15 % заліза, одержують збагачені шлаки різних фракцій крупності, 

що мають масову частку заліза не менше 32 %, які призначені для використання в 

агломераційному та доменному виробництвах. 

В ході лабораторних досліджень випробовували дві проби концентрату 

конвертерного шлаку крупністю менше 5 мм, що мають різний хімічний склад 

(табл. 5.1). Основність СаО/SiО2 проби КШ-1 і КШ-2 рівна відповідно 1,50 і 1,67. 
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Активування концентратів перед брикетуванням робили шляхом сухого 

здрібнювання в барабанному млині зі сталевими кулями. Ступінь активування 

регулювали, змінюючи тривалість обробки матеріалів у барабані від 60 до 120 

хвилин. Активований концентрат зволожували до вологості 8,5÷9,5 %, 

характерної для вологості сирих котунів з магнетитового концентрату, ретельно 

перемішували з метою рівномірного розподілу вологи і відразу ж піддавали 

пресуванню на гідравлічному пресі. 

Таблиця 5.1 

Хімічний склад концентратів конвертерних шлаків 

Проба 
Масова частка, % 

Feзаг. Feмет. FeО Fe2O3 SiО2 Al2O3 CaО MgО MnО В.П.П. 

КШ-1 45,30 20,25 10,61 24,00 11,63 2,09 17,40 4,62 3,61 5,59 

КШ-2 49,70 24,96 10,42 23,47 10,75 3,01 17,97 3,74 3,28 1,90 

 

Брикети у формі циліндрів діаметром 50 мм і висотою 20÷25 мм пресували 

під тиском 15÷50 МПа в умовах однобічного стиснення, після чого витримували 

на відкритому повітрі при кімнатній температурі протягом 1÷10 діб. В ході 

витримки брикети збільшували свою міцність. Якість брикетів оцінювали за 

показником механічної міцності на стиснення. 

У якості бази для порівняння одержували брикети з неактивованого 

шлакового концентрату вологістю 7,5 %. Міцність брикетів з неактивованого 

концентрату практично не змінювалася в процесі витримки та не перевищувала 

0,01÷0,02 Н/м2 залежно від тиску пресування. 

Проведені дослідження показали, що механічна міцність брикетів з 

попередньо активованого матеріалу при тиску пресування 50 МПа становить 

0,07÷0,09 Н/м2, тобто зростає в 5÷7 раз у порівнянні з міцністю брикетів, 

отриманих з неактивованого матеріалу. При цьому кращі показники міцності 

мають брикети, отримані з концентрату, що пройшов більш тривале активування, 

а при однаковій тривалості активування більший опор стиску мають брикети із 

шлакового концентрату КШ-2, що відрізняється підвищеною масовою часткою 

заліза і більшою основністю. 
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Інтенсифікація процесу зміцнення при пресуванні шлакового концентрату, 

активованого механічною обробкою, досягається головним чином у результаті 

збільшення вільної поверхні матеріалу за рахунок порушення атомної структури 

твердого тіла, і так само через появу сильно збуджених станів у твердому тілі та у 

навколишній газовій атмосфері [68, с. 434-436].  

Результати дослідження показують можливість одержання без застосування 

сполучних добавок при середніх тисках пресування (до 50 МПа) міцних 

безвипалювальних брикетів з механоактивованих концентратів конвертерних 

шлаків, які придатні для металургійного переділу. Таким чином, виконані 

дослідження дають підставу вважати технологію зґрудкування залізорудних 

матеріалів із застосуванням механоактивації вихідних продуктів у барабанному 

млині перспективним шляхом інтенсифікації процесів одержання брикетів і 

котунів, дають підставу рекомендувати цю технологію до дослідно-промислового 

випробування і впровадження на металургійних підприємствах. 

 

5.2. Дослідження прийомів підвищення ефективності виробництва 

котунів оптимізацією типу застосовуваних сполучних добавок 

 

5.2.1. Застосування бентоніту та органічного сполучного при 

виробництві котунів 

Порівняльний аналіз використання різних видів сполучного при 

виробництві залізорудних котунів з тонкоподрібненого магнетитового 

концентрату, виконаний для умов фабрики оґрудкування Михайлівського ГЗК 

[211], свідчить про необхідність вивчення ефективності застосування при 

виробництві котунів різних видів сполучних добавок, наявних в Україні, стосовно 

до місцевих умов виробництва. 

У цьому зв'язку були проведені дослідження [212] показників виробництва і 

якості котунів з тонкоподрібнених магнетитових концентратів, отриманих з 

використанням у шихті оґрудкування глин Григоріївського родовища бентонітів і 

одного з діючих кар'єрів Криворізького залізорудного басейну. 
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На першому (лабораторному) етапі досліджень були вивчені властивості 

сирих і сухих котунів основністю 0,5 з добавкою в шихту 0,6 % активованого 

здрібненого бентоніту Григоріївського родовища. В якості базового сполучного 

використовували глину розкривної породи залізорудного кар'єру Кривбасу, 

використовувану в якості сполучної добавки в шихті оґрудкування одного з 

гірничозбагачувальних комбінатів. Деякі показники якості сполучних наведені в 

табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Склад і властивості сполучних добавок 

Вид сполучних добавок 
Хімічний склад, % Здатність 

набрякати, 

рази 

Вміст 

монтморилоніту, 

% SiО2 Al2O3 СаО MgО 

Глина залізорудного 

кар'єру 
53,5 15,5 2,7 1,8 1,5 0,2 

Бентоніт Григоріївського 

родовища 
55,5 14,9 2,1 2,5 6,8 58 

 

Порівняння якості сухих і сирих котунів, отриманих у лабораторному 

чашовому оґрудковувачі діаметром 1 м (табл. 5.3), показує, що при однаковій 

витраті сполучної добавки міцність сирих котунів, що містять Григоріївський 

бентоніт, на стиснення і скидання вище на 13,9 і 27,3 %, а сухих – на 14,7 % ніж 

базових. 

Таблиця 5.3 

Якісні показники лабораторних сирих і сухих котунів 

Вид сполучного 

Витрата 

сполучного 

в шихту, % 

Сирі котуни 
Міцність сухих 

котунів на 

стиснення, 

кг/котун 

вологість 

(%) 

міцність 

на 

стиснення, 

кг/котун 

на 

скидання, 

рази 

Глина 

залізорудного 

кар'єру 

0,6 10,6 0,72 2,2 3,4 

Бентоніт 

Григоріївського 

родовища 

0,6 9,7 0,82 2,8 3,9 
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На другому (промисловому) етапі досліджень було перероблено 4,2 тис. т 

модифікованої бентонітової глини Григоріївського родовища марки ГГМ. 

Характеристика використаних матеріалів представлена в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Якість шихтових матеріалів при промислових випробуваннях 

Найменування 

матеріалу 
Період 

Питома 

поверхня, 

см2/г 

Вміст 

фракції 

–0,056 мм, % 

Хімічний склад, % 

SiО2 CaО MgО Al2O3 

Залізорудний 

концентрат 

Базовий 1774 95,36 7,92 0,31 0,29 0,21 

Експер. 1845 96,00 8,51 0,30 0,30 0,22 

Вапняк 
Базовий 5193 84,27 2,19 52,84 0,84 0,81 

Експер. 5236 86,73 2,29 53,16 0,71 0,80 

Сполучна 

добавка 

Базовий 5222 94,27 52,25 1,42 1,15 21,37 

Експер. 5319 95,45 60,07 1,97 2,46 16,1 

 

У процесі випробування встановлено, що за рахунок зниженої вологості і 

кращої однорідності модифікованої бентонітової глини Григоріївського родовища 

продуктивність кульового барабанного млина в дослідний період була на 5 т/год. 

вище, ніж у базовий, і становила 25 т/год., при однакових технологічних 

параметрах роботи устаткування і питомих витратах газу та електроенергії. Якість 

меленого бентоніту перебувала в межах вимог СТП і не відрізнялася від базових 

значень – вміст класу мінус 0,056 мм не менше 94,0 %, вміст вологи – не більше 

5 %. Скорочення витрати сполучної добавки в експериментальний період в 2 рази, 

отримане в ході випробувань, приводить до зменшення часу роботи млинного 

тракту, що забезпечує зниження питомої витрати природного газу та 

електроенергії в 2,0÷2, 2 рази. 

В експериментальний період режим роботи оґрудковувачів не змінювали, а 

витрату бентоніту в шихту зменшували від 0,9 до 0,6 % за сухою вагою. При 

цьому якість сирих і сухих котунів поступово знижувалася (табл. 5.5), що 

приводило до зміни показників роботи випалювальної машини (табл. 5.6). 
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Таблиця 5.5 

Якісні показники промислових сирих і сухих котунів 

Період 

Вміст сухої 

сполучної 

добавки в 

шихті, % 

Міцність сирих котунів Міцність сухих 

котунів на 

стиснення, 

кг/котун 

Вміст 

фракції 

8÷18 мм, % 

на 

стиснення, 

кг/котун 

на скидання, 

рази 

Базовий 1,25 1,13 4,6 3,32 76,8 

Експеримен-

тальний 

0,90 1,16 4,9 3,70 88,4 

0,80 1,15 4,8 3,60 85,0 

0,70 1,15 4,7 3,40 83,5 

0,65 1,05 4,4 3,10 78,8 

0,60 0,90 4,0 2,80 73,0 

 

Таблиця 5.6 

Показники роботи випалювальної машини 

Період 

Вміст сухої 

сполучної 

добавки в 

шихті, % 

Питома 

продуктивність 

випалювальної 

машини, 

т/(м2·год) 

Міцність 

випалених 

котунів на 

стиснення, 

кг/котун 

Температура 

у повітряних 

камерах на 

межі зони 

випалу і 

рекуперації., 

ºС 

Температура 

котунів, що 

сходять, ºС 

Базовий 1,25 0,915 270 350 – 405 187 

Експеримен

-тальний 

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 

 

У зв'язку з неоднорідністю фізико-хімічних властивостей шихтових 

матеріалів, що надходять на оґрудкування, оптимальна витрата модифікованого 

бентоніту в експериментальний період, відповідно до показників якості котунів у 

базовий період, склала 0,65÷0,70 %. 
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При зниженні витрати Григоріївського бентоніту до 0,65 % якісні показники 

випалених котунів практично не погіршилися в порівнянні з базовим періодом, у 

якому витрата сполучної добавки була майже в 2 рази вище. Подальше зниження 

витрати модифікованого бентоніту (нижче 0,65 %) приводить до помітного 

погіршення показників роботи випалювальної машини і зниженню міцності 

котунів. Найкращим показникам роботи відповідає витрата Григоріївского 

бентоніту в шихту, рівна 0,7 %, при якій зберігається базова продуктивність 

випалювальної машини і поліпшуються газодинамічні та температурні параметри 

процесу термообробки котунів. 

В результаті зниження витрати сполучної добавки в експериментальному 

періоді досягнуто зниження питомої витрати вапняку на 3,0÷3,5 кг/т котунів при 

збереженні модуля основності, рівного 0,5, і підвищення вмісту заліза в котунах 

на 0,37 %. 

У ході проведення експерименту були виконані виміри вмісту пилу в газах, 

що відходять із зон сушки 1, 2, а також з аспіраційної системи відділення випалу і 

грохочення. Вони показали, що вміст пилу, що надходить на очищення із усіх 

трьох джерел, знижується в 1,5÷20 разів. Це вказує на поліпшення міцності сирих, 

сухих і випалених котунів і, як наслідок, приводить до зменшення зношування 

роторів тяго-дуттьових машин.  

Промислові випробування показали технологічну доцільність заміни в 

шихті оґрудкування глини розкривної породи залізорудного кар'єру Кривбасу на 

модифіковану бентонітову глину Григоріївського родовища, що полягає у 

дворазовому зниженні витрати сполучної добавки в шихту оґрудкування і 

викликане цим підвищення масової частки заліза в випалених котунах на 0,37 % 

абс., а також зниження питомої витрати вапняку на 3,0÷3,5 кг/т котунів і 

зменшення питомої витрати газу і електроенергії на здрібнювання сполучної 

добавки в 2,0÷2, 2 рази. 

Отримані результати пояснюються більшим вмістом у бентонітовій глині 

мінералу монтморилоніту, здатного поглинати велику кількість води з 

одночасним значним збільшенням в об’ємі та диспергуванням на надзвичайно 
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тонкі частки, розміри яких відповідають колоїдним. Крім того, модифікація 

лужноземельних бентонітів суттєво поліпшує їхні технологічні властивості 

(вологоємність, здатність набрякати, іонообмінну здатність та ін.). 

Таким чином, результати вивчення ефективності застосування в шихті 

оґрудкування, в однакових умовах виробництва залізорудних котунів, двох видів 

глинистих сполучних добавок дозволили встановити конкретні технологічні 

переваги модифікованого бентоніту Григоріївського родовища. Це дає 

можливість розрахувати техніко-економічну ефективність промислового 

використання більш високоякісного сполучного. 

Використання органічного сполучного в шихті оґрудкування. Серед 

різноманітних представників різних класів органічних сполук, випробуваних у 

якості сполучних при виробництві залізорудних котунів, особливий інтерес 

представляють продукти органічного синтезу, що добре зарекомендували себе в 

ході цілого ряду промислових випробувань. 

З метою підвищення ґрудкуючих властивостей тонкодисперсного 

магнетитового концентрату, зниження витрат на бентоніт і вапняк для 

виробництва котунів компанією «СЛАФ РЕАГЕНТ», м. Київ, офіційним 

дистриб'ютором компанії SNF FLORGER (Франція), запропоновано [213] 

використовувати полімерні органічні сполучні на основі акриламіду серій 

FLOROFORM і FERROFORM. Використання цих сполучних також приведе до 

підвищення вмісту заліза загального в котунах. 

На ПАТ «ПівнГЗК» у вересні 2010 р. були проведені промислові 

випробування полімерного органічного сполучного серії «FERROFORM 6000» 

для отримання котунів на одній з випалювальних машин «Лургі-552» цеху 

виробництва котунів № 2 [214]. Метою випробувань була оцінка можливості й 

техніко-економічної ефективності часткової заміни бентоніту органічною 

сполучною добавкою. 

У ході промислових випробувань органічна добавка дозувалася і додавалася 

в шихту перед подачею вапняку та бентоніту. Всі основні технологічні параметри 

виробництва сирих котунів і їх зміцнюючого випалу в процесі випробувань не 
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відрізнялися від звичайних умов роботи. За період експерименту було зроблено 

67 тис. т котунів з магнетитового концентрату. Основні результати випробувань 

представлено в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 

Порівняльні показники виробництва котунів  

з різними сполучними добавками 

Показник Експеримент Звичайні умови 

Питома витрата органічного сполучного, кг/т 0,083 0 

Питома витрата бентоніту, кг/т 6,39 10,4 

Вміст заліза в котунах, % 61,21 61,00 

 

Економічна оцінка отриманих результатів показала, що застосування 

полімерного органічного сполучного серії «FERROFORM 6000» в умовах ЦПО-2 

дозволить одержати додатковий дохід у розмірі 0,85 грн./т котунів, що 

забезпечить економічний ефект у сумі 5,660 млн. грн. в рік. 

Для забезпечення безперебійної роботи випалювальної машини в режимі 

використання при оґрудкуванні органічного сполучного необхідно на потоці 

дозування компонентів шихти встановити додатковий бункер об’ємом не менше 

4÷5 м3 для створення запасу органічної добавки на період близько 6÷7 діб. 

При використанні органічних сполучних у промисловому масштабі дуже 

важливе їх точне дозування і рівномірний розподіл в об’ємі шихти. Беручи до 

уваги низький рівень дозувань співполімерів акриламіду, а також здатність до 

швидкого розчинення, необхідно забезпечити рівномірний розподіл сполучного в 

шихті, що досягається застосуванням шнекових дозаторів, керованих сигналом 

вагового навантаження зі стрічки транспортера, або дозаторів концентрату. Тому 

перед установкою і налагодженням постійної роботи дозуючих пристроїв 

органічного сполучного на машині «Лургі-552» необхідно виконати розробку 

програмного забезпечення для керованої взаємодії цих пристроїв з дозаторами 

залізорудного концентрату або стрічковим конвеєром, установленим після 

дозаторів концентрату [215]. 
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5.2.2. Вплив складу зволожуючої води на ефективність застосування 

різних сполучних добавок у шихті оґрудкування 

В останні роки на гірничозбагачувальних комбінатах Криворізького 

басейну, що виробляють оґрудковану залізорудну сировину, намітилася тенденція 

до підвищення жорсткості технічної води у зв'язку зі збільшенням об’ємів 

шахтних вод, що скидаються у відстійники комбінатів, тому досить актуальними 

є питання оцінки впливу складу і кількості розчинених солей у зволожуючій воді 

на властивості котунів. У цьому зв'язку був вивчений вплив складу води на 

фізико-механічні характеристики сирих і висушених котунів, отриманих з 

використанням різних сполучних добавок [216]. 

Досліджували міцнісні властивості котунів основністю  

 (СаО + MgО) / SiО2 = 0,6, які одержували в лабораторних умовах із шихти, що 

включає концентрат ПівнГЗК, тонкоподрібнені флюсуючу (вапняк Оленівського 

родовища) і сполучну добавки. B якості сполучної добавки застосовували 

бентонітДаш-Салахлинського родовища, негашене вапно, залізний купорос і 

конверторний шлак. Хімічний склад компонентів шихти для одержання котунів 

наведений в табл. 5.8 

Таблиця 5.8 

Хімічний склад компонентів шихти для одержання котунів  

Найменування 

компоненту 

Хімічний склад, % 

Feзаг. FeO SiO2 CaO MgO 

Концентрат 64,58 25,48 9,06 0,3 0,3 

Вапняк 0,35 0,27 0,9 52,3 2,4 

Бентоніт 3,84 0,55 57,3 2,53 2,4 

Вапно 0,53 – 1,08 63,24 0,96 

Конверторний шлак 19,5 16,8 16,3 50,0 2,8 

 

Для зволоження шихти використовували воду, що має хімічний склад, 

наведений в табл. 5.9. 
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Таблиця 5.9 

Хімічний склад води для зволоження шихти 

Загальна 

жорсткість, 

мг-екв/дм3 

Кальцій, 

мг-екв/дм3 

Магній, 

мг-екв/дм3 

Хлор-іон, 

мг/дм3 

Сульфат, 

мг/дм3 

Сухий 

залишок, 

мг/дм3 

рН 

4,46 2,18 2,28 48,1 58,4 320 8,2 

38,2 11,5 26,7 4490 850 9970 8,8 

 

Відомо [217], що ґрудкуємість аглошихти з тонкоподрібненого 

магнетитового концентрату, а також міцність одержуваних гранул зростають із 

підвищенням жорсткості води. Це пояснюється поліпшенням змочуваності 

основних компонентів шихти (концентрату і вапняку) при збільшенні 

мінералізації води. Проведені дослідження показали (рис. 5.1), що подібна 

закономірність дотримується для сирих котунів лише при використанні в якості 

сполучної добавки вапна і конвертерного шлаку. 

Введення в шихту бентоніту або залізного купоросу приводить до 

зворотного результату – з підвищенням жорсткості води міцність сирих котунів 

знижується. Стосовно до бентоніту подібний результат обумовлений зниженням 

бентоніту здатності набрякати з 8 до 4,3 при підвищенні жорсткості води з 4,46 до  

38,2 мг-екв/дм3. Останнє викликане заміщенням у молекулі монтморилоніту 

(основного мінералу бентоніту) іонів лужних металів на іони лужноземельних 

металів, що надходять із водою підвищеної жорсткості (інакше кажучи, ефект, 

зворотний активації бентоніту). 

Міцність висушених котунів з бентонітом і залізним купоросом також 

зменшується з ростом показника жорсткості води (рис. 5.2). Залежність міцності 

висушених котунів від ступеня мінералізації води у випадку застосування вапна 

або конверторного шлаку неоднозначна: величина міцності визначається також і 

витратою сполучної добавки в шихту. ґ 
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Особливістю впливу жорсткості води на структуру котунів, отриманих з 

різними сполучними добавками, є зниження пористості зі збільшенням жорсткості 

(див. рис. 5.2). Причому характерно, що при використанні вапна вплив жорсткості 

води на пористість котунів суттєво нижче, ніж при застосуванні інших досліджених 

добавок [середнє значення зміни пористості відповідно 0,5 і 3,8 % (абс.)]. 

Крім цього, так як при зволоженні шихти має місце розчинення її 

компонентів у воді порового простору, то, мабуть, іонний склад порового розчину 

буде суттєво відрізнятися від складу зволожуючої рідини. Оскільки насичені 

розчини вапняку і вапна у воді мають водневий показник 9,4 і 12,4 відповідно 

[218], очікується, що у випадку застосування в якості сполучної добавки вапна, 

бентоніту і конверторного шлаку, поровий розчин буде давати лужну реакцію. 

Вплив водневого показника зволожуючого середовища на міцність котунів 

обумовлений зміною ζ-потенціалу основних шихтових компонентів [219]. 

