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Книга видана до 100-річчя 
Національної академії наук України 

та присвячується одному 
з найстаріших металургійних 

підприємств України – 
Єнакієвському металургійному заводу 

(заснований у 1897 р.), 
де були отримані наведені у книзі 

результати досліджень 
у період 2011 – 2016 рр. 

 

Сподіваємося, що ця книга 
буде цікавою та корисною 

як фахівцям-практикам 
доменного виробництва, 

так і вченим металургам. 
 

ВСТУП 
Доменне виробництво України в XXI столітті, в 

порівнянні з провідними світовими виробниками чавуну: 
Китаєм, Японією та Індією, знаходиться в складному 
становищі – в умовах постійного зниження собівартості 
виплавки чавуну без необхідного обсягу інвестицій, 
спрямованого на модернізацію та реалізацію довгострокових 
інноваційних проектів, що дозволили б зайняти більш високі 
позиції в світовому рейтингу. Зниження собівартості 
виробництва чавуну здійснюється шляхом використання 
низькоякісних залізорудної сировини і коксу, а також при 
практично повній відмові від коштовного природного газу з 
переходом на технологію вдування пиловугільного палива 
(ПВП) [1–9]. В окремі періоди роботи доменних печей, у 
випадках зниження інтенсивності плавки з тих чи інших, 
часом кон'юнктурних, причин, переходять на технологію без 
природного газу із зволоженим дуттям, яка сприяє суттєвій 
витраті коксу на виплавку чавуну. 

З метою виходу на прийнятні техніко-економічні 
показники плавки в такій ситуації актуальною стає розробка 
нових ефективних способів управління процесами доменної 
плавки в сформованих змінних шихтових і паливних умовах, а 
також в перехідні періоди роботи. Необхідною умовою 
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розробки нових способів управління є оснащення доменних 
печей сучасними засобами контролю процесів, на підставі 
інформації яких встановлюються нові залежності і зв'язки, що 
пояснюють протікання в об’ємі доменної печі різних процесів. 

Представлені в даній книзі дослідження і розробки 
виконані на доменній печі №3 (далі по тексту ДП №3 або ДП з 
БЗП) Єнакієвського металургійного заводу (див. рисунок) 
протягом періоду її роботи після реконструкції: з жовтня 2011 
по грудень 2016 р., деякі розглянуті особливості технології 
плавки стосуються також іншої доменної печі заводу – 
ДП №5, введеної в експлуатацію в червні 2007 р. і яка 
поступається ДП №3 за можливостями управління розподілом 
шихтових матеріалів в печі. 

Вибір ДП №3 в якості основного об'єкта досліджень 
обумовлений застосовуванням на ній технології зі змінним 
якісним і кількісним складом шихтових матеріалів в різних 
газо-дуттєвих і паливних режимах роботи. Так, в 
досліджуваних періодах роботи ДП №3 і ДП №5 були 
використані різні паливні добавки до дуття в широких 
діапазонах їх зміни. На доменних печах використовували 
технології: з природним газом в дутті, без паливних добавок 
(т.зв. технологія на «безгазовій шихті») зі зволоженим дуттям, 
технологію спільної подачі природного газу і пиловугільного 
палива на початкових етапах освоєння ПВП, а також з 
витратами ПВП до 130 кг/т чавуну. Склад шихтових 
матеріалів характеризувався багатокомпонентністю і змінною 
якістю. Так, наприклад, вміст окатишів в суміші з агломератом 
змінювався від 10 до 90%, агломерат використовувався як 
виробництва місцевої аглофабрики зі значною кількістю в 
ньому вторинних ресурсів, так і привізний. У складі шихти 
також використовували різноманітні добавки: залізну руду, 
вапняк, конвертерний шлак, брикети з відсіву окатишів, 
марганцевмісні добавки, що забезпечують промивання горна, 
інші металодобавки. Якість коксу при цьому змінювалась в 
широкому діапазоні, використовували кокс як місцевого 
виробництва, так і привізний від широкого спектра 
постачальників. 