Зменшення ζ-потенціалу сприяє зниженню сил електростатичного 

відштовхування, що супроводжується підвищенням міцності гранул. 

Із залежності ζ-потенціалу від водневого показника випливає, що найбільш 

сприятливі умови оґрудкування реалізуються при відхиленні значення рН від 7,0, 

що відповідає нейтральному розчину. Імовірно, саме величиною рН можна 

пояснити зміцнення котунів, зволожених водою з низькою жорсткістю, при 

введенні бентоніту і мідного купоросу, що меншою мірою впливають на водневий 

показник порового розчину. 

З рис. 5.1 і 5.2 випливає, що жорсткість води не чинить істотного впливу на 

залежність міцності котунів від витрати сполучної добавки. Виключення 

представляє конверторний шлак, застосування якого в шихті оґрудкування з 

підвищенням твердості води обумовлює явно виражений екстремальний характер 

залежності міцності сирих котунів на скидання. Найкращу протидію ударним 

навантаженням сирі котуни мають при вмісті конверторного шлаку в шихті в 

межах 3÷6 %. 
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5.3. Удосконалення виробництва котунів застосуванням вапна в шихті 

оґрудкування 

 

5.3.1. Лабораторні і лабораторно-промислові дослідження застосування 

вапна при виробництві котунів 

На можливість використання вапна як сполучної добавки при оґрудкуванні 

концентратів із кременистою порожньою породою існують різні точки зору. З 

даних ряду досліджень [220-222] випливає, що випалені котуни можна одержати, 

використовуючи вапно як сполучну добавку. Відома [223, с. 15; 224] також 

негативна думка про можливість заміни бентоніту вапном при виробництві 

котунів. Найбільш істотним аргументом при цьому виступає побоювання 

розтріскування котунів з вапном у ході зміцнюючого випалу за рахунок виділення 

летючих при розкладанні гідрату окису кальцію. 

Дослідження в умовах фабрики оґрудкування ПівнГЗКу [225-227]. У 

лабораторно-промислових умовах досліджували можливість одержання 

випалених офлюсованих котунів основністю 0,6 з магнетитового концентрату 

ПівнГЗК з використанням у шихті оґрудкування вапна замість бентоніту. До 

концентрату додавали вапняк Оленівського родовища і випалене вапно, зроблене 

в обертових печах металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Хімічний склад компонентів шихти наведено в таблиці 5.10. 

Таблиця 5.10 

Хімічний склад компонентів шихти, % 

Компоненти шихти Fe FeО SiО2 CaО MgО Al2O3 

Концентрат 64,9 27,34 9,0 0,33 0,64 0,14 

Вапняк 0,35 0,26 1,6 53,2 0,8 0,36 

Вапно – – 1,33 74,15 1,42 0,42 

 

Середній вміст класу –50 мкм у концентраті, вапняку і вапні становив 95, 94 

і 50 % відповідно. Вміст активного окису кальцію у вапні був 70 %, тривалість 

гасіння 2÷3 хв. Витрата вапна в шихту становила 1,5 % (за масою сухої шихти), 
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що забезпечувало масову частку активного СаО в шихті близько 1 %. Основні 

результати досліджень (табл. 5.11) свідчать про те, що наявність у шихті 1,5 % 

вапна дозволяє одержати порівняно міцні котуни без добавки бентоніту. 

Таблиця 5.11 

Якість котунів з різними добавками 

Вміст добавок в 

шихті, % 
d, м 

Показники якості 

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 

 

Високі міцнісні показники сирих, висушених і випалених котунів з вапном 

забезпечуються в'язкими властивостями останнього, які проявляються в 

результаті послідовного протікання процесів гідратації активного СаО, 

розчинення Са(ОН)2, колоїдизації порового простору, гелеутворення й 

кристалізації [184, с. 103, 106, 107]. Важливими ланками механізму зміцнюючої 

дії вапна в процесі оґрудкування є також збільшення рН водного середовища і 

підвищення максимальної молекулярної вологоємності шихти, що поліпшує 

змочуваність, перешкоджає перезволоженню і сприяє росту сил зчеплення. Крім 

того, у процесі зміцнюючого випалу вапно активізує реакції у твердих фазах, 

поліпшує умови утворення розплаву, інтенсифікує процес спікання. 

Про позитивні результати заміни бентоніту вапном, крім міцності котунів 

на роздавлювання, свідчать інші важливі характеристики якості одержуваних 

котунів: вміст заліза в випалених котунах підвищився на 0,38 %; вміст 

дріб'язку(клас 5÷0 мм) в випалених котунах знизився на 1,0 %; за результатами 

барабанноїміцності вихід класу +5 мм збільшився на 1,5 %, а класу –0,5 мм 

знизився на 1,7 %. 

Наступне порівняльне вивчення текстурно-структурних характеристик 

котунів показало [228], що в котунах з вапном у порівнянні з котунами, що 
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містять бентоніт, вище ступінь засвоєння нерудних компонентів шихти, більш 

однорідний склад силікатної зв'язки та більша її кількість. Ці особливості 

мінералогічного складу та структури котунів, що містять вапно, забезпечують їм 

більш високі міцнісні характеристики в холодному стані. 

У процесі досліджень визначали вплив на міцність випалених котунів 

основністю 0,6, отриманих при вмісті в шихті оґрудкування 1,5 % вапна, тривалості 

їх зберігання в закритому приміщенні [226]. Тривалість випробувань становила 40 

діб. Для одержання порівняльних результатів у цих же умовах вивчали зміни 

міцності випалених котунів промислового виробництва ПівнГЗКу (рис. 5.3). 

Було встановлено, що міцність котунів, отриманих з використанням вапна, 

після 40 доби зберігання знизилася на 8,6 % (з 2680 до 2510 Н/котун.). 

 

1 – вміст вапна в шихті 1,5 %; 2 – вміст бентоніту в шихті 1 % 

Рис.5.3. Зміна міцності котунів при зберіганні 

 

На підставі проведених випробувань можна вважати, що міцність котунів, 

отриманих з використанням вапна в шихті, у результаті тривалого зберігання 

змінюється незначно і близька до зміни міцності котунів, отриманих з 

використанням бентоніту. 

Дослідження в умовах фабрики оґрудкування Полтавського гірничо-

збагачувального комбінату (ПолГЗК) [229]. У лабораторних і лабораторно-
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промислових умовах досліджували можливість одержання котунів основністю 

0,1÷0,4 з концентрату ПолГЗК з добавкою від 0,5 до 2,0 % активного 

магнезіального вапна замість бентоніту. Хімічний склад компонентів шихти 

представлений у табл. 5.12. 

Таблиця 5.12 

Хімічний склад шихтових компонентів, % 

Компонент Feзаг CaО MgО SiО2 

Концентрат 60,4 0,20 0,88 12,84 

Вапняк 5,5 34,45 7,02 0,10 

Вапно 0,2 67,21 9,20 9,28 

 

Установлено, що якість сирих і висушених котунів з негашеним 

магнезіальним вапном залежить від часу витримки шихти перед оґрудкуванням (у 

лабораторному чашовому оґрудковувачі з діаметром чаші, рівним 1 м). При 

збільшенні часу витримки з 15 до 60 хв. міцність котунів підвищується на 

15÷30 %, що пояснюється більш повним гасінням вапна до початку оґрудкування. 

Попередню термообробку сирих котунів робили на решітці промислової 

комбінованої установки для випалу котунів фабрики оґрудкування ПолГЗК. Для 

цього використовували спеціально виготовлений газопроникний контейнер, у 

який укладали котуни з вапном, а потім ставили контейнер на решітку до 

завантаження на неї промислових котунів поточного виробництва.  

Результати випробувань показали, що середня міцність котунів з вапном 

після виходу із решітки становить близько 85 Н/котун. 

Аналогічним методом випробовували також міцність котунів з 

магнезіальним вапном після проходження всіх трьох агрегатів промислової 

комбінованої установки – решітки, печі, охолоджувача. Отримані випалені котуни 

мали середню міцність 4150 Н/котун при наступному хімічному складі, %: Fe 

59,7; FeО 0,9; SiО2 14,7; CaО 6,1; MgО 1,3. 

Таким чином, проведенням експериментальних лабораторних і 

лабораторно-промислових досліджень показана можливість одержання на 
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випалювальній машині конвеєрного типу і комбінованій установці «колосникова 

решітка – обертова піч – кільцевий охолоджувач» міцних випалених котунів з 

магнетитового концентрату із кременистою порожньою породою при 

застосуванні в якості сполучної добавки вапна замість бентоніту. 

5.3.2. Дослідно-промислові та промислові випробування технології 

виробництва котунів з вапном 

Випробування технології виробництва котунів з вапном на дослідно-

промисловій фабриці оґрудкування ЦГЗКу [230]. У процесі випробувань 

застосовували вапно трьох типів: отримане в обертових печах комбінату 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» (А), у циклонній печі НКГЗКу (Б) і на 

випалювальній машині конвеєрного типу дослідно-промислової фабрики ЦГЗКу 

(В). Фізико-хімічні властивості негашеного вапна різних типів (середні за час 

випробувань) наведені в табл. 5.13. 

Таблиця 5.13 

Фізико-хімічні властивості негашеного вапна різного типу 

Показники 
Тип вапна 

А Б В 

Ступінь випалу, % 85,2 84,7 87,5 

Вміст активних (Сао + MgO), % 73,99 61,35 69,07 

Температура гасіння, ºС 97,52 92,30 84,72 

Коефіцієнт активності (ΔТ5), ºС 3,92 25,2 20,16 

Вміст, %: СаО 81,7 68,14 75,90 

MgO 5,13 4,26 3,08 

SiO2 2,08 2,12 3,65 

 

Котуни основністю 0,6 одержували із суміші концентратів ЦГЗКу, вапняку і 

вапна. Вміст активних СаО +МgО в шихті протягом усього періоду випробувань 

підтримували на рівні 1,2 %, що відповідало витраті вапна 1,5÷2,0 % від маси шихти. 
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Вологість сирих котунів перебувала в межах 8,8÷9,4 %. Вміст фракції 

5÷20 мм у них становив 85,6÷90,5 % (табл. 5.14) при середній міцності на 

стиснення і скидання відповідно 12,7 Н/котун і 2,83 рази. 

Таблиця 5.14 

Характеристика сирих котунів 

Тип 

вапна 

Вміст, %, класів, мм Міцність сирих котунів 
Міцність 

після сушки, 

Н/котун 

Температура 

«шоку», °С –5 5÷8 8÷15 15÷20 +20 

на скидання з 

висоти 500мм, 

число скидань 

на 

стиснення, 

Н/котун 

А 2,4 3,6 41,5 45,4 7,1 2,5 14,0 36,0 480 

Б 1,8 4,6 32,1 48,9 12,6 3,3 12,0 31,0 430 

В 2,3 3,4 29,2 53,2 11,9 2,7 12,0 35,0 немає свідч. 

 

У табл. 5.15 наведені характеристики міцності випалених котунів з вапном 

різних типів.  

Таблиця 5.15 

Показники якості випалених котунів* 

Тип 

вапна 

Вміст, %, 

дріб'язку  

–5 мм 

Міцність на 

стиснення, 

Н/котун 

Випробування в барабані 

дробимість 

(+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 

* У чисельнику – котуни з машини, у знаменнику – зі складу. 

 

Порівняння якості сирих і випалених котунів, отриманих з використанням 

вапна різного типу, показує, що якість котунів з вапном типів Б і В краще, ніж 

якість котунів з вапном типу А. Цей результат можна пояснити більш високими 

коефіцієнтами активності (ΔТ5) вапна типів Б і В (див. табл. 5.15), що підвищує 

ступінь засвоєння активних складових вапна типів Б і В у порівнянні з вапном 

типу А і приводить до підвищення міцнісних властивостей котунів. 



227 

Незважаючи на те, що показники якості сирих і випалених котунів з вапном 

типу В краще, ніж з вапном типу Б, перше не може конкурувати із другим, 

оскільки економічні витрати на виробництво вапна на конвеєрній машині 

набагато вище, ніж у циклонній печі. 

Таким чином, у ході дослідно-промислових випробувань на фабриці 

оґрудкування ЦГЗКу встановлена можливість виробництва офлюсованих 

залізорудних котунів з використанням тонкоподрібненого негашеного вапна в 

якості сполучної добавки. Для поліпшення якості сирих і випалених котунів 

необхідно забезпечувати повну гідратацію вапна в шихті перед оґрудкуванням, 

для чого доцільніше використовувати високоактивне вапно зі стабілізованими 

фізико-хімічними властивостями. У шихті оґрудкування прийнятніше 

застосовувати вапно, отримане в печі циклонного типу. 

Промислові випробування виробництва котунів з вапном на ПівнГЗК. 

Лабораторними, лабораторно-промисловими та дослідно-промисловими 

дослідженнями встановлена принципова можливість одержання досить міцних 

сирих і випалених котунів, у шихті яких бентоніт замінений негашеним активним 

вапном [225-230]. Це дозволило вперше у вітчизняній практиці на дослідно-

промисловій установці (ДПУ) ПівнГЗКу, оснащеній випалювальною машиною 

площею 108 м2, перейти до промислового освоєння технології виробництва 

котунів з використанням вапна в шихті оґрудкування [231-234]. 

Для отримання вапна була проведена реконструкція ділянки шихто-

підготовки ДПУ, що включає переробку типового топкового агрегату конструкції 

Центроенергочормета млина № 2 у піч ЦЗШ, установку в неї дозатора вапняку, 

зміну схеми пневмотранспорту шихтових добавок та інші роботи, що забезпечують 

безперервне одержання вапна і його введення в шихту оґрудкування (рис. 5.4). 

Сирі котуни одержували в чашовому оґрудковувачі діаметром 7 м. Кут 

нахилу чаші оґрудковувача 47,5º, частота обертання 6,5÷7,5 хв-1, продуктивність 

80÷90 т/год. Середня якість сирих котунів: вміст вологи 9,6 %, міцність на 

стиснення 10,8 Н/котун, міцність на скидання – 5 разів із висоти 500 мм, вміст 

класу 8÷18 мм 90 %, міцність на стиснення висушених котунів 37 Н/котун. 
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Процес оґрудкування в цілому протікав стабільно, і лише іноді якість котунів 

коливалася через зміну фізико-хімічних властивостей шихтових компонентів. 
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Випал котунів здійснювали на випалювальній конвеєрній машині  

ОК-8-108. Котуни завантажували на машину роликовим живильником ПР-5-2000 

з одночасним відсіванням дріб'язку –5 мм. Товщина донної постелі складала 60 

мм, бортової – 80 мм, висота шару котунів на випалювальному візку машини – 

250÷300 мм. Схема газоповітряних потоків випалювальної машини залишилася 

такою ж, як при виробництві котунів з добавкою бентоніту. Після сушки у 

висхідному потоці з температурою 250 °С котуни проходять зони сушки 

просмоктуванням, підігріву і випалу з поступовим підвищенням температури 

теплоносія, що просмоктується, від 400 до 1250 °С. У зоні рекуперації при 

температурі близько 1000 °С термообробка котунів завершується. Охолодження 

котунів на машині проводиться в одну стадію продувом холодного повітря. 

Частково охолоджені котуни з температурою 800 ºС транспортували похилим 

вібро-конвеєром у чашовий охолоджувач, де вони охолоджувалися до 100 °С. 

Котуни, що відправлялися споживачам, містили 60 % заліза, міцність їх на 

роздавлювання становила близько 1,9 кН/котун.  

Для поліпшення показників виробництва котунів з використанням вапна в 

шихті оґрудкування необхідне подальше вдосконалення установки для 

виробництва вапна і часткова зміна схеми газоповітряних потоків випалювальних 

машин з метою плавного підйому температури в зонах сушки, підігріву та випалу. 

Поряд з можливістю застосування для оґрудкування концентратів підвищеної 

вологості, нова технологія полегшує розв'язок проблеми збільшення основності 

котунів, тому що використання вапна в шихті зменшує потребу у вапняку, 

підвищення витрати якого звужує припустимі межі температур випалу котунів і 

знижує продуктивність випалювальної машини. Заміна бентоніту вапном 

приводить до підвищення вмісту заліза в котунах на 0,4÷0,7 %. 

Результати проплавки котунів, отриманих із застосуванням вапна в шихті 

оґрудкування, у доменній печі № 6 Дніпропетровського металургійного заводу 

імені Петровського (60 % залізорудної частини шихти) показали зниження 

витрати коксу на 0,8 % і збільшення продуктивності печі на 1,3 %.  
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Позитивний досвід проведених промислових випробувань на ПівнГЗК 

дозволив згодом освоїти технологію виробництва активного вапна з меленого 

вапняку в дослідно-промислових печах циклонного типу на фабриці оґрудкування 

ПолГЗК і застосувати його на комбінованій установці «решітка-піч-охолоджувач» 

для часткової та повної заміни бентоніту [235]. Була досягнута базова 

продуктивність технологічної лінії – 350 т/годину випалених котунів. При цьому 

масова частка дріб'язку класу 5÷0 мм у готових котунах не перевищувала 

вихідного рівня, рівного 2,8 %. 

5.3.3. Дослідження впливу окремих факторів на ефективність 

застосування вапна в шихті оґрудкування 

Вплив умов підготовки шихти з вапном на результати її оґрудкування. 

У лабораторних умовах вивчали якість сирих котунів з вапном залежно від умов 

підготовки шихти до оґрудкування і від вмісту активних складових вапна в шихті 

[236]. Для одержання котунів використані магнетитовий концентрат ПівнГЗК, 

вапняк Оленівського родовища і негашене вапно дослідно-промислової установки 

ПівнГЗК, що містить, %: 71,76 – СаО, 2,27 – MgО, 1,15 – SiО2, 50 – (CaО +  

+ MgО)aкт. Середній вміст фракції –0,05 мм у концентраті, вапняку та вапні 

становив відповідно 95,6; 95,6 і 94,8 %. Волога концентрату (середня за 

досліджуваний період) становила 10,56 %. Питома поверхня концентрату 1687, 

вапняку 6176, вапна 4658 см2/г. Якість вапна, використовуваного в процесі 

досліджень, визначали за методикою, описаною в роботі [188]. 

При виконанні досліджень шихта, виходячи з основності 0,6, мала 

наступний склад, %: 93 – концентрат, 5 – вапняк, 2 – вапно. Вміст (CaО + MgО)aкт 

у шихті становив 1 %. Найбільший загальний час контакту компонентів шихти 

обраний виходячи з умов можливості його досягнення при існуючій схемі 

ланцюга апаратів фабрики оґрудкування ПівнГЗК. Перемішування шихти 

здійснювалося в механічному барабанному змішувачі розміром D × L =  

= 300 × 800 мм, що обертається зі швидкістю 10 об./хв. У змішувачі є металеві 

прути для запобігання утворенню ґрудок. 
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Підготовлену до оґрудкування шихту завантажували в барабанний 

оґрудковувач діаметром 1 і довжиною 0,28 м, усередині футерований гумою, що 

виключало необхідність наявності гарнісажу. Частота обертання оґрудковувача та 

час оґрудкування в процесі досліджень були постійними та становили відповідно 

30 об./хв і 10 хв. 

Досліди показали (табл. 5.16), що зі збільшенням загальної тривалості 

підготовки шихти до оґрудкування τзаг із 10 до 25 хв. за рахунок підвищення часу 

витримки шихти τвит міцнісні характеристики котунів помітно поліпшуються. 

Подальше збільшення часу витримки шихти при постійному часі перемішування 

τпер, рівному 5 хв., дуже слабко впливає на міцність котунів. Це свідчить про те, 

що для прийнятого режиму перемішування порівняно інтенсивне гасіння вапна в 

процесі витримки триває не більш 20 хв., після чого швидкість гідратації значно 

вповільнюється. 

Таблиця 5.16 

Вплив умов підготовки шихти на якість котунів 

τзаг, хв. τпер, хв. τвид, хв. 
скид

cupP , рази 
cm

cyx
cm

cup PP , кг/котун W, % 

10 

2 8 1,95 0,96/1,63 8,59 

5 5 2,35 0,96/1,86 9,37 

10 0 2,76 0,97/2,05 9,5 

25 

2 23 2,13 0,97/1,69 8,9 

5 20 2,45 0,97/1,99 9,3 

10 25 3,03 0,99/2,09 8,68 

15 10 3,04 0,98/2,08 8,75 

40 

2 38 2,12 0,97/1,73 8,68 

5 35 2,43 0,97/2,05 9,05 

10 30 3,05 0,99/2,13 9,53 

15 25 3,07 0,99/2,10 9,15 

Примітка. У чисельнику – для сирих котунів, у знаменнику – для сухих; W – вологість котунів. 

 

Разом з тим, збільшення часу підготовки шихти за рахунок підвищення часу 

перемішування з 5 до 10 хв. супроводжується поліпшенням міцності котунів при 
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всіх досліджених тривалостях витримки шихти. Імовірно, це зв'язано не тільки зі 

зростанням ступеня гідратації вапна, а також і з підвищенням однорідності його 

розподілу в шихті. За результатами досліджень оптимальним режимом підготовки 

шихти до оґрудкування слід вважати перемішування протягом 10 хв. і витримку 

30 хв., оскільки очевидно, що більша тривалість як перемішування, так і витримки 

на якість котунів практичного впливу не виявляє. 

Після визначення часу перемішування і витримки шихти до оґрудкування 

був виконаний другий етап роботи з вивчення впливу витрати вапна в шихту на 

якість сирих і висушених котунів. Вміст (CaО + MgО)aкт у шихті становив 0; 0,5; 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 2,89 % при вмісті у вапні 50 %(СаО + MgО)aкт. 

Результати дослідів (рис. 5.5) піддавалися математичній обробці на ЕОМ 

для знаходження найбільш прийнятного рівняння регресії, що описує 

експериментальні дані. 

Перевірялася відповідність експериментальних даних лінійній, 

квадратичній, ступеневій та показовій залежностям. Встановлено, що вплив 

вмісту (CaО + MgО)aкт у шихті на міцність сирих котунів на скидання (
скид

cupP ), а 

також сухих на стиснення (
cm

cyxP ) більш точно описується рівнянням: 

 

хСxBAy
,


50

. 

 

Залежність міцності сирих котунів на стиснення (
cm

cupP ) від вмісту в шихті 

(CaО + MgО)aкт краще описується рівнянням зворотного полінома другого ступеня  

 

.
xCxBA

y
2

1


  

 

Підвищення вмісту активних складових вапна в шихті до 1,5 % викликає 

поліпшення міцності котунів (див. рис. 5.5). Наступне збільшення витрати вапна в 

шихту супроводжується зниженням усіх досліджених показників міцності, що, 
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імовірно, пояснюється розклинюючим ефектом сполучної добавки при збільшенні 

її витрати понад оптимальний вміст. У цьому випадку підвищена кількість 

колоїдного гідрату оксиду кальцію перешкоджає ущільненню структури котуна в 

процесі оґрудкування. Найбільша міцність котунів досягається при 3 %-ій витраті 

вапна в шихту, що відповідає вмісту 1,5 % (CaО + MgО)aкт у шихті. 

 

Рис. 5.5. Вплив витрати вапна в шихту на якість котунів 

 

Таким чином, лабораторними дослідженнями одержання сирих 

залізорудних котунів з вапном стосовно до умов ПівнГЗК встановлений режим 
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підготовки шихти до оґрудкування, що забезпечує максимальну міцність котунів: 

вміст активних складових вапна в шихті 1,5 %, перемішування і витримку 

відповідно 10 і 30 хв.  

Використання вапна для стабілізація ґрудкуючих властивостей шихти. 

Вологість залізорудного концентрату, що надходить на оґрудкування, не 

відрізняється стабільністю. Це пов'язано з тим, що подавана на фільтрацію пульпа 

містить концентрат, гранулометричний склад якого міняється із часом. Для 

стабілізації вологості шихти, що оґрудковується, в цьому випадку слід 

регулювати витрату негашеного вапна, яке має вологопоглинаючу здатністю. 

Однак при цьому для стабілізації ґрудквальних властивостей шихти, обумовлених 

її гранулометричним складом, необхідно відповідно змінювати крупність 

вапняку, що задається в шихту. 

Оптимальна вологість шихти для оґрудкування, що містить вапно у якості 

сполучної добавки, зазвичай має інтервал коливань ±0,25÷0,30 абс. % . Виходячи 

з того, що вологопоглинаюча здатність 1 ваг. ч. активного СаО становить (з 

урахуванням випару вологи) 0,5÷0,6 ваг. ч. води, для підтримки вологості шихти, 

що оґрудковується, в припустимих межах, крок варіювання витрати активного 

СаО в шихту повинен становити 0,5 %. При відхиленні вологості шихти від 

припустимого рівня відповідна зміна витрати активного СаО в шихту, кратна 

0,5 %, забезпечує відновлення оптимального вмісту вологи в шихті. Якщо крок 

варіювання витрати активного СаО в шихту менше 0,5 %, то стабільність 

ґрудкуючих властивостей шихти від цього практично не підвищується, однак 

кількість необхідних коректувань по вапняку, а отже, складність керування 

процесом, зростають. Якщо крок варіювання більше 0,5 %, то це не дозволяє у 

всіх випадках відхилення вологості шихти одержати її відновлення до 

необхідного значення. 

Зміна крупності вапняку повинна компенсувати як зміну вмісту активного 

СаО в шихті, так і пов'язане зі зміною вологості коливання крупності рудного 

матеріалу. Залежно від властивостей вапна і залізорудної частини шихти зміна 

вмісту активного СаО в шихті на 0,5 % викликає зміну питомої поверхні шихти на 
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2,0÷2,5 м2/кг. Враховуючи, що витрата вапняку в шихту при виробництві 

офлюсованих котунів становить 5÷15 %, його крупність повинна бути відповідно 

змінена на 13,3÷50,0 м2/кг. За звичайної технології здрібнювання вапняку для 

введення в шихту оґрудкування на кожні 10,0 м2/кг збільшення (зменшення) його 

питомої поверхні вміст фракції –0,044 мм у ньому збільшується (зменшується) на 

2,5÷3,0 %. Звідси одержуємо необхідну зміну вмісту контрольованої фракції у 

вапняку: %0,153,3)0,35,2(
100

500133



. 

Таким чином, одночасна зміна в зазначених межах витрати активного СаО в 

шихту і вмісту фракції –0,044 мм у вапняку забезпечує постійний рівень питомої 

поверхні та вологості шихти, тобто стабілізацію її ґрудкуючих властивостей. 

Ґрунтуючись на наведеному аналізі, був запропонований [237] спосіб 

підготовки офлюсованої шихти до оґрудкування, що містить негашене вапно. 

Сутність способу полягає в коректуванні крупності вапняку, що задається в 

шихту, з метою стабілізації його ґрудкуючої здатності. Спосіб передбачає зміну 

витрати вапняку фракції –0,044 мм у шихту на 3,3÷15 % від вихідної при зміні 

вмісту активного СаО в шихті на кожні 0,5 %. 

Спосіб випробовували в дослідно-промислових умовах. Залізорудна частина 

шихти являла собою магнетитовий концентрат мокрого магнітного збагачення, 

негашене вапно містило 72 % активного СаО. Витрата активного СаО в шихту 

при вологості концентрату ≤ 10,40; 10,41÷10,70; 10,71÷11,0; >11,0 % становила 

відповідно 0,5; 1,0; 1,5 і 2,0 %. При цьому вміст фракції –0,044 мм у вапняку, що 

подавався в шихту, змінювали на 7 % зворотно пропорційно кожним 0,5 % зміни 

витрати активного СаО в шихту, тобто вміст контрольованої фракції у вапняку 

становив відповідно 76; 69; 62 і 55 %. Для зміни кількості фракції –0,044 мм у 

вапняку, що подавався в шихту, вапняк дозували із двох бункерів з різним 

вмістом контрольованої фракції. В одному бункері перебував вапняк, що містить 

80 % фракції –0,044 мм, а іншому – 50 % цієї фракції. Змінюючи співвідношення 

між кількістю вапняку, який дозували з кожного бункера, установлювали 

необхідний вміст фракції –0,044 мм у вапняку, що подавався в шихту. Основність 
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шихти підтримували постійною: (СаО + МgO)/SiО2 = 0,6. Після змішування в 

роторному та барабанному змішувачах шихту витримували 50 хв. у бункері, а 

потім подавали в чашовий оґрудковувач. Для порівняння в цих же умовах 

випробовували відомий спосіб [224]: при вологості концентрату ≤ 10,7 % у шихту 

подавали 0,71 % СаОакт; при вологості концентрату 10,7 % – 1,42 СаОакт. Вміст 

фракції –0,044 мм у вапняку, що подавався в шихту, був постійним і рівним 65 %. 

Результати випробувань (табл. 5.17) показують, що запропонований спосіб 

забезпечує істотне поліпшення якості котунів – збільшення виходу кондиційного 

класу крупності та підвищення міцності котунів. 

Таблиця 5.17 

Якість котунів при різних способах підготовки шихти 

Спосіб 

Зміна вмісту фр. 

–0,044 мм у 

вапняку на кожні 

(n) % зміни 

витрати СаОакт у 

шихту, % 

Міцність котунів 

сирих 
сухих на стиснення, 

кг/котун 
на стиснення, 

кг/котун 

на скидання, 

рази 

n, % 

0,2 0,5 0,7 0,2 0,5 0,7 0,2 0,5 0,7 

Запропо-

нований 

2,0 0,9 0,9 0,8 1,9 4,1 3,8 3,0 3,1 2.9 

3,3 0,9 1,1 0,9 3,9 5,0 3,8 3,1 4,0 2,9 

7,0 0,9 1,1 0,9 3,9 5,2 3,9 3,1 4,1 3,0 

15,0 0,8 1,1 0,9 4,0 5,1 3.9 3,0 4,0 3,0 

20,0 0,8 0,9 0,9 3,9 4,2 3,8 2,9 3,0 2,9 

Відомий 
Вміст фр.  

–0,044 мм 65 % 
– – 0,9 – – 4,1 – – 2,9 

 

Спосіб дозволяє підвищити однорідність гранулометричного складу котунів 

– збільшити вихід кондиційної фракції котунів на 12÷15 %, а також підвищити 

механічну міцність сирих і висушених котунів на 10÷30 %. Поліпшення якості 

котунів досягається шляхом стабілізації ґрудкуючих властивостей шихти в 

результаті підтримки на постійному рівні питомої поверхні шихти і її оптимальної 

вологості. 

Дослідження впливу температурно-часових параметрів випалу на 

міцність котунів з різним вмістом вапна в шихті [238]. Оґрудкуванню 
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піддавали магнетитовий концентрат ПівнГЗКу. У якості добавок використовували 

вапняк Оленівського родовища і негашене вапно дослідно-промислової установки 

ПівнГЗКу. Характеристика шихтових компонентів наведена в табл. 5.18. 

Таблиця 5.18 

Характеристика компонентів шихти 

Матеріал 
Вміст класу  

–0,05 мм, % 

Питома 

поверхня, м²/кг 

Хімічний склад, % 

Fe CaО MgО SiО2 

Концентрат 95,6 168,7 65,05 0,32 0,42 8,75 

Вапняк 95,6 617,6 0,30 52,30 2,26 1,10 

Вапно 94,8 465,8 – 71,76* 2,27* 1,15 
* Вміст (CaО + MgО)акт у вапні 50 % 

 

Вміст активних складових оксидів кальцію та магнію в шихті становив 0; 

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 2,89 %. Максимальний вміст активних компонентів у шихті 

був обумовлений необхідністю одержання котунів основністю 0,6 при повному 

виводі вапняку зі складу шихти. 

Волога концентрату (середня за досліджуваний період) становила 10,6 %. 

Для перемішування шихти використаний барабанний механічний змішувач 

діаметром 300 мм і довжиною 800 мм, що обертається зі швидкістю 10 об./хв. 

Перемішану протягом 10 хв. шихту витримували в спеціальній ємності 30 хв. для 

більш повного гасіння вапна в ній до початку оґрудкування. 

Процес оґрудкування здійснювався в барабанному оґрудковувачі діаметром 

1 м, що обертається із частотою 30 об./хв., внутрішня поверхня якого футерована 

гумою. Тривалість процесу оґрудкування протягом усього періоду досліджень 

була постійною та становила 10 хв. Показники міцності сирих (чисельник) і 

висушених (знаменник) котунів, отримані в результаті проведених досліджень, 

надані в табл. 5.19. 

Видно, що при вмісті активних складових вапна в шихті від 0 до 1,5 % 

спостерігається ріст міцності сирих і висушених котунів. При подальшому 

підвищенні вмісту (CaО + MgО)aкт міцність як сирих, так і висушених котунів 

знижується, причому міцність сирих котунів на скидання падає різко, а на 

стиснення зниження її йде більш плавно. 
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Таблиця 5.19 

Показники міцності котунів 

Вміст (СаО+MgО)акт у шихті, % 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,89 

Міцність котунів на: 

скидання, рази 

2,93 

– 

3,0 

– 

3,05 

– 

3,11 

– 

2,99 

– 

2,97 

– 

2,97 

 

стиснення, Н/котун 
7,7 

5,3 

8,6 

13,3 

9,9 

20,2 

10,8 

22,6 

10,6 

21,0 

10,5 

19,4 

10,4 

18,8 

Примітка. У чисельнику – для сирих котунів, у знаменнику – для висушених 

 

Таким чином, установлена оптимальна витрата вапна в шихту за міцнісним 

властивостям сирих і сухих котунів, рівна 3 %, що відповідає 1,5 %  

(CaО + MgО)aкт у шихті оґрудкування. 

Наступним етапом досліджень був випал котунів з вапном у силітовій 

випалювальній печі. Сирі котуни поміщали в спеціальний металевий кошик, 

виконаний у вигляді циліндра D × Н = 40 × 70 мм. Подачу кошика з котунами в 

піч здійснювали механічно з певною швидкістю. Швидкість нагрівання котунів у 

процесі досліджень становила 70°С/хв., 100°С/хв., 130 °С/хв. 

Котуни основністю 0,6, що містять 2,5 % активних оксидів кальцію та 

магнію в шихті, випалювали при температурах 1250 °С, 1270 °С, 1290 °С, 1310 °С 

протягом 5 хв., 10 хв. і 15 хв. при кожній з перелічених вище швидкостей випалу. 

Зазначена витрата (CaО + MgО)aкт у шихту була прийнята у зв'язку з тим, що 

раніше проведеними дослідженнями в дослідно-промислових умовах була 

показана принципова можливість одержання міцних випалених котунів, що 

містять до 1,5 % (CaО + MgО) у шихті. Тому становило інтерес вивчити процес 

випалу котунів з більшою витратою активних оксидів. 

Результати випалу котунів (рис. 5.6) показують, що з підвищенням 

температури випалу Т котунів від 1250 °С до 1270 °С, як правило, спостерігається 

ріст їх міцності при будь-якій швидкості нагрівання v і тривалості випалу t. В 

області температур 1270÷1310 °С іде зниження міцності випалених котунів, причому 

найбільш різко вона падає при швидкості нагрівання котунів 130 °С/хв. Таким 
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чином, найбільш міцні котуни при різних швидкостях їх нагрівання (70 °С/хв., 

100 °С/хв., 130 °С/хв.) отримані при температурі випалу 1270 °С. 

Значний вплив на міцність випалених котунів виявляє час їх випалу. Із 

графіка видно, що для всіх швидкостей нагрівання оптимальний час випалу 

котунів становить 10 хв. 

 
Рис. 5.6. Вплив температури випалу та швидкості нагрівання на міцність 

випалених котунів 
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Вплив швидкості нагрівання на міцність випалених котунів полягає у зміні 

ролі часу випалу – з підвищенням швидкості від 70 °С/хв. до 130 °С/хв. відмінність 

між міцністю котунів, випалених з різним часом витримки, скорочується. Так, при 

однаковій зміні часу випалу середній рівень відмінності найбільшої міцності 

котунів від найменшої у всьому дослідженому інтервалі температур для 

швидкостей нагрівання 70 °С/хв., 100 °С/хв. і 130 °С/хв. становить відповідно 

близько 1800 Н/котун, 1050 Н/котун і 800 Н/котун. 

Аналізуючи криві, представлені на графіку, можна зробити висновок, що 

найбільш міцні випалені котуни (5200 Н/котун) отримані при швидкості 

нагрівання 70 ºС/хв. 

У результаті досліджень встановлено оптимальний режим термообробки 

котунів: температура 1270 ºС, час витримки 10 хв., швидкість нагрівання 

70 ºС/хв., що забезпечує найбільшу їхню міцність 5200 Н/котун 

Вплив спільного застосування сполучних добавок при 

оґрудкуванні.Існують суперечливі точки зору щодо доцільності спільного 

введення сполучних добавок. Відомо [56, 239], що сполучна дія бентоніту при 

подачі його разом з вапном слабшає. Однак досліди зі зміцнення котунів на основі 

бентоніту з добавкою вапна, проведені в Бразилії [240], показали досить 

задовільні результати. Вплив на зміцнення котунів спільного введення вапна та 

бентоніту, а також, стосовно до криворізьких залізорудних концентратів, вапна і 

залізного купоросу, вимагає експериментальної перевірки. 

У лабораторних умовах досліджували ефективність спільного застосування 

вшихті оґрудкування бентоніту та вапна, а також вапна і залізного купоросу [241, 

242]. 

Результати дослідження показують (рис. 5.7), що спільне застосування 

бентоніту і вапна не приводить до посилення сполучної дії цих добавок у 

порівнянні з їхнім роздільним застосуванням. Міцність висушених котунів на 

стиснення у випадку спільного застосування бентоніту і вапна, незалежно від 

типу зволожуючої води, перебуває практично на рівні міцності котунів, що 

містять одну сполучну добавку – вапно. Іншими словами, добавка бентоніту до 

вапна не підсилює сполучної дії вапна, а добавка вапна до бентоніту послабляє 
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сполучну дію останнього до рівня сполучної дії вапна. Цілком імовірно, що 

зниження сполучної дії бентоніту викликане дезактивацією його вапном. 
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Характер зміни пористості сухих котунів при спільному використанні 

бентоніту і вапна адекватний зміні їх міцності. Пористість котунів, що містять 

композицію сполучних, наближається до рівня застосування, що відповідає однієї 

сполучної добавки – вапна (середня пористість котунів з використанням 

бентоніту, вапна, їх суміші при застосуванні води типу А і В становить, 

відповідно, %: 35,9; 37,3; 37,4 і 32,9; 37,0; 37,2). 

Трохи інший характер має залежність міцності сирих котунів для випадку 

спільного застосування бентоніту і вапна від типу зволожуючої води. Міцність 

котунів на скидання знижується на 5,2 % і зростає на 20,1 % при застосуванні 

води типу А і В відповідно. Міцність сирих котунів на стиснення змінюється 

менш значно (у середньому зростає на 6,7 %). 

Попередні експерименти по введенню в якості сполучної добавки залізного 

купоросу показали, що для того, щоб уникнути тріщиноутворення при сушці, 

залізний купорос слід подавати в шихту у вигляді порошку, а не водяного 

розчину. 

Спільне застосування вапна та залізного купоросу суттєво підвищує 

ефективність сполучної дії цих добавок – міцність висушених котунів зростає в 

середньому в 1,7 рази в порівнянні із кращим результатом роздільного 

застосування цих добавок (див. рис. 5.7). Причому, збільшення жорсткості води 

підсилює ефект спільного застосування цих сполучних: міцність підвищується 

відповідно на 43,4 і 95,7 % для води типу А і В. 

Міцнісні характеристики сирих котунів у результаті спільного введення в 

шихту вапна та залізного купоросу змінюються слабко в порівнянні з подачею 

тільки вапна. Так, застосування води типу А супроводжується зниженням 

міцності сирих котунів у середньому на 6,3 %, а застосування води типу В не 

приводить до відхилення показників міцності в порівнянні з їхніми кращими 

значеннями при роздільній подачі добавок у шихту. 

На відміну від холодної міцності сирих котунів, порівняльне визначення 

температури «шоку» сирих котунів показало істотне поліпшення термостійкості 

гранул при використанні в шихті композиції «вапно-залізний купорос». 
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Найбільше збільшення температури «шоку» (на 100÷120 ºС) отримане із 

застосуванням зволожуючої води типу В. При введенні в шихту добавки, що 

містить 1 % вапна і 0,25 % залізного купоросу, температура «шоку» підвищується 

на 16 % у порівнянні з останньою у випадку застосування тільки вапна або тільки 

купоросу (рис. 5.8). Наступне збільшення витрати залізного купоросу до 0,75 % (у 

суміші із цією ж кількістю вапна) знижує ефективність спільного застосування 

добавок до 10 %; однак за абсолютним значенням ріст температури «шоку» 

досить помітний і становить 60 ºС. У цілому добавка до шихти, що містить 1 % 

активного оксиду кальцію та 0,5 % залізного купоросу, забезпечує термостійкість 

сирих котунів не гірше, ніж добавка в шихту до 1,5 % бентоніту. 

 

Рис. 5.8. Вплив витрати різних сполучних добавок на температуру «шоку» котунів 

 

Таким чином, спільне застосування бентоніту та вапна при одержанні 

офлюсованих котунів основністю 0,6 з концентрату ПівнГЗКу викликає зниження 

міцності сухих котунів на 40÷46 % у порівнянні із кращими показниками при 

використанні одного зі сполучних. Застосування в шихті оґрудкування вапна та 
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залізного купоросу забезпечує підвищення термостійкості сирих котунів і 

міцності висушених котунів на 10÷20 і 43÷96 % відповідно. Ефективність 

застосування сполучних композицій за участю вапна збільшується при 

підвищенні жорсткості зволожуючої води. 