Робота ДП №3 в таких умовах вимагала постійного 
коригування технології ведення доменної плавки: зміни 
режимів завантаження, забезпечення промивань горна для 
поновлення коксової насадки та коригування параметрів 
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дуттєвого режиму. ДП №3 за рівнем оснащення сучасними 
засобами контролю відповідає світовим стандартам, що 
дозволило з використанням їх інформації розробити нові 
методи контролю і управління доменної плавкою. Оснащення 
ДП №3 сучасним лотковим безконусним завантажувальним 
пристроєм (БЗП) фірми «Paul Wurth» (Люксембург) дозволило 
використовувати на печі різні варіанти режиму завантаження, 
спрямовані на підвищення техніко-економічних показників 
плавки в змінних умовах виробництва. БЗП встановлене на 
ДП №3 по ряду основних параметрів і конструктивних 
особливостей не має аналогів в Україні. 

В останній час доменне виробництво України, як 
взагалі вся металургійна галузь, переживає важкі часи. Через 
брак сировини доменні цехи часто тривалий час простоюють. 
У зв'язку з цим, доменні печі зупиняють на термін, що 
перевищує допустимий, відповідно до вимог технологічних 
інструкцій ведення доменної плавки. У даній книзі 
представлені результати задувок доменних печей після їх 
тривалої зупинки із застосуванням нових удосконалених 
підходів, які дозволили безаварійно вивести печі на робочі 
показники. Цей досвід, хоча і змушений, однак, на жаль, є 
актуальним для сучасних реалій виробництва чавуну в 
Україні. 

Представлені в цій книзі розробки і результати 
досліджень були покладені в основу наукової роботи авторів 
«Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та 
управління доменною плавкою», яка була удостоєна премії 
Президента України для молодих вчених 2018 р. 
(Указ Президента України №419/2018 від 07.12.2018 р.). 

Особливу подяку автори висловлюють колегам 
Єнакієвскього металургійного заводу періоду 2011–2016 рр.: 
к.т.н., начальнику доменного цеху, лауреату Державної премії 
України в галузі науки і техніки 2012 р. Олександру 
Михайловичу Кузнєцову, начальнику аглодоменного відділу – 
головному спеціалісту з аглодоменного виробництва 
Олександру В'ячеславовичу Зубенку, генеральному 
директору Олександру Леонідовичу Подкоритову та 
директору з технологіі та якості Ігорю Юрійовичу Семіону за 
всебічну підтримку при впровадженні результатів досліджень. 

Автори висловлюють вдячність за співпрацю при 
виконанні досліджень, викладених в книзі, науковим 
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співробітникам Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова 
НАН України: к.т.н., с.н.с. Олександру Станіславовичу 
Нестерову, к.т.н., с.н.с. Миколі Михайловичу Можаренку та 
с.н.с. Миколі Григоровичу Іванчі. 

Автори вважають своїм обов'язком також відзначити 
внесок в освоєння нових підходів до діагностики та управління 
плавкою сучасної доменної печі колег Єнакієвського 
металургійного заводу періоду 2011–2016 рр.: Олександра 
Геннадійовича Коваленка, Євгена Миколайовича Димченка, 
к.т.н. Андрія Юрійовича Оробцева, Абдулу Саїдовіча 
Хайбулаєва, Миколу Михайловича Саприкіна, Сергія 
Вікторовича Овчаренка, Станіслава Володимировича 
Бурменка і Євгена Володимировича Білиха. 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 
В останні роки доменне виробництво України 

знаходиться в умовах постійного зниження собівартості 
виплавки чавуну, яке здійснюється шляхом використання 
низькоякісних залізорудної сировини і коксу, а також при 
практично повній відмові від коштовного природного газу з 
переходом на технологію вдування пиловугільного палива 
(ПВП). В окремі періоди роботи доменних печей, у випадках 
зниження інтенсивності плавки, переходять на технологію без 
природного газу та ПВП із зволоженим дуттям, яка сприяє 
суттєвій витраті коксу на виплавку чавуну. Крім цього, у 
зв'язку з перебоями поставок сировини, доменні печі 
вимушено зупиняють на термін, що перевищує 
регламентований. Це вимагає вдосконалення технологічних 
рішень, спрямованих на підготовку печей до консервації і 
подальшу безаварійну задувку. 