 

5.4. Розвиток технології і устаткування для виробництва сирих котунів 

 

Удосконалення процесу оґрудкування в грануляторах тарілчастого типу 

шляхом безпосереднього активного впливу на матеріал, що оґрудковується і 

перебуває в об’ємі тарелі гранулятора, представляє значний практичний інтерес і 

засноване на оснащенні звичайного гранулятора спеціальним пристосуванням або 

пристроєм [243, 244]. 

На фабриках оґрудкування ПівнГЗКу розроблені та випробувані конструкції 

тарілчастих грануляторів, що мають пристрої для поліпшення гранулометричного 

складу сирих котунів [245]. Пристрої оснащені особливим елементом у вигляді 

тіла обертання, що постійно перебуває в об’ємі оґрудковуваного матеріалу, що 

перешкоджає утворенню некондиційних великих гранул і руйнує їх при 

виникненні. Характерна риса елемента – наявність на поверхні тіла обертання 

радіальних твердих стрижнів (штирів), які руйнують великі котуни і шматки 

окатаної шихти. Крім того, створюючи ущільнююче зусилля на гранульований 

матеріал і руйнуючи дрібні неміцні котуни, подрібнювачі сприяють підвищенню 

механічної міцності котунів. 

Найбільш простою формою тіла обертання є куля. У цьому випадку для 

одержання позитивного ефекту досить вільно помістити подрібнюючий елемент у 

таріль гранулятора. При цьому габаритний розмір подрібнюювача (максимальна 

відстань між вільними кінцями стрижнів) не повинен перевищувати висоти борту 

тарелі [246]. Це виключить мимовільне випадіння подрібнювача з тарелі в процесі 

роботи гранулятора. 

Для забезпечення однакової відстані центру ваги подрібнювача від площини 

опори при будь-якому стійкому положенні подрібнювача на площині стрижні 
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повинні бути однакової довжини, а їх кількість і розташування на поверхні кулі 

такою, при якій вільні кінці утворюють вершини правильного багатогранника. 

Така конструкція подрібнювача сприяє стабілізації його руху в об’ємі 

гранульованого матеріалу. Для поліпшення рухливості подрібнювача в шарі 

матеріалу відношення радіуса кулі до довжини стрижнів, їх діаметра до висоти 

борту тарелі слід підтримувати в межах 1 : (1÷3) : (0,5÷0,1) : (8÷20). 

У процесі роботи гранулятора подрібнювач робить обертовий рух у шарі 

матеріалу, розташовуючись у секторі видачі готового продукту з тарелі й 

перешкоджаючи руху готових за крупністю котунів по замкненій траєкторії в 

центральній частині поверхневого шару матеріалу. Це виключає утворення 

надміру великих гранул і забезпечує їхнє руйнування при випадковій появі, 

наприклад, при обриві шматків гарнісажу. Такими подрібнювачами тривалий час 

були оснащені тарілчасті гранулятори на другій і третій фабриках оґрудкування з 

діаметрами тарелів відповідно 7 і 7,5 м, що дозволило підвищити вміст у сирих 

котунах кондиційного класу крупності 8÷16 мм на 10÷15 %. Разом з тим у процесі 

експлуатації виявився недолік цієї конструкції: можливість викиду подрібнювача 

з тарелі в моменти різкої (аварійної) зупинки гранулятора. Це призводить до 

поломки устаткування, розташованого в технологічному ланцюгу після 

гранулятора. Крім того, наявність подрібнювача в тарелі не виключає виходу із 

гранулятора великих ґрудок до того, як вони будуть зруйновані подрібнювачами. 

Потрапляння таких ґрудок шихти на решітку випалювальної машини приводить 

до їхнього руйнування, а отже збільшенню кількості дріб'язку в готових котунах. 

Для усунення цих недоліків запропоновано встановити по периметру 

нижньої сторони тарелі огороджувальну пластину на відстані 3÷10 середніх 

діаметрів одержуваних гранул від торця тарелі [247]. Пластина має ширину не 

менше половини габаритного розміру подрібнювача й може бути закріплена на 

розвантажувальному лотку за допомогою кронштейнів (рис. 5.9). Ця конструкція 

гранулятора виключає як мимовільний викид подрібнювача з тарелі, так і його 

заклинювання між тарелю і огороджувальною пластиною. 
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Рис. 5.9. Вільне положення подрібнювача в тарелі гранулятора: 

1 – таріль; 2 – подрібнювач; 3– огороджувальна пластина; 4 – кронштейн; 

5 – розвантажувальний лоток 

 

Іншим різновидом подрібнювача, розробленого та успішно випробуваного 

на ПівнГЗКу, є пристрій [248], виконаний у вигляді обертового елемента (форма 

тіла – циліндр), закріпленого на рамі гранулятора за допомогою плоских 

шарнірних механізмів (рис. 5.10). 

Вісь обертанняелемента розташована горизонтально, а розбіжність проекції 

осі на площину днища тарелі з її радіусом, проведеним через точку перетину кола 

тарелі та проекції на неї осі обертання елемента, не повинна перевищувати 16º 

(оптимальним є радіальне положення проекції осі обертання елемента на 

площину днища тарелі) (рис. 5.11). 

Кріплення елемента за допомогою плоских шарнірних механізмів 

забезпечує достатню свободу його переміщення в просторі тарелі при зміні 

параметрів роботи гранулятора – швидкості обертання, кута нахилу тарелі, 

продуктивності. Зазначені вимоги до розташування осі обертання елемента 

створюють умови для мимовільного обертання подрібнювача під дією потоку 

матеріалу, який рухається в тарелі. Наслідком впливу подрібнювача на 
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гранульований матеріал є підвищення однорідності гранулометричного складу 

сирих котунів на 12÷17 % при одночасному поліпшенні їх міцнісних 

характеристик на 6÷10 %. 

 

Рис. 5.10. Розміщення закріпленого подрібнювача в тарелі гранулятора:  

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

 

 

Рис. 5.11. Схема різних варіантів проекції осі обертання подрібнювача на 

площину днища тарелі відносно радіуса тарелі, проведеного через точку перетину 

кола тарелі та проекції на неї осі обертання подрібнювача (ОА): 

а– проекція осі зміщена відносно радіуса в напрямку обертання тарелі; б– те ж 

проти напрямку обертання тарелі; в– проекція осі та радіус співпадають 
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Тривалий час усі гранулятори відділень оґрудкування випалювальних 

машин площею 306 і 552 м2 на фабриках оґрудкування ПівнГЗКу, а також на 

фабриці оґрудкування ЦГЗКу були оснащені закріпленими подрібнювачами. 

Завдяки їхній установці вдалося поліпшити гранулометричний склад сирих 

котунів і знизити за рахунок цього масову частку дріб'язку класу 5÷0 мм в 

випалених котунах на 0,8÷1 %. 

 

5.5. Розробка та дослідження термоциклічного режиму випалу котунів 

із застосуванням легуючої добавки 

 

Одним з фізико-хімічних методів активації спікання є комбінація добавки 

до залізорудного матеріалу оксиду марганцю з термоциклічним режимом випалу. 

Крім того, використання марганцю в шихті для виробництва котунів є важливим 

резервом підвищення ефективності доменної плавки титаномагнетитової 

сировини, наприклад, з концентратів КачкГЗКу. Оксиди марганцю, зв'язуючись із 

TiО2, перешкоджають його відновленню в доменній печі до Ti2O3 і тим самим 

зменшують зниження рухливості шлаку в результаті переходу в нього Ti3+. При 

використанні марганецьвміщуючих добавок у шихті котунів можна чекати 

підвищення продуктивності доменних печей на 1,0÷1,5 % при аналогічному 

зниженні витрати коксу [249]. 

Позитивна дія введення окису марганцю на міцнісні властивості котунів 

обумовлена утворенням при випалу фериту марганцю [250]. Відомо також [251], 

що циклічна зміна температури випалу, що ініціює фазові переходи в процесі 

термообробки, інтенсифікує спікання. На основі цих даних був розроблений 

спосіб одержання залізорудних котунів [252], що включає введення в шихту окису 

марганцю, змішування компонентів шихти, оґрудкування, сушку, нагрів та 

наступний високотемпературний випал, що відрізняється тим, що, з метою 

підвищення міцності котунів, відношення кількості окису марганцю до залізорудної 

складової підтримують у межах 1: (11÷15), при цьому температуру випалу котунів 

змінюють циклічно в інтервалі 900÷1400 ºС с числом циклів, рівним 3÷5. 
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Підвищення міцності котунів у результаті добавок у шихту окису марганцю 

обумовлене тим, що при температурі вище 400 ºС и співвідношенні окису 

марганцю до залізорудної складової 1 : (11÷15) утворюється твердий розчин 

окису марганцю в окисі заліза. Нижня і верхня межі вмісту окису марганцю 

обумовлені тим, що поза зазначеним діапазоном складів не відбувається 

збільшення міцнісних властивостей котунів при термоциклічному випалі і 

зазначені межі легування безпосередньо пов'язані з параметрами термоциклічної 

обробки. 

У загальному випадку амплітуда коливань температури змінюється в межах 

150÷500 ºС (в інтервалі 900÷1400 ºС). Експериментальні дані показують, що 

амплітуда зміни температури в межах вже 150÷200 ºС виявляється достатньою 

для забезпечення високої швидкості фазових переходів. Верхня межа амплітуди 

обмежена припустимими температурами випалу (не вище 1400 ºС) і тривалістю 

перебування котунів у зоні випалу. Із цієї причини збільшення амплітуди вище 

500 ºС недоцільне. 

Лабораторні випробування проводили з окисом заліза Сарбайського 

родовища, до якого додавали окис марганцю в співвідношенні 1:10, 1:11, 1:15, 

1:20. Спікання котунів проводили в окисній атмосфері (на повітрі) при 1200 ºС без 

добавки окису марганцю й з добавкою 9 % окису марганцю, згідно з відомим 

способом [250]. Крім того, леговані котуни спікали із циклічною зміною 

температури від 900 ºС до 1400 ºС з числом циклів, рівним 2, 3, 4, 5. Міцність 

котунів випробовували на розривній машині РМ-5 у режимі стиснення. 

Результати випробування (табл. 5.20) показують, що міцність котунів, 

отриманих за даним способом [252], значно перевищує міцність котунів за 

відомим способом [250], оскільки циклічна зміна температури випалу 

інтенсифікує фазові переходи в процесі термообробки, прискорює процес 

спікання. 

З метою уточнення механізму цього впливу досліджено [253] вплив 

термоциклічної обробки на процеси спікання і окиснення в системі Fe3O4–MnО2, 

що характеризується декількома фазовими переходами. 
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Таблиця 5.20 

Вплив добавки окису марганцю і термоциклічності випалу 

на міцність котунів 

Приклад Вміст окису марганцю, % 

Міцність випалених котунів, кг/котун 

Число циклів 

0 2 3 4 5 

1 
Чистий окис заліза 

Сарбайського родовища 
240 240 240 240 240 

2 1 : 10 (відомий спосіб) 255 – – – – 

3 1 : 20 240 240 250 250 250 

4 1 : 15 240 270 300 320 320 

5 1 : 11 260 270 320 380 390 

6 1 : 10 255 260 270 300 280 

 

В інтервалі температур 997÷1457 ºС і концентрації оксиду марганцю 0÷13 % 

у системі Fe3O4–Mn2O3 має місце фазовий перехід гематит – шпінель, температура 

якого знижується залежно від вмісту оксиду марганцю від 1457 ºС при 0 % Mn2O3 

до 997 ºС при 13 % Mn2O3. Згідно з діаграмою рівноваги [254], у зазначеному 

температурному інтервалі система Fe2O3-Mn2O3 може бути представлена залежно 

від конкретного вмісту Mn2O3 і температури однофазною областю: твердим 

розчином оксиду марганцю в оксиді заліза, двофазною областю – твердим 

розчином і марганцевою шпінеллю та однофазною областю – марганцевою 

шпінеллю. 

У якості вихідних компонентів у роботі використовували суперконцентрат 

ЛебГЗКу (SiО2 = 0,4 %) і діоксид MnО2 марки ХЧ. Тривалість випалу становила 

30 хв., число циклів варіювалося від 1 до 4, розвиток процесів спікання в 

випалених зразках досліджували за допомогою автоматичного оптичного 

аналізатора «Quantimet». 

Випал суміші Fe3O4 і MnО2 за традиційною схемою (без циклічної обробки) 

приводить до незначного збільшення об’єму пор, але зі збільшенням вмісту 

діоксиду марганцю пористість зразків, а також середній діаметр пор знижуються 

(табл. 5.21). 
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Таблиця 5.21 

Вплив вмісту діоксиду марганцю в суміші з магнетитом на результати 

спікання брикетів без циклічної обробки 

Параметри зразків 
Вміст MnO2 

0 4 8 12 

Об’єм пор, % 48 50 42 32 

Середній діаметр пор, мкм 22 25 20 9 

Міцність брикетів, Н/см2 1030 ± 90 950 ± 90 1000 ± 60 1040 ± 90 

 

Як видно з табл. 5.21, середнє значення міцності брикетів змінюється 

адекватно об’єму пор (σ ~ 1/ε). 

В умовах термоциклічної обробки (рис. 5.12, а-в) розвиток процесу спікання 

визначається як вмістом діоксиду марганцю, так і числом циклів обробки. 

 

 

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

Рис. 5.12. Об’єм і середній діаметр пор (а-в) і рівень міцності (г) залежно від виду 

термообробки й вмісту діоксиду марганцю 
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Випал із двома циклами обробки для систем Fe3O4 + MnО2 з 4 і 8 % діоксиду 

марганцю приводить до зниження загальної пористості (відповідно з 50 до 41 % і 

з 42 до 38 %), а для системи з 12 % MnО2 – до росту пористості від 32 до 41 %. 

При цьому середній діаметр пор для системи з 4 % MnО2 зменшується з 25 до  

22 мкм, для системи з 8 % MnО2 – не змінюється (d = 22 мкм), а для системи з  

12 % MnО2 середній діаметр пор зменшився з 9,2 до 8 мкм. 

При термічній обробці із трьома циклами в порівнянні із традиційним 

режимом випалу для систем з 4 і 8 % діоксиду марганцю має місце незначне 

зниження пористості (до 48 і 41 % відповідно), але в той же час суттєво зростає 

середній діаметр пор від 25 до 38 мкм при 4 % MnО2 і від 20 до 26 мкм при 8 % 

MnО2. При вмісті MnО2, рівному 12 %, спостерігається ріст пористості від 32 до 

38 % і зниження середнього діаметра пор від 9,2 до 7,8 мкм. 

Збільшення числа циклів термообробки до чотирьох супроводжується 

зниженням пористості в порівнянні із традиційним режимом для систем з 4 і 8 % 

MnО2 до 46 і 32 % відповідно й незначним ростом середнього діаметра пор (при 

4 % MnО2 від 25 до 26 мкм і при 8 % MnО2 від 20 до 21 мкм). Середній діаметр 

пор і загальна пористість при вмісті 12 % MnО2 залишаються в цьому випадку 

практично незмінними. 

Дослідження розподілу пор за розмірами показало, що термоциклічна 

термообробка дозволяє одержати більш рівномірну й оптимальну, з точки зору 

зміцнення, структуру. Так, у системі з 12 % MnО2 зменшення середнього розміру 

пор відбувається за рахунок зниження частки великих пор (20÷420 мкм) після двох 

циклів обробки і значного скорочення частки дрібних пор (0÷3 мкм) після трьох 

циклів обробки. У системі з 8 % MnО2 об’єм дрібних пор (0÷20 мкм) зменшується 

після двох циклів обробки в основному за рахунок пор розміром 0÷3 мкм. 

Зміна міцності брикетів залежно від режиму термообробки (рис. 5.12, г) 

підтверджує, що рівень міцності обумовлений розвитком твердофазного спікання, 

причому ступінь завершеності спікання визначається не тільки 

середньостатистичними величинами – об’ємом і середнім діаметром пор, – але й 

характером розподілу пор по розмірах. Особливо наочно це ілюструється на 
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прикладі системи Fe3O4 + 12 % MnО2. Після випалу із двома й трьома циклами 

термообробки ця система характеризується більш низькими значеннями об’єму й 

середнього діаметра пор, але має несприятливий розподіл за розмірами, 

пов'язаний зі збільшенням частки дрібних пор (0÷3 мкм). Останнє визначає більш 

низький рівень міцності в порівнянні із системою Fe3O4 + 8 % MnО2. Таким 

чином, саме ступінь однорідності пористої структури при відносно низькому 

числі дрібних пор визначає високий рівень міцності, що й виявляється для 

системи Fe3O4 + 8 % MnО2, випаленого в системі із трьома циклами термообробки. 

Аналіз мікроструктури котунів, що містять 8 % діоксиду марганцю і 

пройшли термоциклічну термообробку в режимі із трьома циклами, дозволив 

виявити ділянки з незавершеними фазовими переходами – «смугастою» 

структурою (рис. 5.13, а), що відповідає переходу гематит-магнетит. Подібного 

типу «смугаста» структура спостерігається й у шпінелі при дослідженні в 

скануючому електронному мікроскопі (рис. 5.13, б). 

 

 

Рис. 5.13. Структура зразків Fe3O4 + 8% MnО2 після термообробки 

із трьома циклами, яку спостерігали за допомогою: 

а – оптичної мікроскопії, ×1000; б – електронної скануючої мікроскопії, ×6500 

 

Мікрорентгеноспектральний аналіз показав, що «смуги» різняться вмістом у 

них марганцю (13,9÷14,7 % Mn). Виявлена особливість структури для системи 

Fe3O4 + 8 % MnО2 при трьох циклах термообробки, коли для неї спостерігається й 

найвищий рівень міцності, вказує, що саме в цьому випадку найбільший розвиток 
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одержали фазові переходи гематит-шпінель, що визначили розвиток процесів 

спікання й зміцнення. 

Проведене дослідження показало, що інтенсифікація процесів спікання 

може бути досягнута за допомогою багаторазового ініціювання фазових переходів 

гематит – шпінель, при яких активація дифузії легуючого компонента приводить 

до активації спікання й пов'язаному із цим утворенням оптимальної пористої 

структури. Останнє забезпечує високі показники міцності спеченого зразка. 

 

5.6. Висновки по розділу 5 

 

1. Розроблена технологія холодного брикетування металургійних шлаків і 

продуктів їх переробки, що дозволяє інтенсифікувати процес зміцнення в ході 

пресування (і після нього), заснована на використанні методу механічної активації 

матеріалу, що оґрудковується. При середніх тисках пресування (менше 50 МПа) 

спосіб забезпечує одержання міцних безвипалювальних брикетів з 

механоактивованих концентратів конвертерних шлаків, придатних для 

металургійного переділу. 

2. Використання високоякісного модифікованого бентоніту Григоріївського 

родовища забезпечує істотні техніко-економічні переваги перед глинами 

розкривної породи кар'єрів ГЗКів Кривбасу. Це дозволяє одержати економічний 

ефект при його застосуванні в шихті оґрудкування, 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 та електроенергії). При 

цьому також скорочуються викиди шкідливих речовин в атмосферу. 

3. Подальше поліпшення якості котунів, а значить і інтенсифікація процесу 

їх виробництва, шляхом оптимізації складу та типу застосовуваних сполучних 

добавок, можлива за рахунок подачі в шихту органічного сполучного у вигляді 

іонних поліакриламідів серії «FERROFORM-6000», використання якого 

забезпечує зниження питомої витрати бентоніту на 4 кг/т з одночасним 

збільшенням масової частки заліза в котунах на 0,2 % абс. 
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4. Збільшення жорсткості технічної води, використовуваної в шихті для 

одержання котунів, приводить до зниження міцності сирих і висушених котунів, 

отриманих з використанням лужного бентоніту або залізного купоросу. При 

застосуванні в якості сполучної добавки вапна або конверторного шлаку міцнісні 

властивості котунів зі збільшенням жорсткості води, як правило, підвищуються. 

5. Лабораторними і лабораторно-промисловими дослідженнями в умовах 

фабрик оґрудкування Північного і Полтавського ГЗКів показана ефективність 

заміни бентоніту тонкодисперсним високореакційним вапном при його витраті, 

що забезпечує вміст 1,5 % активних складових вапна в шихті. При цьому міцнісні 

характеристики котунів, отриманих з використанням вапна, не гірше, ніж в 

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

6. Технологічні випробування виробництва офлюсованих залізорудних 

котунів на дослідно-промисловій фабриці оґрудкування ЦГЗКу з використанням 

тонкоподрібненого негашеного вапна різних типів (обертової печі, циклонної 

печі, машині конвеєрного типу) у якості сполучної добавки показали, що при 

однаковому вмісті активних складових вапна в шихті найкращі міцнісні 

характеристики мають котуни, отримані з добавкою вапна випалювальної машини 

конвеєрного типу. Для поліпшення якості сирих і випалених котунів необхідно 

забезпечувати максимально високий ступінь гідратації вапна в шихті перед 

оґрудкуванням. З урахуванням собівартості випалу вапняку, у шихті оґрудкування 

краще застосовувати вапно, отримане в печі циклонного типу. 

7. Промислові випробування на ПівнГЗКу технології виробництва 

залізорудних котунів основністю 0,6, що включає подачу в шихту 1,0÷1,2 % 

активного СаО і випал на конвеєрній машині ОК-8-108, показали можливість 

одержання випалених котунів міцністю, рівною 1,9 кН/котун, при вмісті 60 % 

заліза. Проплавка котунів, отриманих із застосуванням вапна в шихті 

оґрудкування, у доменній печі № 6 Дніпропетровського металургійного заводу ім. 

Петровського (60 % залізорудної частини шихти) дозволила знизити витрату 

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



258 

8. Лабораторними дослідженнями одержання сирих котунів з вапном у 

якості сполучної добавки стосовно до умов ПівнГЗКу встановлений раціональний 

режим підготовки шихти до оґрудкування, що включає її перемішування в 

барабані і наступну витримку протягом 10 і 30 хвилин відповідно. При цьому 

вміст активних складових вапна в шихті повинний перебувати на рівні 1,5 %. 

9. З метою стабілізації ґрудкуючих властивостей шихти, що містить 

негашене вапно, розроблений спосіб підготовки офлюсованої шихти до 

оґрудкування, сутність якого полягає в коректуванні крупності вапняку, що 

задається в шихту залежно від витрати активного СаО. При зміні витрати 

активного СаО, внесеним вапном у шихту, на кожні 0,5 % зворотно 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 10÷15 %. Поліпшення якості котунів досягається в результаті 

підтримки на постійному рівні питомої поверхні шихти і її оптимальної вологості. 

10. Дослідження в лабораторних умовах впливу режиму термообробки 

котунів, що містять 2,5 % активних складових вапна, на їхню міцність, дозволило 

встановити параметри випалу, що забезпечують максимальну міцність, рівну 

5200 Н/котун, – швидкість нагрівання 70 ºС/хв, температура випалу 1270 ºС, час 

витримки при температурі випалу 10 хв. Збільшення вмісту в шихті  

(CaО + MgО)акт. понад 2,5 % приводить до зниження міцності випалених котунів. 

11. Спільне застосування бентоніту і вапна при одержанні офлюсованих 

котунів основністю 0,6 з концентрату ПівнГЗКу викликає зниження міцності 

сухих котунів на 40÷46 % у порівнянні із кращими показниками при роздільному 

використанні цих сполучних. Застосування в шихті оґрудкування вапна разом із 

залізним купоросом забезпечує підвищення термостійкості сирих котунів і 

міцності висушених котунів на 10÷20 і 43÷96 % відповідно. Ефективність 

застосування сполучних композицій за участю вапна збільшується при 

підвищенні жорсткості зволожуючої води. 



259 

12. З метою підвищення однорідності сирих котунів за крупністю, що 

дозволяє поліпшити газопроникність їх шару на випалювальній машині та тим 

самим інтенсифікувати процес термообробки котунів, були розроблені, 

випробувані та впроваджені на фабриках оґрудкування ПівнГЗКу і ЦГЗКу кілька 

конструкцій тарілчастих грануляторів, обладнаних пристроями для поліпшення 

гранулометричного складу сирих котунів і сприяння підвищенню їх механічної 

міцності. Пристрої оснащені елементом у вигляді тіла обертання (подрібнювач), 

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

радіальні тверді стрижні (штирі) однакової довжини, які руйнують великі котуни 

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

зусилля на шихту, що оґрудковується. Застосування цих пристроїв дозволило 

підвищити однорідність гранулометричного складу сирих котунів на 12÷17 % і 

збільшити їхню міцність на 6÷10 %. Масова частка дріб'язку класу 5÷0 мм в 

випалених котунах знизилася на 0,8÷1,0 %. 

13. Розроблений і досліджений термоциклічний режим випалу котунів із 

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

міцності котунів, відношення кількості оксидів марганцю до залізорудної 

складової підтримують у межах 1 : (11÷15), температуру випалу котунів 

змінюють циклічно в інтервалі 900÷1400 ºС с числом циклів, рівним 3÷5, а 

амплітуду коливань температури підтримують у межах 150÷500 ºС. Збільшення 

міцності котунів у результаті добавок у шихту оксидів марганцю, викликане 

інтенсифікацією процесів спікання, обумовлене тим, що при температурі вище 

400 ºС і вищевказаному співвідношенні оксидів марганцю та залізорудної 

складової утворюється твердий розчин окису марганцю в окисі заліза. При цьому 

також підвищується ступінь однорідності пористої структури котуна. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах зі 

списку публікацій здобувача (додаток А): 12, 14, 17-19, 22, 24-28, 30, 31, 40, 49, 

51, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 79, 80, 82, 83, 88. 
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РОЗДІЛ 6 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ПРОЦЕСІВ ЗҐРУДКУВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ ТА ЇЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ В ДОМЕННІЙ ПЛАВЦІ 

 

 

6.1. Дослідження впливу інтенсифікації процесів виробництва 

оґрудкованої залізорудної сировини вдосконаленням речовинного складу та 

газодинамічних характеристик оброблюваного матеріалу на якість 

одержуваних продуктів 

 

6.1.1. Вплив інтенсивності агломераційного процесу на якість 

одержуваних продуктів 

Дослідження впливу інтенсивності аглопроцесу на міцність агломерату. 

Серед численних показників якості агломерату особлива роль належить його 

механічній міцності, що впливає на газодинамічні характеристики шихти 

доменної печі і показники розмякшуваності, які визначають газодинаміку в зонах 

когезії й каплеутворення. Забезпечення належної газопроникності стовпа 

шихтових матеріалів є однією з важливих вимог при переході на коксозберігаючі 

технології із вдуванням пиловугільного палива [255, с. 9]. Тому в сучасних 

умовах, як правило, саме міцність агломерату лімітує поліпшення основних 

техніко-економічних показників доменної плавки – продуктивність доменної печі 

та питому витрату коксу на виплавку чавуну [34, с. 90]. 

У загальному випадку, виходячи з основних закономірностей теорії 

агломерації, можна припускати [256] наявність обернено пропорційної залежності 

між інтенсивністю аглопроцесу та міцністю агломерату. Це обумовлено тим, що з 

підвищенням інтенсивності спікання скорочується час перебування матеріалу в 

зоні горіння твердого палива і формування агломерату, а також зростає швидкість 

охолодження спеку, що сприяє збільшенню кількості неміцних склоподібних фаз 
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у структурі готового продукту [257, с. 281]. Так, відомий ряд досліджень [255, с. 

58, рис. 49; 258], що вказують на несприятливий вплив на міцність спека та 

агломерату збільшення вертикальної швидкості спікання. 

В даній роботі досліджували вплив на міцність агломерату чотирьох 

показників інтенсивності спікання – питомої продуктивності по придатному 

агломерату, наведеній питомій продуктивності, вертикальній швидкості спікання 

й інтенсивності горіння твердого палива в шарі, що спікається [256]. Дослідження 

робили методами математичної статистики, широко застосовуваної в чорній 

металургії, оскільки різноманітні технологічні процеси в металургії – механічні, 

термомеханічні, фізико-хімічні, хімічні – масові, пов'язані з виробництвом 

продуктів, що характеризуються однорідністю, і мають досить певні, тільки їм 

властиві ознаки.  

Вихідними даними для дослідження служили звітні показники роботи 

залізорудних аглофабрик Радянського Союзу в 1989 році [135, с. 13-32], з яких 

відібрали тридцять фабрик, по яких наведені дані, що стосуються показників 

інтенсивності спікання та міцності агломерату. У якості результативних ознак 

інтенсивності спікання використовували барабанну пробу за ГОСТ 15137-77 і 

масову частку дріб'язку 5÷0 мм у придатному агломераті на аглофабриці, яку з 

деякою умовністю можна розглядати як характеристику міцності агломерату. 

Наведену питому продуктивність розраховували, умноживши питому 

продуктивність по придатному на різницю (1 – М), де М – масова частка дріб'язку 

в придатному агломераті, част. од. Інтенсивність горіння вуглецю шихти 

визначали як добуток питомої продуктивності по придатному агломерату на 

питому витрату вуглецю на одиницю готового продукту. Вплив зазначених 

показників інтенсивності аглопроцесу на характеристики міцності агломерату 

вивчили методами регресійного і кореляційного аналізів.  

Основні результати статистичного аналізу (табл. 6.1) показують у цілому 

середню тісноту зв'язку між дослідженими показниками інтенсивності спікання і 

характеристиками міцності агломерату – середній показник кореляційної 
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залежності дорівнює 0,39. При цьому має місце істотна відмінність тісноти зв'язку 

між різними групами показників. Так, показник кореляційної залежності між  

Таблиця 6.1 

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 

 



263 

 

усіма характеристиками інтенсивності спікання і масовою часткою дріб'язку в 

агломераті дорівнює 0,25, що свідчить про слабку тісноту зв'язку між цими 

ознаками. Крім того, перевірка значущості кореляційної залежності між цими 

ознаками за допомогою t-розподілу Стьюдента показала, що жоден із чотирьох 

коефіцієнтів кореляції не можна визнати значущим при п'ятивідсотковій точці 

розподілу Стьюдента і даному числі ступенів свободи. Отриманий результат 

пояснюється тим, що операції обробки спеку після його сходу з агломашини 

нівелюють вплив інтенсивності спікання на міцність спеку і агломерату, тому 

масова частка дріб'язку в готовому продукті визначається в більшій мірі 

технологією обробки спеку і агломерату, ніж інтенсивністю спікання. У той же 

час, для вертикальної швидкості спікання та інтенсивності горіння вуглецю 

шихти характерний більш тісний прямий зв'язок з масовою часткою дріб'язку в 

агломераті (середнє значення коефіцієнта кореляції дорівнює 0,375), ніж для 

показників питомої продуктивності (rср. = 0,13). 

Середній показник кореляційної залежності між характеристиками 

інтенсивності спікання та барабанною міцністю агломерату становить 0,46. При 

цьому тільки два найнижчі значення коефіцієнта кореляції (0,23 і 0,35), що 

відповідають за зв'язок між міцністю на стирання і питомими продуктивностями 

наведеної і по придатному агломерату відповідно, не пройшли перевірку 

значущості. Це вказує на наявність у цілому стійкого зворотного зв'язку між 

інтенсивністю спікання і міцністю готового продукту, що пояснюється впливом 

двох основних технологічних факторів – часом перебування матеріалу в зоні 

плавлення або формування агломерату, а також швидкістю охолодження спеку. 

Найбільшу тісноту зв'язку серед показників міцності агломерату показала 

залежність між питомою продуктивністю по придатному агломерату і міцністю на 

удар (кореляційне відношення рівне 0,56), представлена на рис. 6.1. Їй відповідає 

рівняння регресії y = 54,715 + 14,006/x, з якого випливає, що в дослідженому 

інтервалізначень питомої продуктивності по придатному агломерату {з 0,6 до 1,9 

т/(м2 год.)}підвищення цього показника на кожні 0,1 т/(м2 год.) викликає 
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безперервне зниження міцності агломерату на удар від 4,27 до 0,65 % відн. або від 

3,33 до 0,41 % абс. 

 

Рис. 6.1. Залежність міцності агломерату на удар від питомої продуктивності по 

придатному агломерату  

 

Найкращий кореляційний зв'язок між показниками інтенсивності спікання і 

міцністю агломерату на стирання зафіксований для інтенсивності горіння 

вуглецю шихти (коефіцієнт кореляції рівний 0,54), представлений на рис. 6.2.  

 

 

Рис. 6.2. Залежність міцності агломерату на стирання від інтенсивності горіння 

вуглецю шихти 

 

Найбільш близько до емпіричних даних ця залежність теоретично 

зображується прямою лінією, що виражається рівнянням y = 3,057 + 0,057x. 

Тобто, при підвищенні інтенсивності горіння вуглецю шихти на кожний 

1кг/(м2год.) міцність агломерату на стирання знижується на 1,2 % відн. або на 

0,057 % абс. 
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Звертає увагу більш тісний зв'язок міцності агломерату на удар з усіма 

дослідженими показниками інтенсивності спікання в порівнянні з міцністю 

агломерату на стирання (середні показники кореляційної залежності відповідно 

0,52 і 0,39), а також те, що залежність міцності на удар від інтенсивності точніше 

виражається у вигляді гіперболи. Відзначені особливості свідчать в цілому про 

більшу консервативність міцності на стирання, яка обумовлена не тільки 

інтенсивністю спікання, але також у значній мірі іншими факторами. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що підвищення 

інтенсивності спікання супроводжується зниженням міцнісних характеристик 

агломерату. Меншою мірою ця закономірність відноситься до масової частки 

дріб'язку в придатному агломераті, більшою мірою – до показників барабанної 

міцності агломерату. Міцність агломерату на удар найбільш сильно залежить від 

питомої продуктивності по придатному агломерату (ρ = 0,56): при збільшенні 

питомої продуктивності на 0,1 т/(м2·год.) вміст в агломераті класу +5 мм після 

барабанного випробування підвищується в середньому на 2,5 % відн. Найбільш 

тісна залежність між міцністю агломерату на стирання і показниками 

інтенсивності властива інтенсивності горіння вуглецю шихти (r = 0,54): 

підвищення інтенсивності горіння вуглецю шихти на 1 кг/(м2·год.) викликає 

збільшення масової частки дріб'язки класу –0,5 мм в агломераті після барабанного 

випробування на 1,2 % відн. 

Дослідження впливу інтенсивності спікання на міцність 

агломераційного спеку. З метою перевірки отриманих результатів впливу 

інтенсивності спікання на міцність агломерату, а також оцінки впливу різних 

показників інтенсивності аглопроцесу на початкову міцність спеку було 

проведено аналогічне дослідження [259-261] методами статистичного аналізу з 

використанням у якості вихідних даних звітних показників роботи залізорудних 

аглофабрик Мінчормета СРСР в 1988 році [262, с. 13-15, 19-24, 31, 32]. 

У якості результативних ознак інтенсивності спікання використовували 

механічну міцність агломерату за ГОСТ 15137-77 (барабанну пробу) і вихід 

придатного агломерату зі спеку, який розраховували за наявними звітними 
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даними про масову частку звороту в шихті і питому витрату шихти (без звороту) 

на виробництво придатного агломерату.  

Оброблені результати досліджень і розрахунків (табл. 6.2) показують 

наявність зворотного кореляційного зв'язку між інтенсивністю спікання і 

міцністю агломерату, що підтверджує отримані раніше результати. Трохи 

несподіваним результатом з'явилося виявлення прямо пропорційної залежності  

Таблиця 6.2 

Вплив інтенсивності спікання на вихід придатного 

зі спеку й міцність агломерату 

Показник 

інтенсивності 

спікання 

х 

Міцнісні 

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.) 

Вихід придатного 

агломерату зі спеку, % 
0,700 – 41,52 21,08 8,37 

Міцність 

агломерату, 

% 

на удар – 0,650 54,98 14,37 5,55 

на 

стирання 
0,594 – 0,782 4,126 1,85 

Наведена 

питома 

продуктивність, 

т/(м2·год.) 

Вихід придатного 

агломерату зі спеку, % 
0,440 – 52,26 11,64 5,57 

Міцність 

агломерату, 

% 

на удар – 0,630 55,05 12,15 5,56 

на 

стирання 
0,332 – 3,10 2,737 1,43 

Вертикальна 

швидкість 

спікання, 

мм/хв. 

Вихід придатного 

агломерату зі спеку, % 
0,630 – 45,86 1,066 6,91 

Міцність 

агломерату, 

% 

на удар – 0,605 176,76 58,65 4,62 

на 

стирання 
0,300 – 3,421 0,141 1,78 

Інтенсивність 

горіння 

вуглецю 

шихти, 

кг/(м2·год.) 

Вихід придатного 

агломерату зі спеку, % 
0,740 – 48,31 0,324 8,27 

Міцність 

агломерату, 

% 

на удар – 0,706 55,45 673,33 5,82 

на 

стирання 
0,654 – 2,616 0,055 1,51 
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між усіма чотирма показниками інтенсивності спікання і виходом агломерату зі 

спеку. Це означає, що з підвищенням інтенсивності спікання міцність спеку 

зростає (якщо вважати вихід придатного агломерату зі спеку непрямим 

показником міцності останнього). Причому, середнє значення коефіцієнта 

кореляції цього зв'язку, рівне 0,63, виявилося навіть вище, ніж середнє значення 

показників кореляційного зв'язку між інтенсивністю спікання та міцністю 

агломерату, що становить 0,56.  

Протилежний вплив зміни інтенсивності спікання на міцнісні 

характеристики спеку та придатного агломерату можна пояснити різним 

характером підсумкового результату підвищення інтенсивності спікання на 

продукти агломерації залежно від етапу їх обробки. На початковому етапі – рівень 

обробки спеку, що сходить з агломашини, – руйнівні навантаження не 

забезпечують належної оцінки міцності продуктів спікання, тому вихід 

придатного агломерату визначається факторами, що позитивно впливають на 

міцність спеку, і підсилюються з підвищенням інтенсивності спікання. Головним 

з таких факторів, ймовірно, є підвищення в досліджуваних умовах спікання 

температур у зоні плавлення – зоні формування агломерату [19, с. 29]. На користь 

цього свідчить той факт, що вихід придатного агломерату зі спеку найбільш тісно 

пов'язаний з інтенсивністю горіння вуглецю шихти (r = 0,74). Графічне 

зображення цієї залежності представлено на рис. 6.3. 
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Рис. 6.3. Залежність виходу придатного агломерату зі спеку від інтенсивності 

горіння вуглецю шихти 

На заключному етапі – рівень обробки придатного агломерату, отриманого 

в ході відділення від спеку всього дріб'язку, що утворювався раніше, – значні 

руйнівні навантаження в обертовому барабані, ймовірно, дозволяють більш 

наочно оцінити міцнісні характеристики агломерату. При цьому на перший план 

виступають фактори, що негативно впливають на міцність готового продукту з 

підвищенням інтенсивності спікання. 

З даних, представлених у таблиці 6.2, привертає увагу найбільш висока (у 

порівнянні з іншими характеристиками інтенсивності спікання) тіснота зв'язку 

інтенсивності горіння вуглецю шихти – технологічної характеристики спікання, 

що характеризує тепловий режим процесу, – не тільки з виходом придатного 

агломерату зі спеку, але й з показниками міцності агломерату. Так, середнє 

значення показників кореляційної залежності міцності продуктів спікання від 

різних характеристик інтенсивності спікання становить для інтенсивності горіння 

вуглецю шихти 0,700, для питомої продуктивності по придатному агломерату – 

0,648, для вертикальної швидкості спікання – 0,512, для наведеної питомої 

продуктивності – 0,467. 

Залежність виходу придатного агломерату від інтенсивності горіння 

вуглецю (коефіцієнт кореляції r = 0,74) виражається рівнянням регресії  
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y = 48,31 + 0,324x (див. рис. 6.3). Тобто, при підвищенні інтенсивності горіння 

вуглецю шихти на кожний 1 кг/(м2·год.) вихід придатного агломерату 

збільшується на 0,324 % абс. До емпіричної залежності міцності агломерату на 

удар від інтенсивності горіння вуглецю шихти (кореляційне відношення 

ρ = 0,706), найбільш близький теоретичний зв'язок, який виражається рівнянням 

регресії y = 55,45 – 673,33/х. Це означає, що при підвищенні інтенсивності горіння 

вуглецю шихти на кожний 1 кг/(м2·год.) вихід класу +5 мм після випробування в 

барабані знижується в середньому на 0,209 % абс. Найбільш близька до 

емпіричних даних залежність міцності агломерату на стирання від інтенсивності 

горіння вуглецю шихти (r = 0,654), що теоретично виражається прямою 

y = 2,616 + 0,055x. Тобто, при підвищенні інтенсивності горіння вуглецю шихти 

на кожний 1 кг/(м2·год.) вихід класу –0,5 мм після випробування агломерату в 

барабані збільшується на 0,055 % абс. 

Таким чином, результати проведеного дослідження показують, що, при 

існуючих умовах промислового виробництва залізорудного агломерату, 

підвищення інтенсивності спікання супроводжується збільшенням виходу 

придатного агломерату зі спеку, але викликає погіршення показників механічної 

міцності одержуваного придатного агломерату [263]. Найбільш тісний зв'язок між 

дослідженими показниками інтенсивності спікання і міцністю продуктів 

агломерації відповідає інтенсивності горіння вуглецю шихти, яка значною мірою 

характеризує температурно-тепловий режим процесу спікання. 

6.1.2. Дослідження впливу інтенсивності процесів виробництва котунів 

на якість готового продукту 

У даній роботі дослідження впливу інтенсивності процесів оґрудкування 

шихти й окисного випалу сирих котунів на основні показники якості кінцевих 

продуктів – міцність, пористість, термостійкість, усадку при відновно-тепловій 

обробці, відновлювальність та ін. – виконували індуктивно-аналітичним методом 

з використанням відомої уяви про механізм використовуваних прийомів 

інтенсифікації виробництва котунів і поліпшення показників їх якості [264]. 
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Вплив інтенсивності процесу оґрудкування на якість сирих котунів. 