Данна книга присвячена удосконаленню діагностики і 
управління доменною плавкою в сформованих змінних 
шихтових і паливних умовах, а також в перехідні періоди 
роботи доменних печей Єнакієвського металургійного заводу. 
Використання представлених в книзі нових підходів до 
управління плавкою дозволило отримати високі техніко-
економічні показники в сучасних умовах виробництва чавуну. 
Необхідною умовою розробки нових методів діагностики і 
управління стало оснащення доменних печей заводу 
сучасними засобами контролю процесів: стаціонарними 
термозондами, термопарами футерівки шахти, розпару та 
заплечиків, тощо, на підставі інформації яких встановлені нові 
залежності і зв'язки, що пояснюють протікання в об’ємі 
доменної печі різних процесів. 

В книзі представлені результати, виконаних перед 
пуском сучасної доменної печі після її реконструкції, 
досліджень параметрів потоків шихтових матеріалів, що 
завантажуються в піч за допомогою безконусного 
завантажувального пристрою (БЗП), розподілу маси порцій і їх 
компонентів на колошнику, визначені витратні 
характеристики шихтового затвору бункера БЗП, а також 
представлені результати досліджень формування профілю 
поверхні засипу шихти, гранулометричного і компонентного 
складів шару залізовмісних матеріалів по радіусу колошника. 
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Виконаний комплекс досліджень дозволив після задувки печі 
визначити і реалізувати режими роботи механізмів БЗП, 
необхідні для ефективного застосування раціональних програм 
завантаження доменної печі. 

Розроблено та реалізовано на доменній печі модельну 
систему для підтримки прийняття рішень по вибору і 
коригуванню програм завантаження, що дозволяє 
технологічному персоналу приймати адекватні управляючі 
рішення по зміні режимів завантаження печі. Крім основної 
функції, використання системи націлене було також на 
навчання персоналу в умовах освоєння нового 
завантажувального пристрою. 

В умовах нестабільної якості шихтових матеріалів 
розроблено новий підхід до вибору раціональних програм 
завантаження БЗП, заснований на зменшенні кількості 
робочих кутових положень лотка і зміщенні від порції до 
порції в рамках циклу завантаження максимумів рудного 
навантаження уздовж радіуса колошника. Позитивний досвід 
реалізації такої програми завантаження показаний на прикладі 
ДП №3 Єнакієвського металургійного заводу, де понад трьох 
років (з 2013 р.) вона з деякими коригуваннями 
використовувалася і забезпечувала поряд з іншими заходами 
високі техніко-економічні показники. На підставі 
запропонованого підходу були також розроблені та реалізовані 
варіанти програми завантаження для роздувочного періоду 
печі і для режимів роботи з високим вмістом окатишів в складі 
шихти. 

Представлено досвід вибору раціональних кутів нахилу 
розподільного лотка БЗП при зміні конфігурації його 
футерівки. Розроблено заходи з оперативного управління 
периферійним газовим потоком, в тому числі, при переході на 
технологію вдування ПВП. Розроблено та реалізовано 
рекомендації з управління окружним розподілом шихтових 
матеріалів на ДП, які дозволили зменшити нерівномірність 
температур футерівки верхніх горизонтів шахти доменної печі. 
Сформульовані і внесені доповненням в технологічну 
інструкцію по доменному виробництву вимоги до програми 
завантаження задувочної шихти після проведення 
капітального ремонту з шоткретуванням шахти. 

Розроблено вимоги до розподілу газового потоку по 
радіусу печі, необхідні при його регулюванні в умовах 
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вдування в горн ПВП для досягнення заданих або високих 
техніко-економічних показників плавки. Показано, що при 
управлінні газорозподілом по радіусу печі при вдуванні в горн 
ПВП необхідно забезпечити достатню газопроникність 
периферійної зони, не допускаючи зайвого навантаження її 
залізорудними матеріалами, забезпечити розвинений 
центральний газорозподіл з одночасним розвиненим взаємним 
перетіканням газів між периферією і центром, при 
розвиненому центральному газорозподілі, для підвищення 
економічності плавки, необхідно забезпечити вузьку осьову 
коксову віддушину. 