Переважна більшість відомих технічних рішень, спрямованих на вдосконалення 

процесу оґрудкування залізорудних матеріалів, мають на меті поліпшення якості 

сирих котунів. Це пов'язано з тим, що операція оґрудкування є першою стадією 

процесу виробництва котунів, витрати на яку значно менше, ніж на другу стадію – 

зміцнюючий випал сирих котунів. Тому головна увага при оґрудкування 

приділяється якості сирих котунів, яка багато в чому визначає ефективність другої 

(завершальної) стадії технологічного процесу виробництва котунів – 

зміцнюючого випалу: продуктивність випалювального агрегату і металургійні 

властивості готового продукту. 

Інтенсифікація процесу оґрудкування в результаті впливу на склад і 

властивості вихідної шихти, що оґрудковується, як правило, супроводжується 

поліпшенням якості одержуваних сирих котунів. Так, спосіб інтенсифікації 

процесу оґрудкування залізорудних матеріалів, що відрізняється підтримуванням 

водневого показника шихти в межах 12÷13 або 0,8÷1,5 шляхом введення лужних 

або кислих добавок у кількості 0,25÷0,50 % від ваги шихти, має на меті не тільки 

підвищення швидкості формування гранул, але й збільшення їх міцності [265]. 

Аналізуючи вплив прийомів інтенсифікації процесу оґрудкування в 

основних промислових агрегатах (барабанних і тарілчастих оґрудковувачах) на 

якість сирих котунів, слід враховувати особливості технології виробництва 

котунів у кожному із цих агрегатів – наявність операції просівання вихідного з 

оґрудковувача матеріалу, зі зворотом некондиційного за крупністю продукту 

знову на оґрудкування, при оґрудкуванні в барабанному оґрудковувачі й, як 

правило, відсутність цієї операції у тарілчастому оґрудковувачі. Ця обставина 

вказує на те, що однорідність одержуваних у барабанному оґрудковувачі сирих 

котунів за крупністю (цілком) і їх міцність (до деякої міри, оскільки в процесі 

просівання відбувається своєрідна стабілізація котунів – неміцні котуни 

руйнуються і виділяються в оборотний продукт) безпосередньо впливають на 

інтенсивність процесу оґрудкування. Чим вище ці показники якості вихідного з 

оґрудковувача продукту, тим більш інтенсивно відбувається процес оґрудкування. 
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Таким чином, можна вважати, що інтенсифікація процесу оґрудкування в 

барабанному оґрудковувачі прямо пов'язана з поліпшенням основних показників 

якості одержуваних в оґрудковувачі гранул. Так, з метою інтенсифікації процесу 

оґрудкування й поліпшення якості сирих котунів, зволоженню піддають тільки 

гранули циркуляційного навантаження поза оґрудковувачем [266]. При цьому 

поліпшується гранулометричний склад котунів, продуктивність установки 

оґрудковувач-грохот збільшується на 8÷15 %. 

Що стосується впливу інтенсифікації процесу оґрудкування в тарілчастих 

оґрудковувача на якість сирих котунів, то особливістю процесу в цьому агрегаті є 

менш чітка залежність між міцністю й однорідністю гранулометричного складу 

маси кондиційних за якістю котунів на одиниці площі або об’єму оґрудкування в 

одиницю часу. У більшості випадків при вдосконаленні процесу оґрудкування в 

грануляторах тарілчастого типу з метою його інтенсифікації намагаються не 

допустити погіршення якості сирих котунів. У той же час при 

використаннідеяких прийомів інтенсифікації, заснованих на оптимізації місця 

подачі і напрямку руху шихти в оґрудковувачі, досягається підвищення якості 

сирих котунів. Так, поділ ґрудкуємого матеріалу на два або кілька потоків, 

спрямованих під кутом один до одного [267], не тільки інтенсифікує процес 

оґрудкування, але також підвищує міцність котунів і рівномірність їх 

гранулометричного складу. 

Вплив інтенсивності процесу зміцнюючого випалу сирих котунів на 

металургійні властивості готового продукту. Аналіз прийомів інтенсифікації 

процесу зміцнюючого випалу котунів шляхом удосконалення складу і структури 

сирих котунів (одиничних і шару) показав, що практично всі шляхи і методи  

цього напрямку інтенсифікації – оптимізація складу шихти для виробництва 

котунів (введення в шихту добавок, що поліпшують спікання, – вапна, феритних 

сумішей, феритних спеків і т. п.), підвищення густини сирих котунів, одержання 

двошарових котунів, оптимізація висоти шару і діаметра котунів, пошарове 

завантаження котунів на випалювальну конвеєрну машину – позитивно 

позначаються на міцності випалених котунів. Так, добавка замість бентоніту 
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глиноземистої залізної руди одночасно з інтенсифікацією процесу спікання при 

випалі котунів підвищує їхню холодну і гарячу міцність внаслідок зміни 

властивостей міжзернової зв'язки, що утворюється [74, с. 123]. Загалом, має місце 

тенденція одночасного підвищення питомої продуктивності випалювальних 

агрегатів і міцності випалених котунів [2]. 

Виключенням із цієї закономірності можна вважати дві відомі добавки в 

шихту оґрудкування, що дозволяють інтенсифікувати процес спікання за рахунок 

підвищення температури випалу, – магнезія і тверде паливо. У певних умовах 

виробництва їх застосування трохи знижує показники холодної міцності котунів. 

У першому випадку це відбувається у зв'язку зі зменшенням кількості розплаву, 

що утворюється, у другому – через збільшення пористості. У той же час добавка 

магнезії сприяє поліпшенню низки інших важливих металургійних властивостей 

котунів – вмісту сірки (за рахунок інтенсифікації видалення сірки при випалі 

котунів із сірчистих концентратів внаслідок того, що сульфат магнію, що 

утворюється, є менш міцним з'єднанням, ніж сульфат кальцію), 

високотемпературній усадці, температурі розм'якшення і плавлення [74, с. 88, 93]. 

А добавка твердого палива в шихту оґрудкування забезпечує вирівнювання якості 

котунів по висоті випалювального шару, а також створення 

магнетитовоїструктури котунів, що поліпшує їх відновлювальність і гарячу 

міцність [46, с. 453-457]. 

 

6.2. Дослідження впливу гранулометричного складу агломерату на 

роботу доменної печі та розробка раціонального критерію для оцінки 

гранулометричного складу агломерату 

 

6.2.1. Вплив гранулометричного складу агломерату на роботу доменної 

печі 

Гранулометричний склад агломерату, що визначає газодинамічні 

властивості стовпа шихтових матеріалів, а також виявляє істотний вплив на 

протікання хімічних реакцій у доменній печі, є одним з найважливіших 
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характеристик цього виду металургійної сировини. Оскільки порівняльна 

характеристика гранулометричного складу агломератів за вмістом в них різних 

класів крупності утруднена, то для однозначної оцінки агломерату зазвичай 

використовують непрямі показники його гранулометричного складу. Найбільш 

поширеним показником такого типу є вміст в агломераті фракції класу 5÷0 мм. 

Загальноприйнято вважати, що чим менше цей показник, тем краще якість 

агломерату, тим вище техніко-економічні показники доменної плавки. 

Іноді для оцінки гранулометричного складу агломерату використовують 

середній або еквівалентний розмір його шматків [257, с. 170], або розглядають 

спільно два показники – середній розмір шматків і середньоквадратичне 

відхилення розмірів шматків від їхньої середньої величини [268]. 

При цьому передбачається, що при підвищенні середнього розміру шматків 

і зменшенні їх середньоквадратичного відхилення від середньої величини якість 

агломерату поліпшується, оскільки в першому випадку зростає газопроникність 

стовпа матеріалів, а в другому підвищується рівномірність розподілу газів по 

перетину печі. 

Для перевірки цього припущення методами математичної статистики 

досліджені залежності між вмістом в агломераті дріб'язку 5÷0 мм, а також 

середнім діаметром шматків агломерату і техніко-економічними показниками 

доменної плавки за результатами розсіву скіпового агломерату доменних печей 

№ 7 (об’єм 2000 м3) і № 8 (об’єм 2700 м3) нинішнього ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» [269, 270]. Вибір цих печей для дослідження обумовлений їхньою 

тривалою роботою на агломератах одного типу: доменної печі № 7 – на 

агломераті НКГЗКу (вміст заліза 53,0 %, основність 1,4), а доменної печі № 8 – на 

агломераті ПівдГЗКу (вміст заліза 54,8 %, основність 1,2). 

На підставі даних розсіву добової проби скіпового агломерату на ситах з 

розміром гнізд 80, 60, 40, 25, 10 і 5 мм визначали середній розмір шматка 

агломерату. У якості показника доменної плавки використовували відповідні за 

часом значення добової продуктивності П, питомої витрати коксу К, інтенсивності 

плавки І, перепаду тиску газу в печі ΔР і кількості дуття Q, подаваного в піч. Для 
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статистичного дослідження з кожної доменної печі відібрані близько 120 

найбільш представницьких діб роботи за трирічний період (1978-1980 рр.). 

Результати регресійного аналізу з визначення рівнянь парної регресії між 

показниками роботи доменних печей і якості агломерату, оцінка інформативності 

отриманих рівнянь за кореляційним відношенням η, а також значення критерію 

надійності зв'язку k (табл. 6.3) показують, що кореляційне відношення 

залежностей між показниками роботи доменних печей і вмістом в агломераті 

фракції класу 5÷0 мм Ф перебуває в межах 0,251÷0,493, а кореляційне відношення 

залежностей між такими ж показниками роботи печей і середнім розміром 

шматків агломерату dcрперебуває в межах 0,166÷0,593. З урахуванням 

коефіцієнтів надійності зв'язку це означає, що зв'язок між вмістом в агломераті 

класу 5÷0 мм, а також середнім розміром шматків агломерату і роботою доменної 

печі, по-перше, приблизно однаковий, по-друге, порівняно слабкий. 

 

Таблиця 6.3 

Регресійний і кореляційний зв'язки показників роботи 

доменних печей з кількістю фракції класу 5÷0 мм в агломераті 

та середнім діаметром шматків 

Рівняння регресії Η k 

Доменна піч №7 

П=3466,94+60,14Ф-2,88Ф2 0,493 5,79 

К=-19,52+59,85Ф-1,61Ф2 0,367 4,00 

I=-314,94+150,18Ф-4,32Ф2 0,414 4,44 

Q=0,5344+0,077Ф-0,0023Ф2 0,481 5,77 

ΔР=758,06+318,14Ф-9,21Ф2 0,286 2,80 

П=1435,44+243,66dср-6,71dср
2 0,247 2,33 

К=-1776,33+278,69dср-8,39dср
2 0,382 4,14 

I=-2,894+0,464dср-0,017dср
2 0,296 2,97 
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ΔР=-2,418+0,429dср-0,013dср
2 0,495 5,84 

Q=-1423,72+558,27dср-15,81dср
2 0,563 7,46 

Доменна піч №8 

П=3097,71+204,63Ф-5,62Ф2 0,281 2,64 

К=331,35+30,24Ф-0,99Ф2 0,383 3,68 

I=0,497+0,062Ф-0,002Ф2 0,300 2,75 

ΔР=1,963-0,094Ф+0,003Ф2 0,251 2,27 

Q=2172,62+309,85Ф-9,95Ф2 0,474 5,06 

П=7105,19-215,36dср-5,06dср
2 0,229 2,34 

К=-119,32+74,19dср-2,02dср
2 0,166 1,93 

I=0,905+0,015dср-0,0005dср
2 0,216 2,22 

ΔР=3,715-0,284dср+0,0082dср
2 0,593 7,66 

Q=-703,6+579,15dср-15,83dср
2 0,372 3,59 

Для порівняльної оцінки якісного характеру впливу вмісту класу 5÷0 мм в 

агломераті і середнього розміру шматків на основні показники роботи доменної 

печіза результатами регресійного аналізу побудовані криві, що графічно 

відображають зазначені залежності (рис. 6.4). Вид кривих свідчить про 

екстремальний характер (для більшості випадків) впливу зміни значень dcрі Ф 

агломерату НКГЗКу в межах 14÷20 мм на показники роботи доменної печі № 7, 

що означає неоднакову якісну залежність отриманих зв'язків у різних інтервалах 

зміни dcр і Ф. 
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Рис.6.4. Вплив вмісту в агломераті НКГЗКу класу 5÷0 мм і середнього розміру 

шматків на показники роботи доменної печі № 7 

Так, при збільшенні dсp продуктивність печі спочатку зростає, а потім 

(починаючи з 18 мм) знижується. Останнє суперечить відомим уявленням про 

вплив середнього діаметра шматків на хід доменної плавки. Ще важче знайти 

пояснення залежностям між показниками якості агломерату і питомою витратою 

коксу, а також кількістю дуття, оскільки аналогічна форма кривих цих 

залежностей, що відрізняються лише положенням точок перегину, вказує взаємну 

суперечливість отриманих залежностей одна одній. Так, наприклад, коли вплив 
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показника Ф на витрату коксу відповідає загальновідомому (зі збільшенням 

вмісту дріб'язку витрата коксу зростає), що має місце при збільшенні вмісту 

дріб'язку до 19 %, залежність сходу коксу від величини dcp в інтервалі від 14 до 

16 мм не відповідає фізичному вмісту цього показника якості агломерату й, 

навпаки, коли вплив величини Ф не узгодиться із практикою роботи доменних 

печей, залежність витрати коксу від розміру dcp цілком логічна. Таким чином, у 

наведених на рис. 6.4 залежностях тільки одна – між показниками П і Ф – 

відповідає загальновідомому положенню про вплив вмісту дріб'язку в агломераті 

на продуктивність печі у всьому дослідженому інтервалі зміни класу 5÷0 мм. 

Аналогічний висновок можна зробити на підставі аналізу залежностей, показаних 

на рис. 6.5, з якого видно, що для доменної печі № 8, що працює на агломераті 

ПівдГЗКу, відсутній однозначний характер впливу якості агломерату (dcp і Ф) на 

основні показники доменної плавки. Єдиною залежністю, яка відповідає 

загальновизнаній думці, на рис. 6.5 є зв'язок продуктивності печі з середнім 

діаметром шматків агломерату. 

Аналіз кривих на рис. 6.4 і 6.5 вказує не тільки на взаємну суперечливість 

впливу вмісту дріб'язку 5÷0 мм в агломераті й середнього діаметра його шматків 

на основні показники плавки по кожній печі, але й на те, що характер залежностей 

для того самого показника не відповідає різним показникам роботи доменної печі. 

Так, з рис. 6.4 випливає, що при збільшенні значення dcрдо 16 мм витрата коксу 

зростає одночасно з підвищенням продуктивності печі, у той же час при зменшенні 

діаметра шматків з 20 до 18 мм продуктивність печі збільшується з підвищенням 

питомої витрати коксу. Аналогічні протиріччя притаманні також залежностям між 

вмістом в агломераті дріб'язку 5÷0 мм і окремими показниками доменної плавки. 
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Рис. 6.5. Вплив вмісту в агломераті ПівдГЗКу класу 5÷0 мм і середнього розміру 

шматків на показники роботи доменної печі № 8 

 

Високі абсолютні значення величин інтервалів вмісту в агломераті фракції  

5÷0 мм, а також середнього розміру шматків агломерату, в яких порушується 

загальновідомий характер впливу цих показників на роботу доменних печей, 

свідчать про те, що дані показники не дозволяють досить повно характеризувати 

якість агломерату. 
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Узагальнюючим показником гранулометричного складу агломерату, як і 

інших видів шихтових матеріалів доменної плавки, який виключає суб'єктивність 

оцінки якості сировини, може служити показник, що безпосередньо характеризує 

газопроникність насипної маси матеріалу. Такий показник визначає газодинамічні 

властивості матеріалу і, отже, дозволяє судити про той вирішальний вплив 

залізорудної сировини на хід доменного процесу, який обумовлений 

гранулометричним складом. Прикладом такого роду показника може служити 

коефіцієнт газового опору h, запропонований К.І. Сисковим для оцінки якості 

коксу [271]. Визначення такого коефіцієнта лежить в основі сучасної методики 

оцінки якості коксу за коефіцієнтом газопроникності Г, який єдиний із усіх 

показників якості коксу має найбільшу погодженість із показниками роботи 

доменної печі [272]. 

Таким чином, 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. Більш представницька оцінка гранулометричного складу 

агломерату можлива шляхом визначення показників, що характеризують 

газопроникність насипної маси матеріалу. 

6.2.2. Розробка нового критерію для оцінки гранулометричного складу 

агломерату 

У результаті аналітичних досліджень розроблений новий показник якості 

агломерату [273], умовно названий коефіцієнтом газодинамічного опору φ, що 

дозволяє оцінювати гранулометричний склад сировини та не потребуючий 

більших витрат часу й праці на розсів агломерату і розрахунки показника. 

Якщо розділити гранулометричний склад агломерату на три фракції – 

дрібну, проміжну і крупну, то припустимо середній розмір часток дрібної фракції 

прийняти рівним 5 мм, що відповідає сучасному уявленню про оптимальну 

нижню межу крупності агломерату, придатного для доменної плавки, що й 

забезпечує вищу питому продуктивність агломашин [257, с. 276-278]. Оскільки 

нижня межа крупності дрібної фракції дорівнює нулю, верхня буде рівна 10 мм. 
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Середній розмір часток великої фракції можна обґрунтувати, виходячи з того, що 

найбільша щільність укладання часток суміші із двох фракцій досягається при 

відношенні розмірів великої фракції до дрібної більшому або рівному 16 : 1 [274]. 

З урахуванням цього співвідношення середній розмір часток великої фракції 

приймемо рівним 90 мм. Максимальна крупність шматків скіпового агломерату 

зазвичай рідко перевищує 120 мм, тому такий розмір цілком може бути прийнятий 

у якості максимального для великої фракції. У цих умовах нижній розмір великої 

фракції повинен становити 60 мм. У свою чергу проміжна за крупністю фракція 

виявляється в межах 10÷60 мм і має середній розмір часток 35 мм. 

Відомо [274], що найбільша щільність укладання часток у двокомпонентній 

суміші досягається при ваговому співвідношенні дрібної й великої фракції 

1/3 : 2/3. При цьому, якщо в суміш, що має максимальну щільністью укладання, 

додавати проміжну фракцію, то в яких би розмірах вона не вносилася, пористість 

суміші буде зростати, і тим вище, чим більше буде додано цієї фракції. Тому 

відношення дрібної фракції до великої з урахуванням кількості проміжної фракції 

в першому наближенні можна вважати еквівалентним шуканому коефіцієнту 

газодинамічного опору. Чим більше це відношення відрізняється від значення, 

відповідного до максимальної щільності укладання, тим менше опір газу при його 

проходженні через шар такого матеріалу. 

Вплив кількості проміжної фракції в суміші на щільність укладання зручно 

враховувати шляхом підстановки кількості проміжної фракції у вигляді доданка 

до знаменника відношення дрібної фракції до крупної. У цьому випадку, чим 

менше одержувана величина, тим більше порозність суміші й, отже, тим менше 

втрати напору газу в такій масі, а значить і вище якість агломерату. Дійсно, 

користуючись відношенням кількості дрібної фракції до суми кількостей великої 

й середньої фракцій, ми враховуємо не тільки позитивний вплив на порозність 

суміші збільшення вмісту в ній проміжної фракції, але також виключаємо 

необхідність порівняння отриманого значення з величиною 0,5, що характеризує 

максимальну щільність укладання. Останнє пояснюється тим, що незалежно від 

кількості великої фракції будь-яке зниження дріб'язку в агломераті, яке викликає 
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зменшення шуканого значення коефіцієнта газодинамічного опору, сприятливо 

позначається на роботі доменної печі. Ця обставина дозволяє розглядати 

пропонований коефіцієнт опору φ як узагальнений показник гранулометричного 

складу агломерату, що однозначно характеризує його придатність до доменної 

плавки. Чим менше значення коефіцієнта газодинамічного опору, тим більше 

агломерат відповідає вимогам доменного процесу. 

Поряд з порозністю газодинамічний опір шару сипкого матеріалу залежить 

від поверхні пор у шарі. Чим вона більше, тем вище втрати напору в шарі. Як 

відомо, поверхні окремих кулястих часток пропорційні квадратам їх діаметрів. 

Однак поверхню пор насипних мас фракцій різної крупності можна вважати 

обернено пропорційною середнім розмірам часток відповідних фракцій [272]. 

Тому вплив поверхні пор на величину φ слід врахувати введенням коефіцієнтів 

перед ваговими значеннями фракцій різної крупності, обернено пропорційних 

їхньому середньому розміру часток. Таким чином, чисельні значення 

поправочних коефіцієнтів, що враховують вплив поверхні пор для дрібної, 

проміжної й великої фракцій, повинні бути відповідно рівними 1/5, 1/35 і 1/90, або 

після скорочення 1, 1/7 і 1/18. У підсумку формула для визначення коефіцієнта 

газодинамічного опору приймає наступний вид: 
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або перетворивши, одержимо рівняння виду: 
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де а-10 – вміст в агломераті фракцій –10 мм, %; 

а60-10 – вміст в агломераті фракцій 60÷10 мм, %; 

а+60 – вміст в агломераті фракцій +60 мм, %. 
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Для порівняння коефіцієнта φ з величиною h, а також із вмістом дріб'язку 

0÷5 мм в агломераті Ф, середнім розміром шматків агломерату dсp і однорідністю 

шматків за крупністю σ виконаний статистичний аналіз цих показників для 

агломерату НКГЗКу. Гранулометричний склад агломерату визначали шляхом 

розсіву на ситах з розмірами гнізд 80, 60, 40, 25, 10 і 5 мм. За даними розсіву 

розраховували значення φ, h, dcpі σ. Коефіцієнт h визначали за формулою [274]: 
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де Vвл – об’єм міжшматкових вільних проміжків, м3/кг; 

S – поверхня шматка агломерату, м2/кг. 

 

Загальні вирази для підрахунку величин Vвл і S мають вигляд: 
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де аn – вихід класу певної крупності, %; 

dn– середній діаметр класу певної крупності, м; 

п – індекс, що вказує порядкові номер класу крупності, що зростає в міру 

зменшення розміру шматків. 

З урахуванням використаних класів крупності значення параметрів Vвлі S 

знаходили за формулами: 
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05510102525404060608080 256346716577079451117   a,a,a,a,a,a,aVвл ; 

05510102525404060608080 2408029344618125786   aaa,a,aa,aS . 

 

Середній розмір шматків агломерату певного гранулометричного складу та 

їх однорідність розраховували як: 

 

 iicp add ; 

  icpi a)dd( 2 . 

 

Таким чином були розраховані показники якості агломерату за трирічний 

період роботи аглофабрики (більше 80 проб). Робота з дослідження відповідності 

даних показників нормальному розподілу, статистичний аналіз зв'язку із 

застосуванням регресійних рівнянь і коефіцієнтів кореляції проведені з 

використанням ЕОМ «Мінськ-32». Для оцінки близькості емпіричних і 

теоретичних розподілів застосовували критерії згоди Колмогорова, 

Романовського і омега-квадрат. Значення критеріїв згоди емпіричного розподілу 

показників закону нормального розподілу представлені в табл. 6.4: 

Таблиця 6.4 

Значення критеріїв для показників 

Критерії υ h Ф dcр σ 

Колмогорова 0,370 0,460 0,350 0,490 0,480 

Романовського 0,270 0,030 0,300 0,170 0,970 

Омега-квадрат 0,038 0,063 0,143 0,080 0,085 

 

Значення цих критеріїв з урахуванням форми кривих розподілу вказують на 

досить високий ступінь відповідності досліджуваних величин закону нормального 

розподілу. 
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Зв'язок між показниками якості агломерату визначали за рівнянням 

у = А0 + А1х, значення коефіцієнтів А0 і А1наведено в таблиці 6.5. Результати 

кореляційного аналізу (див. табл. 6.4) дозволили встановити наступне.  

Таблиця 6.5 

Зв'язок між показниками якості агломерату 

Показники Коефіцієнт кореляції 
Коефіцієнти 

рівняння 

Х Y значення значимість помилка 
довірчий 

інтервал* 
А0 А1 

h φ 0,678 6,86 0,064 0,784÷0,572 –1,1937 0,001349 

Ф 
φ 0,403 3,55 0,099 0,566÷0,24 3,5544 0,247404 

h 0,517 4,92 0,084 0,656÷0,378 4699,15 116,84 

dcp 
φ –0,671 7,08 0,065 0,782÷0,56 14,9486 –0,42247 

h –0,823 10,02 0,037 –0,884÷–0,762 10821,7 –244,33 

σ 
φ –0,843 7,35 0,06 –0,942÷–0,744 0,277 0,0080 

h –0,795 6,15 0,077 –0,921÷–0,669 10945,1 –230,74 

* – з вірогідністю 0,95. 

 

Існує досить тісний зв'язок між параметрами φ і h (коефіцієнт кореляції не 

нижче 0,572). Тіснота зв'язку між значенням dcp і коефіцієнтом h помітно вище, 

ніж між середнім розміром шматків агломерату й величиною φ (коефіцієнти 

кореляції рівні –0,823 і –0,621 відповідно). У той же час зв'язки між вмістом 

дріб'язку 0÷5 мм і коефіцієнтами h і φ відрізняються менш значно (коефіцієнти 

кореляції 0,517 і 0,403 відповідно). 

З урахуванням раніше встановленого суперечливого впливу параметрів dср і 

Фна основні техніко-економічні показники доменної плавки, результати 

кореляційного аналізу дають підставу припустити, що більш високі коефіцієнти 

кореляції залежностей h = f(Ф) і h = f(dcp) у порівнянні із залежностями φ = f (Ф) і 

φ = f(dсp ) вказують на перевагу оцінки агломерату за показником φ у порівнянні з 

показником h. 



285 

Звертає на себе увагу той факт, що середній розмір шматків агломерату має 

більш тісний зв'язок з обома коефіцієнтами, що характеризують газопроникність 

насипної маси матеріалу (h і φ), ніж вміст дріб'язку в агломераті. Це свідчить про 

важливість показників середнього розміру шматків агломерату як непрямої 

характеристики газодинамічних властивостей матеріалу. 

Високі від’ємні значення коефіцієнтів кореляції між показниками φ і σ, а 

також між параметрами h і σ (–0,843 і –0,795 відповідно) означають, що зі 

збільшенням середньоквадратичного відхилення шматків агломерату від їхньої 

середньої величини, газопроникність шару матеріалу поліпшується. Звідси 

випливає, що параметр σ, як показник однорідності гранулометричного складу, 

далеко не завжди виправдовує вкладений у нього сенс показника якості 

агломерату [268]. 

За результатами регресійного аналізу побудовані графіки залежностей між 

коефіцієнтами φ і h (рис. 6.6), а також між показниками φ, h, dcp і Ф (рис. 6.7).  

 

Рис.6.6. Залежність між коефіцієнтами φ і h агломерату НКГЗКу 
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Рис. 6.7. Вплив вмісту дріб'язку 0÷5 мм в агломераті на коефіцієнти φ і h 

 

Із графіків добре видно аналогічний характер обох коефіцієнтів (φ і h). 

Таким чином, запропонований критерій для кількісної оцінки 

гранулометричного складу агломерату, що характеризує газодинамічні 

властивості його насипної маси, може бути рекомендований до практичного 

використання. 

 

6.3. Дослідження і удосконалення методики техніко-економічної оцінки 

поліпшення якості оґрудкованої залізорудної сировини та інтенсифікації 

процесів її виробництва 

 

6.3.1. Аналіз існуючих методик ціноутворення оґрудкованої 

залізорудної сировини 

Важливим резервом подальшого поліпшення техніко-економічних 

показників роботи залізорудних фабрик зґрудкування, у тому числі підвищення 



287 

якості готового продукту і збільшення питомої продуктивності основного 

технологічного устаткування і галузі в цілому є вдосконалення системи 

ціноутворення на основні види зґрудкованої залізорудної сировини – агломерат і 

котуни. 

Сучасні теоретичні основи ринкового ціноутворення закладені класичною 

«витратною» школою і теоретиками корисності товару. Однак у металургійних 

компаніях, як і в інших галузях економіки, необхідний комплексний і 

багатофакторний підхід до ціноутворення, що враховує інтереси виробника, 

споживача й держави [275]. 

Найбільш апробованими в ціноутворенні можна вважати нормативно-

параметричні методи, що лежать в основі раніше діючого [276] та існуючих у цей 

час аналогічних методів формування цін на руди і флюси чорної металургії. Вони 

включають певні базисні (сьогодні – договірні) оптові ціни, характерні для 

кожного родовища або регіону (сьогодні – підприємства), із застосуванням 

приплат або знижок залежно від відхилення фактичних якісних показників від 

базисних [277]. У загальному вигляді цей метод ціноутворення, стосовно до 

зґрудкованої залізорудній сировини, можна представити в такий спосіб: 

 

Цф = Цб ± ΔЦмет.± ΔЦосн.± ΔЦдріб., 

де Цф – оптова (фактична) ціна продукту, що має показники якості, які 

відрізняються від базисних, грн./т; 

Цб – оптова ціна продукту базисної якості, грн./т; 

ΔЦмет. – приплати (+) або знижки (–) до оптової ціни продукту базисної якості 

за відхилення вмісту рудних компонентів (заліза, а також марганцю – у випадку 

виробництва марганцевистого агломерату або котунів), грн./т; 

ΔЦосн. – приплати (+) або знижки (–) до оптової ціни продукту базисної якості 

за відхилення основності, грн./т; 

ΔЦдріб. – приплати (+) або знижки (–) до оптової ціни продукту базисної якості 

за відхилення вмісту масової частки дріб'язку (клас 5÷0 мм), грн./т. 
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Приплати (знижки) за відхилення вмісту рудних компонентів визначаються 

за формулою: 

 

ΔЦмет. = kFe(Feф –Feб) + kMn(Mnф –Mnб), (6.1) 

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

порівнянні з базисним вмісту заліза, грн./т; 

kMn – установлена договором величина приплат (знижок) за зміну на 1 % у 

порівнянні з базисним вмісту марганцю, грн./т; 

Feф – фактичний вміст заліза в продукті, %; 

Feб –базовий вміст заліза в продукті, %; 

Mnф – фактичний вміст марганцю в продукті, %; 

Mnб – базовий вміст марганцю в продукті, %. 

 

Приплати (знижки) за відхилення основності визначаються за формулою: 

 

ΔЦосн. = (ΔЦмет. + Цб) 0,1 kосн.(осн.ф – осн.б), (6.2) 

де kосн. – установлена договором величина приплат (знижок) за зміну основності 

(СаО/SiО2) на 0,1 модуля, % від оптової ціни; 

0,1 – коефіцієнт, що зв'язує розмірність основності і kосн.; 

осн.ф – фактична основність продукту, част. од.; 

осн.б. – базова основність продукту, част. од. 

 

Приплати (знижки) за відхилення масової частки дріб'язку визначаються за 

формулою: 

 

ΔЦдріб. = kдріб.(дріб.б – дріб.ф), (6.3) 

де kдріб.– установлена договором величина приплат (знижок) за зміну на 1% 

масової частки дріб'язку, грн./т; 

дріб.б – базисний вміст дріб'язку в оґрудкованому продукті, %; 

дріб.ф – фактичний вміст дріб'язку в оґрудкованому продукті, %. 
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Аналіз формул (6.1) ÷ (6.3) показує, що існуюча методика встановлення 

приплат (знижок) до ціни продукту базисної якості не враховує технологічні 

особливості зміни металургійної цінності зґрудкованої залізорудної сировини при 

відхиленні фактичних показників якості від базисних. Недосконалість системи 

ціноутворення полягає в тому, що знижки і приплати за вміст основних рудних 

компонентів в зґрудкованій сировині (залізо; марганець, якщо оцінюється якість 

продукту з добавкою марганцевої руди) обчислюються незалежно від її 

основності, незважаючи на те, що практично між цими показниками хімічного 

складу є цілком певний зв'язок. Це пов'язано з тим, що зміни основності сировини 

здійснюються шляхом зміни кількості основного флюсу (вапняку або 

доломітизованого вапняку), що додається до залізорудного матеріалу, що 

зґрудковується, тому вміст рудних компонентів у готовому продукті пов'язаний з 

основністю обернено пропорційною залежністю. Зазначена особливість впливу 

основності на масову частку рудних компонентів не враховується існуючими 

методиками розрахунків приплат (знижок) за вміст основних рудних компонентів, 

що приводить до неадекватної оцінки металургійної цінності сировини при зміні 

її основності. Таке положення економічно слабко стимулює підприємства (ГЗК), 

що випускають агломерат або котуни у вигляді готової продукції, до підвищення 

основності сировини. Наприклад, при підвищенні основності котунів одного з 

ГЗКів України з 0,61 до 0,81 за рахунок добавки вапняку в шихту оґрудкування 

вміст у них заліза знизиться з 59,4 до 58,3 %. При цьому знижка до оптової ціни 

котунів за відхилення фактичного вмісту заліза від базисного (розрахункова 

норма вмісту заліза дорівнює 60,0 %) збільшується з 17,52 до 49,64 грн./т, а 

приплата за підвищення основності (розрахункова норма основності дорівнює 0,5) 

зросте з 15,68 до 42,48 грн./т. У підсумку оптова ціна котунів знизиться на 5,32 

грн./т, незважаючи на істотне підвищення їх металургійної цінності. 

Наведений аналіз зміни оптової ціни підприємства на котуни, при зміні їх 

основності і збереженні хімічного складу рудної частини шихти, що 

зґрудковується, на колишньому рівні показує, що надбавка до ціни за підвищення 

основності не компенсує пов'язану із цим знижку за зниження вмісту заліза. З 
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іншого боку, при підвищенні основності котунів зниження витрат на їхнє 

виробництво за рахунок зменшення вартості шихтових компонентів не компенсує 

збільшення витрат, обумовлених зниженням продуктивності випалювальної 

машини, підвищенням витрати палива на зміцнюючий випал сирих котунів, 

збільшенням об’єму вапняку, що переробляється, й ін. У підсумку має місце 

парадоксальна ситуація – гірничо-збагачувальному комбінату вигідніше не 

підвищувати, а знижувати основність котунів (підтримувати її значення на 

гранично низькому рівні, припустимому технічними умовами), незважаючи на те, 

що це суперечить інтересам споживача і галузі в цілому. 

Невідповідність прейскуранта, що діяв раніше [276], технологічної цінності 

підготовлених залізорудних матеріалів показано в роботі [278], автори якої 

вважають за доцільне при взаєморозрахунках між постачальниками і 

споживачами оптові ціни і приплати за якість сировини обумовлювати 

показниками, передбаченими технічними умовами. 

На нашу думку, усунення відзначеного недоліку у визначенні ціни 

зґрудкованої залізорудної сировини слід здійснити не за рахунок відповідного 

коректування нормативних приплат (знижок) за відхилення фактичних показників 

якості від базисних, а шляхом удосконалення самої методики розрахунків приплат 

(знижок) за відхилення вмісту рудних компонентів – виключення впливу на 

величину приплати (знижки) рівня основності сировини. 

6.3.2. Удосконалення методики ціноутворення на основі споживної 

цінності (вартості) зґрудкованої сировини 

З метою виключення впливу на величину приплати (знижки) рівня 

основності сировини рекомендується [279] порівнювати базисний вміст рудного 

компонента не просто з новим (фактичним) його вмістом у сировині, а з новим 

вмістом рудного компонента, приведеним до базисної основності. При цьому під 

новим вмістом рудного компонента, приведеним до базисної основності, мається 

на увазі такий вміст рудного компонента, який був би у новій сировині, якби вона 

мала основність базисної сировини. Такий підхід дозволяє оцінити оґрудковану 

залізорудну сировину за вмістом рудного компонента в рудній частині шихти, що 
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оґрудковується, тобто незалежно від кількості флюсу (вапняку), що вводиться в 

шихту для підвищення її основності. 

Для виведення розрахункової формули приймемо, що флюс складається 

тільки з основного оксиду, що входить до складу карбонату кальцію (незначна 

кількість кремнезему частково компенсується наявністю у вапняку оксидів заліза). 

Позначивши вміст кремнезему в новому продукті SiО2ф (%), а кількість флюсу, 

що викликає відмінність між основністю нової і базисної сировини, x, маємо: 
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Таким чином, вміст рудного компонента в новій сировині, наведений до 

базисної основності (Меф*), дорівнює Меф* = 100 Меф/[100 –SiО2ф(осн.ф – осн.б))], 

а кінцева формула для розрахунків величини приплат (знижок) до оптової ціни за 

відхилення вмісту рудних компонентів має вигляд: 
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 (6.4) 

 

Недоліком застосовуваної методики розрахунків приплат (знижок) за 

відхилення основності є прямо пропорційна залежність величини цих приплат 

(знижок) від базисної оптової ціни з урахуванням приплат (знижок) за вміст 

рудних компонентів. Таке положення суперечить відомій закономірності 

зниження, за інших рівних умов, ефективності кожного наступного кроку, 

спрямованого на зниження витрати коксу і підвищення продуктивності доменних 
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печей, у порівнянні з попереднім. Не відповідає цьому положенню і методика 

розрахунків приплат (знижок) за відхилення масової частки дріб'язку, яка 

установлює постійну величину приплат (знижок) незалежно від рівня оптової 

ціни і без обліку приплат (знижок) за відхилення вмісту рудних компонентів і 

основності. 

Для усунення зазначеного недоліку, тобто наближення величини приплат 

(знижок) за основність і дріб'язок до фактичного впливу зміни цих показників на 

техніко-економічну ефективність доменної плавки, потрібно розраховані за 

діючою методикою відповідні приплати (знижки) множити на поправочний 

коефіцієнт, що враховує напрямки зміни раніше врахованих у ціні показників 

якості. Найбільш простою і в той же час досить чутливою є структура 

поправочного коефіцієнта, що містить у чисельнику значення базисної ціни, а в 

знаменнику – алгебраїчну суму базисної ціни і величин приплат (знижок) за 

раніше враховані зміни показників якості. Величина такого коефіцієнта буде тим 

більше, чим гірше раніше враховані показники якості сировини, і тим менше, чим 

вони вище. Очевидно, що при розрахунках приплат (знижок) за відхилення 

основності (з використанням поправочного коефіцієнта) приплата (знижка) за 

відхилення вмісту рудних компонентів, що входить у формулу (6.3), повинна бути 

виключена. Отже, рекомендовані формули для розрахунків приплат (знижок) за 

відхилення основності і масової частки дріб'язку можна представити в такий спосіб: 
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Удосконалення методики розрахунків приплат (знижок) до базисної оптової 

ціни зґрудкованої залізорудної сировини дасть бажаний результат лише за умови, 

що абсолютні значення величин приплат (знижок) будуть відповідати зміні 
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наведених витрат як у виробника сировини, так і в його споживача. Як відомо, 

наведені витрати являють собою суму собівартості і нормативного прибутку, тому 

розрахунки зміни наведених витрат при виробництві і використанні залізорудної 

сировини, якість якої відрізняється від базисної, можуть бути виконані за 

формулами: 
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де ΔЗ1 – зміна наведених витрат при виробництві залізорудної сировини, грн./т 

сировини; 

ΔЗ2 – зміна наведених витрат при використанні залізорудної сировини, грн./т 

сировини; 

ΔС1 – зміна собівартості виробництва сировини, грн./т; 

ΔС2 – зміна собівартості виробництва чавуну (без врахування собівартості 

сировини), грн./т; 

Δ(ЕфК)1 – зміна нормативного прибутку виробника сировини, грн./т; 

Δ(ЕфК)2 – зміна нормативного прибутку споживача сировини, грн./т; 

q – питома витрата сировини на виробництво чавуну, т/т чавуну. 

 

За допомогою формул (6.7) і (6.8) були розраховані зміни наведених витрат 

при виробництві зґрудкованої залізорудної сировини і чавуну на гірничо-

збагачувальних і металургійних підприємствах України. Розрахунки зміни витрат 

на виробництво сировини з підвищеною масовою часткою заліза робили виходячи 

з того, що для цього необхідно збільшення вмісту заліза в концентратах, що є 

основним компонентом рудної частини шихт що зґрудковуються. Тому отримані 

витрати на підвищення заліза в сировину обумовлені головним чином 

реконструкцією та технічним переозброєнням збагачувальних фабрик гірничо-

збагачувальних комбінатів. При розрахунках зміни витрат на виробництво 
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сировини з підвищеною основністю і зниженою масовою часткою дріб'язку 

враховували додаткові капітальні та експлуатаційні витрати, пов'язані з 

підготовкою і введенням у шихту вапняку, збільшенням витрати палива на 

декарбонізацію флюсу, зниженням продуктивності випалювальних машин, 

удосконаленням устаткування і технології. Зміна наведених витрат на 

виробництво чавуну із сировини, якість якої відрізняється від базисних 

показників, розраховували з використанням загальноприйнятої методики. 

Узагальнення результатів розрахунків наведених витрат дозволило 

рекомендувати економічно обґрунтовані величини нормативних приплат (знижок) 

до оптової ціни різних видів сировини за відхилення вмісту заліза і основності 

(табл. 6.6). Отже, при вдосконаленні застосовуваної методики розрахунків 

оптових цін на зґрудковану залізорудну сировину необхідно переглянути не 

тільки способи розрахунків приплат (знижок) за відхилення показників якості від 

базисних, але й величини цих приплат (знижок) за окремими показниками. 