Освоєння технології вдування ПВП на досліджуваних 
ДП в змінних шихтових умовах і з роботою на коксі зниженої 
якості при використанні раціональних режимів завантаження, 
формування порцій і раціонального шлакового режиму 
дозволило у 2016 р. довести витрату ПВП, в середньому, до 
130 кг/т чавуну. Оперативний контроль показань термопар 
футерівки дозволив своєчасно здійснювати як 
гарнісажеутворюючі заходи, так і коригувати розподіл 
компонентів шихтових матеріалів по радіусу і окружності 
печі. Реалізація змін програми завантаження, згідно до 
розроблених вимог і режиму формування порцій, дозволила 
при роботі ДП без футерівки на початковому етапі освоєння 
ПВП знизити температури периферійного газового потоку по 
всій висоті печі, в середньому, на 13% і зменшити окружну 
нерівномірність температур на 11%. Використання в 
технології раціональних режимів завантаження при вдуванні 
ПВП дозволило до шоткретування забезпечити експлуатаційну 
стійкість системи охолодження і безаварійну роботу ДП. 

В результаті досліджень встановлено відсутність 
впливу на характер розподілу температур газового потоку над 
поверхнею засипу по радіусу печі температури доменної 
шихти при її завантаженні, як в цілому, так і в окремих зонах 
перерізу печі по радіусу, температури газового потоку 
збільшуються пропорційно збільшенню кількості гарячого 
агломерату у складі шихти. Отримані результати дозволяють 
використовувати інформацію термозондів для управління 
завантаженням при різному компонентному складі шихтових 
матеріалів. 

Розроблено температурні показники розподілу газового 
потоку по радіусу доменної печі. Показники характеризують 
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чотири основні характеристики температури газового потоку 
над поверхнею шихти: інтенсивність периферійного газового 
потоку, інтенсивність осьового газового потоку, 
газопроникність проміжної зони, ширину осьової коксової 
віддушини. Для доменних печей з безконусним і з конусним 
завантажувальним пристроєм встановлені їх оптимальні 
діапазони зміни при роботі доменних печей в різних 
газодинамічних і паливних умовах: при роботі з 
використанням в дутті збільшеної кількості водяної пари (на 
т.зв. «безгазовій шихті»), з природним газом, з природним 
газом та ПВП, окремо з ПВП. Для доменних печей з БЗП і з 
КЗП розроблений і пройшов дослідно-промислове 
випробування експертний модуль системи контролю 
температур газового потоку (системи термозондів) над 
поверхнею шихти в доменній печі, що генерує коригувальні дії 
режиму завантаження при виході показників розподілу 
температур за оптимальний діапазон їх зміни. 

Виконано аналіз динаміки зміни температур футерівки 
заплечиків, розпару і шахти ДП за п'ять років її експлуатації – 
з грудня 2011 р. по вересень 2016 р. В результаті аналізу зміни 
температур футерівки виявлені технологічні чинники, що 
впливають на середньомісячні значення температури 
футерівки ДП. Так, на температури футерівки верхньої зони в 
більшій мірі впливає знос футерівки, на температури 
футерівки нижньої зони – формування стійкого гарнісажу. 
Встановлено фактори, що впливають на зміну 
середньоквадратичних відхилень температур футерівки по 
окружності печі: якість залізовмісних матеріалів і коксу, 
програма завантаження печі і режим формування порцій, 
захаращення горна і використання промивних матеріалів, 
параметри дуттєвого режиму з використанням різних 
паливних добавок, знос футерівки. 