Порівняння результатів розрахунків оптової ціни зґрудкованої залізорудної 

сировини, виконаних за застосовуваними методиками визначення приплат 

(знижок), з використанням формул (6.1)-(6.3) і встановленими раніше [276] 

значеннями величин приплат (знижок), з результатами розрахунків за 

рекомендованою методикою, з використанням формул (6.4)-(6.6) і 

рекомендованими в таблиці 6.6 значеннями величин приплат (знижок), показує 

(табл. 6.7) наступне. При збільшенні основності сировини на 0,4 модуля 

застосування рекомендованої методики приводить до підвищення оптової ціни 

агломерату і котунів відповідно на 29,84 і 43,08 грн./т, на відміну від збільшення 

ціни агломерату на 15,12 грн./т і зниження ціни котунів на 9,84 грн./т за 

застосовуваною методикою. Враховуючи, що в розглянутих прикладах 

підвищення основності підготовленої сировини здійснюється без зниження 

масової частки заліза в доменній шихті, через те що при цьому знижується 

витрата сирого вапняку в шихту і не відбувається збільшення виходу шлаків, 

можна зробити висновок, що рекомендована методика розрахунків оптової ціни 

оґрудкованої сировини точніше, ніж застосовувана методика відбиває залежність  
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між оптовою ціною сировини та її металургійною цінністю. За даними таблиці 6.6 

збільшення основності агломерату та котунів на 0,4 модуля за умови зниження 

витрати коксу на 0,5 % і збільшення продуктивності на 0,5 % у результаті 

зменшення витрати сирого вапняку на кожні 10 кг/т чавуну, приводить до 

скорочення наведених витрат у доменному виробництві на 64 і 56 грн./т 

відповідно. Отже, облік технологічних факторів при оцінці оґрудкованої 

залізорудної сировини забезпечує економічну зацікавленість виробників сировини 

в поліпшенні її якості. 

Таким чином, розроблена вдосконалена методика розрахунків приплат 

(знижок) до оптової ціни для умов України, яка більш точно відображає 

залежність приплат (знижок) від відповідної зміни показників виробництва 

сировини і чавуну з неї. Застосування рекомендованої методики підвищить роль 

ціноутворення в поліпшенні якості металургійної сировини, а через нього – і в 

підвищенні інтенсивності процесів агломерації та виробництва котунів. 

 

6.4. Оцінка впливу розроблених прийомів інтенсифікації процесів 

виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на техніко-економічні 

показники роботи фабрик зґрудкування 

 

Техніко-економічну оцінку впливу інтенсифікації процесів виробництва 

зґрудкованої залізорудної сировини на основі покращення масообміну, 

структурно-морфологічних характеристик оброблюваного матеріалу та 

енергоефективності на техніко-економічні показники роботи фабрик 

зґрудкування, при впровадженні комплексу розроблених у дисертації науково-

технічних пропозицій і заходів, найбільш значимих в економічному плані, 

виконували шляхом визначення зміни величини собівартості виробництва 

певного виду сировини. При цьому вплив зміни якості готового продукту 

оцінювали за величиною приплат (знижок) до оптової ціни агломерату або 

котунів відповідно до розробленої методики вдосконалення ціноутворення на 

основі споживчої цінності зґрудкованої залізорудної сировини (п. 6.3.2). 
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Підвищення ефективності виробництва агломерату оптимізацією 

складу залізорудної частини шихти (п. 4.1.1), яка складається з 

тонкодисперсного концентрату та аглоруди, досягається в результаті підвищення 

вмісту заліза в аглоруді на 6÷7 %, зниження масової частки в ній великих 

(>12 мм) і збільшення дрібних (<3 мм) фракцій. Це забезпечує збільшення 

питомої продуктивності агломашини на 8,5 %, зниження питомої витрати 

твердого палива в шихту на 2,1 кг/т, зменшення вмісту дріб'язку класу 5÷0 мм в 

агломераті на 0,17 % абс. У цьому випадку приймаємо, що зміна собівартості 

виробництва агломерату полягає в зниженні витрат по переділу (за рахунок 

підвищення питомої продуктивності агломашини) і зменшенні витрат на паливо, 

що задається в шихту (у результаті зниження його питомої витрати на 

виробництво агломерату). При цьому коректно вважаємо, що ціна більш багатої 

залізом аглоруди не перевищує ціну магнетитового концентрату, частину якого 

вона заміщає в складі шихти. 

Таким чином, зниження собівартості агломерату ΔСа визначається за 

формулою: 

 

1000100

TЦЗП
C тq

a








 , грн./т,  (6.9) 

де ЗП – витрати по переділу, грн./т; 

Δq – збільшення питомої продуктивності агломашини, %; 

Цт – ціна палива (коксового дріб'язку), що задається в шихту, грн./т; 

ΔТ – зниження питомої витрати палива в шихту, кг/т агломерату. 

 

Після підстановки у формулу (6.9) відповідних значень, що відповідають 

середнім даним для підприємств України в 2012-2013 рр., одержимо величину 

зниження собівартості агломерату: 
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Збільшення ціни агломерату ΔЦа за рахунок зниження в ньому масової 

частки дріб'язку 5÷0 мм визначається за формулою: 

 

.дріб.дріба ПЦ   , грн./т, (6.10) 

де Пдріб. – приплати до ціни агломерату за зниження в ньому дріб'язку на 1 %, 

грн./т; 

Δдріб. – зниження дріб'язку 5÷0 мм в агломераті, % абс. 

 

Після підстановки до формули (6.10) відповідних значень одержимо 

величину збільшення ціни агломерату ΔЦа = 60,17 = 1,02 грн./т. 

У підсумку загальний економічний ефект від підвищення ефективності 

виробництва агломерату оптимізацією складу залізорудної частини шихти 

становить 6,79 + 1,02 = 7,81 грн./т агломерату. 

Удосконалення режиму зволоження шихти за рахунок диференційованої 

подачі зволожуючої води по довжині барабанного оґрудковувача (п. 4.1.3) 

викликає поліпшення гранулометричного складу оґрудкованої шихти та 

забезпечує збільшення продуктивності агломашини на 1 % і зниження дріб'язку 

фракції 5÷0 мм у придатному агломераті на 2,5 %. Економічний ефект від 

впровадження цього заходу розрахуємо аналогічно попередньому. 

Зниження собівартості агломерату ΔС за рахунок збільшення питомої 

продуктивності агломашини визначається за формулою: 

 

70
100

170

100
,

ЗП
C

q









  грн./т. 

 

Збільшення ціни агломерату ΔЦа за рахунок зниження в ньому масової 

частки дріб'язку 5÷0 мм визначається за формулою (6.10) і дорівнює 15 грн./т. 

У підсумку загальний економічний ефект від підвищення ефективності 

виробництва агломерату вдосконаленням режиму зволоження шихти становить 

0,7 + 15 = 15,7 грн./т агломерату. 
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Перехід на виробництво агломератів двох основностей, при збереженні їх 

середньозваженої основності на рівні 1,4 (п. 4.2.1), дозволить підвищити 

продуктивність агломашин на 3÷5 % і знизити вміст дріб'язку в агломераті на  

5÷7 % абс. Економічний ефект від впровадження цього заходу розрахуємо 

аналогічно попередньому. 

Зниження собівартості агломерату ΔС за рахунок збільшення питомої 

продуктивності агломашини визначається за формулою: 
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Збільшення ціни агломерату ΔЦа за рахунок зниження в ньому масової 

частки дріб'язку 5÷0 мм визначається за формулою (6.10) і дорівнює 36 грн./т. 

У підсумку загальний економічний ефект від удосконалення виробництва 

агломерату за рахунок переходу до випуску агломератів двох основностей 

становить 2,8 + 36 = 38,8 грн./т суміші агломератів двох основностей. 

Удосконалений спосіб виробництва офлюсованого агломерату із 

застосуванням вапна, одержуваного при внутрішньошаровому випалі вапняку 

(п. 4.3.2), дозволяє збільшити продуктивність агломашин на 1,5÷2,0 % і знизити 

питому витрату твердого палива в шихту на 1,0÷1,5 %. Економічний ефект від 

впровадження цієї пропозиції розрахуємо за формулою (6.10): 
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Порівняння економічного ефекту від використання розроблених у 

дисертації найбільш значимих у практичному плані пропозицій і рекомендацій з 

удосконалення агломераційного виробництва за рахунок поліпшення речовинного 

складу та структурно-газодинамічних властивостей шихти, що спікається, 

показує, що за зростанням величини економічного ефекту (грн./т) вони 
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розташовуються в наступному порядку: внутрішньошаровий випал вапняку – 

1,72; заміна частини тонкодисперсного концентрату багатою аглорудою – 7,81; 

диференційований режим зволоження аглошихти – 15,7; виробництво агломератів 

двох основностей – 38,8. 

Таким чином, впровадження на агломераційних фабриках України тільки 

однієї, найскромнішої за економічною ефективністю, пропозиції дозволить 

одержати річний економічний ефект у розмірі: 

 

Эа = 1,72  43 000 000 = 73 960 000 грн./рік. 

 

Фактичний економічний ефект в 2004 р. від впровадження в аглоцехах № 1 і 

№ 2 ГЗК ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» удосконаленого способу виробництва 

офлюсованного агломерату (п. 4.3.2) склав 2 115 306 грн./рік (див. додатки Ж та И). 

Застосування вапна в шихті для виробництва котунів (підрозділ 5.3) при 

використанні запропонованих способів і апаратів для виробництва вапна 

(підрозділ 3.2), а також з використанням розробленого способу підготовки шихти 

до оґрудкування, що забезпечує підвищення однорідності їх гранулометричного 

складу, міцності сирих і висушених котунів (п. 5.3.3.), дозволить збільшити вміст 

заліза в випалених котунах на 0,4 % абс. При оцінці економічного ефекту від 

впровадження цієї пропозиції приймемо, що собівартість виробництва котунів не 

зміниться в порівнянні з базовим варіантом. У цьому випадку економічний ефект 

можна розрахувати за формулою збільшення ціни котунів за рахунок підвищення 

вмісту в них заліза при незмінній основності: 

 

ΔЦо = Пмет.Δмет., грн./т, (6.11) 

де Пмет.– приплати до ціни котунів за збільшення в них заліза на 1 %, грн./т; 

Δмет. – збільшення заліза в котунах, % абс. 

 

Після підстановки у формулу (6.11) відповідних значень одержимо 

величину збільшення ціни котунів: ΔЦо = 18,40,4 = 7,36 грн./т. 
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В умовах ПівнГЗКу розрахунки річного фактичного економічного ефекту 

від впровадження технології виробництва офлюсованих залізорудних котунів з 

використанням високо активного вапна в шихті оґрудкування за зміною 

собівартості котунів з урахуванням додаткових витрат на впровадження заходу 

показали економічний ефект на одиницю продукції в сумі 0,8655 руб./т (див. 

додатки В і Г). 

Застосування тарілчастого гранулятора, оснащеного пристосуванням для 

стабілізації гранулометричного складу сирих котунів у вигляді циліндра зі 

стрижнями, закріпленого на рамі гранулятора за допомогою плоских шарнірних 

механізмів (підрозділ 5.4), підвищує однорідність гранулометричного складу 

сирих котунів на 12÷17 % і збільшує їхню міцність на 6÷10 %, що забезпечує 

зниження масової частки дріб'язку класу 5÷0 мм в випалених котунах на  

0,8÷1,0 %. Оцінку економічного ефекту від впровадження цієї пропозиції 

виконаємо аналогічно до попередньої пропозиції: 

 

.дріб.дрібо ПЦ   , грн./т, (6.12) 

де Пдріб.– приплати до ціни котунів за зниження в них дріб'язку на 1 %, грн./т; 

Δдріб. – зниження дріб'язку в котунах, % абс. 

 

Після підстановки до формули (6.12) відповідних значень одержимо 

величину збільшення ціни котунів: ΔЦо = 60,9 = 5,4 грн./т. 

Порівняння економічного ефекту від використання розроблених у 

дисертації найбільш значимих у практичному плані пропозицій і рекомендацій з 

удосконалення виробництва котунів за рахунок поліпшення речовинного складу і 

структурно-газодинамічних властивостей сирих котунів показує, що за 

зростанням величини економічного ефекту (грн./т) вони розташовуються в 

наступному порядку: застосування тарілчастого гранулятора, оснащеного 

пристосуванням для стабілізації гранулометричного складу сирих котунів, – 5,34; 

застосування вапна в шихті для виробництва котунів – 7,36. 
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Впровадження на оґрудкувальних фабриках ПівнГЗКу та ЦГЗКу, 

оснащених тарілчастими грануляторами, розробленого пристосування для 

стабілізації гранулометричного складу сирих котунів (факт багаторічного 

застосування тарілчастого гранулятора на ПівнГЗКу підтверджується додатком Д) 

дозволило одержати в 2011 р. річний економічний ефект у розмірі: 

 

Эо = 5,34 (10 331 200 + 2 213 000) = 66 986 028 грн./рік. 

 

6.5. Висновки по розділу 6 

 

1. Існує стійкий зворотній зв'язок між інтенсивністю аглопроцесу та 

барабанною міцністю агломерату, що обумовлено впливом двох основних 

технологічних факторів – часом перебування матеріалу в зоні плавлення і 

швидкістю охолодження спеку. За зростанням ступеню кореляційного зв'язку з 

барабанною міцністю агломерату показники інтенсивності розташовуються в 

наступному порядку: наведена питома продуктивність (кореляційна залежність 

рівна 0,36), питома продуктивність за придатним агломератом (0,46), вертикальна 

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

2. Дослідження методами математичної статистики встановило наявність 

між інтенсивністю аглопроцесу та виходом придатного агломерату зі спеку 

порівняно тісного прямого зв'язку – середнє значення кореляційної залежності 

дорівнює 0,63. Якщо вважати вихід придатного агломерату зі спеку непрямим 

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

міцність спеку зростає. Це пояснюється різним ступенем впливу інтенсивності 

спікання на продукти агломерації – спек і придатний агломерат – залежно від 

етапу їх обробки.  

3. Інтенсифікація процесу оґрудкування в результаті впливу на склад і 

властивості вихідної шихти, що оґрудковується, як правило, супроводжується 

поліпшенням якості одержуваних сирих котунів. При цьому інтенсивність 

оґрудкування в барабанному оґрудковувачі прямо пов'язана з поліпшенням якості 
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гранул, що утворюються, інакше кажучи, поліпшення якості сирих котунів, що 

утворюються, забезпечує інтенсифікацію оґрудкування. 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 їх підвищенням. 

4. Переважна більшість прийомів інтенсифікації процесу зміцнюючого 

випалу котунів удосконаленням складу та структури сирих котунів позитивно 

позначається на міцності готового продукту, за винятком добавок у шихту 

оґрудкування магнезії та твердого палива, які, однак, сприяють поліпшенню 

інших важливих металургійних властивостей, пов'язаних з відновно-тепловою 

обробкою котунів. 

5. 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 оцінювати вплив на показники доменної плавки. Більш 

представницька оцінка гранулометричного складу агломерату можлива шляхом 

визначення показників, що характеризують газопроникність насипної маси 

матеріалу. 

6. Розроблений новий показник якості агломерату, названий коефіцієнтом 

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

–10, 10÷60, +60 мм, який дозволяє через гранулометричний склад сировини 

оцінювати її газопроникність. Чим менше значення коефіцієнта газодинамічного 

опору, тим більше агломерат відповідає вимогам доменного процесу.  

7. Техніко-економічний аналіз застосовуваного в ціноутворенні руд і 

флюсів чорної металургії нормативно-параметричного методу формування цін на 

зґрудковану залізорудну сировину показує його недосконалість, оскільки знижки 

й приплати за вміст основних рудних компонентів обчислюються незалежно від 

його основності, яка пов'язана із вмістом рудних компонентів обернено 

пропорційною залежністю. Із цієї причини виробникам зґрудкованої сировини 



305 

вигідніше знижувати основність своєї продукції (підтримувати її значення на 

нижньому рівні, який допускається технічними умовами), незважаючи на те, що 

це суперечить інтересам споживача і галузі в цілому. 

8. З метою виключення впливу на величину приплат (знижок) за відхилення 

вмісту рудних компонентів рівня основності сировини, розроблена формула 

розрахунків таких приплат (знижок), у якій базисний вміст рудного компонента 

дорівнює новому (фактичному) його вмісту, наведеному до його базисної 

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

вона мала основність базисної сировини. Розроблені також формули для 

розрахунків приплат (знижок) до оптової ціни зґрудкованої залізорудної сировини 

за відхилення основності та масової частки дріб'язку, у яких за допомогою 

поправочних коефіцієнтів враховуються напрямки зміни раніше врахованих у ціні 

показників якості сировини. На основі виконаних розрахунків наведених витрат 

при виробництві зґрудкованої залізорудної сировини і чавуну на гірничо-

збагачувальних і металургійних підприємствах України запропоновані 

економічно обґрунтовані величини нормативних приплат (знижок) до оптової 

ціни зґрудкованої залізорудної сировини за відхилення вмісту заліза та 

основності, які більш точно відбивають залежність між оптовою ціною сировини і 

її металургійною цінністю. Застосування рекомендованої методики підвищить 

роль ціноутворення в поліпшенні якості сировини, а через нього й у підвищенні 

інтенсивності процесів агломерації та виробництва котунів. 

9. Економічний ефект від впровадження розроблених у дисертації 

пропозицій з удосконалення агломераційного виробництва, у результаті 

поліпшення речовинного складу та структурно-газодинамічних властивостей 

шихти, що спікається, становить (грн./т) від: внутрішньошарового випалу вапняку 

– 1,72; заміни частини тонкодисперсного концентрату багатою аглорудою – 7,81; 

диференційованого режиму зволоження аглошихти – 15,7; виробництва 

агломератів двох основностей – 38,8. Фактичний економічний ефект від 

впровадження рекомендацій з удосконалення технології виробництва 

офлюсованого залізорудного агломерату в аглоцехах № 1 і № 2 ГЗКу  
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ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» склав 2115306 грн./рік. Мінімальний річний 

економічний ефект від впровадження однієї розробленої в дисертації пропозиції 

(внутрішньошаровий випал вапняку) на аглофабриках України складе  

73960000 грн./рік. 

10. Економічний ефект від впровадження розроблених у дисертації 

пропозицій з удосконалення виробництва котунів, у результаті поліпшення 

речовинного складу та структурно-газодинамічних властивостей оброблюваного 

матеріалу, становить (грн./т) від: застосування тарілчастого гранулятора, 

оснащеного пристосуванням для стабілізації гранулометричного складу сирих 

котунів, – 5,34; застосування вапна в шихті для виробництва котунів – 7,36. 

Мінімальний річний економічний ефект від впровадження однієї розробленої в 

дисертації пропозиції на фабриках оґрудкування ПівнГЗКу та ЦГЗКу, де 

використовуються тарілчасті гранулятори із пристосуванням для стабілізації 

гранулометричного складу сирих котунів, складе 66 986 028 грн./рік. 

 

Результати дослідження, викладені в цьому розділі, наведені в роботах зі 

списку публікацій здобувача (додаток А): 2, 6, 7, 23, 32, 33, 48, 50, 71, 78. 
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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 покращення структурно-морфологічних 

характеристик застосовуваних матеріалів, масообміну та енергоефективності, 

виконана на основі теоретичних та експериментальних досліджень, з 

використанням вперше встановлених закономірностей процесів виробництва 

агломерату і котунів, 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, дозволяє 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. 
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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 складу шихти – 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 

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

енергоефективності виробництва зґрудкованої сировини.  

5. Розроблені та випробувані в промислових умовах спосіб і 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 на 10÷15 % та зменшити витрати вапна в 

шихту на 20÷30 %. 

6. Експериментально встановлено і теоретично обґрунтовано 

доцільність при спіканні аглошихти, залізорудна частина якої представлена 

тонкодисперсним концентратом (88÷78 %) і аглорудою (12÷22 %), зниження 
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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 міцність на 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 часток 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 
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бентоніту Григоріївського родовища, а також іонних поліакриламідів серії 

«FERROFORM-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. 

10. Теоретично обґрунтована та експериментально доведена ефективність 

заміни бентоніту в шихті оґрудкування тонкодисперсним високореакційним 

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

шихті, що дозволяє збільшити масову частку заліза в обпалених 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 обпалених 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 

обпаленого 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. 
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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 оґрудкованої 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. Використовуючи розроблені в дисертації пропозиції щодо 

вдосконалення виробництва оґрудкованої залізорудної сировини на основі 

покращення масообміну, структурно-морфологічних характеристик 

застосовуваних матеріалів та енергоефективності, можливо отримати в умовах 

України економічний ефект від 1,72 до 38,8 грн./т агломерату і від 

5,34 грн./т котунів до 16,19 грн./т котунів. Фактичний економічний ефект від 

впровадження рекомендацій з удосконалення технології виробництва 

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

«АрселорМіттал Кривий Ріг» склав 2 115 306 грн./рік. Економічний ефект від 

впровадження рекомендацій з удосконалення технології виробництва котунів на 

фабриках оґрудкування ПівнГЗКу та ЦГЗКу склав 66 986 028 грн./рік. 
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I рівень – група прийомів 

інтенсифікації пов'язаних 

з об'єктом дії 

0 рівень – мета 

II рівень – 

напрями 

III рівень – 

шляхи 

IV рівень – 

методи 