Визначено граничні значення середньомісячних 
температур, які свідчать про частковий (~50%) або повний 
знос футерівки шахти, а також граничні значення температур 
нижньої зони печі, які характеризують наявність стійкого 
гарнісажу. Встановлено, що середньомісячна температура 
футерівки середини і верху шахти – 375–400 °С свідчить про її 
знос на ~50% (підтверджено геодезичними вимірюваннями 
двічі – в середині 2013 р., та на початку 2016 р.), потім 
руйнування футерівки сповільнюється. При перевищенні 
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середньомісячною температурою значення 450 °С, як показали 
дві кампанії ДП, футерівка середини і верху шахти повністю 
відсутня. При середньомісячній температурі футерівки низу 
шахти, розпару та заплечиків – 300 °С має місце утворення в 
нижній зоні печі нестійкого гарнісажу, що вимагає прийняття 
рішень щодо коригування складу і режиму формування порцій 
шихти. Перевищення температурою футерівки нижньої зони 
значення 350 °С свідчать про повну відсутність захисного 
гарнісажу та (або) футерівки. 

Виконано аналіз зміни температур, що реєструються 
термопарами футерівки шахти в періодах роботи доменної 
печі при практично повному зносі футерівки. Дана 
температура була ідентифікована як температура 
периферійного газового потоку і аналіз її зміни було виконано 
при роботі доменної печі в різних газодинамічних і паливних 
умовах: на «безгазовій шихті», з природним газом, з 
природним газом і ПВП, з ПВП. У досліджуваних різних 
газодинамічних і паливних умовах визначено екстремум 
кривої зміни температури периферійного газового потоку в 
нижній частині доменної печі, який обґрунтовано прийнятий 
за положення кореня зони в'язко-пластичного стану. 

Розроблено та реалізовано у складі АСУ систему 
моніторингу теплового стану шахти ДП. З використанням 
інформації системи розроблений і випробуваний метод 
обґрунтованого вибору розташування закритих повітряних 
фурм або фурм різного діаметру з використанням інформації 
про зміну температур футерівки по висоті і окружності 
доменної печі. У досліджуваних періодах роботи ДП, при 
використанні методу, в результаті зміни розташування 
закритих фурм зменшилися як окружна нерівномірність 
температур футерівки, так і середні значення температур, що 
обумовлено перерозподілом інтенсивності газового потоку. 
Крім того, в результаті використання запропонованого методу 
перерозподіл газового потоку сприяв зменшенню питомої 
витрати коксу на 1,7% при практично незмінних витратах 
ПВП і коксового горіха, температури дуття, а також якісних та 
кількісних характеристик залізорудної сировини та коксу. 

Встановлено, що зміни температури футерівки і тіла 
холодильників ДП свідчать про зміну напрямку руху газового 
потоку в стовпі шихти по радіусу і окружності печі при 
істотних відхиленнях в процесі плавки і при зміні опору 
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стовпа шихтових матеріалів. Встановлено також, що зниження 
інтенсивності плавки і погіршення якості шихтових матеріалів 
при збільшенні частки окатишів в залізорудній частині шихти 
призводять до збільшення висоти і протяжності зони високих 
температур, яка характеризує стан кореня зони в'язко-
пластичного стану. 

На підставі позитивного досвіду задувок доменних 
печей Єнакієвського металургійного заводу після тривалої, 
понад нормативної, стоянки розроблено регламент задувок 
доменних печей після тривалих зупинок без попереднього 
випуску «козлового» чавуну і вигрібання матеріалів з печі. 
Регламент внесено доповненням в технологічну інструкцію по 
доменному виробництву. Заходи, виконані перед і в процесі 
задувок доменних печей заводу після тривалої стоянки 
сприяли виведенню печей на задані планово-економічні 
показники, забезпечили при цьому збереження вогнетривкої 
футерівки, конструкцій і обладнання. 

Таким чином, інформація, отримана за допомогою 
термозондів, термопар футерівки, інших засобів контролю, а 
також при проведенні передпускових досліджень і дослідно-
промисловому використанні результатів може бути 
використана при адаптації математичних моделей до умов 
реальних об'єктів. Представлені в книзі результати досліджень 
відкривають перспективи розширення ефективного 
використання інформації сучасних засобів контролю в 
прийнятті обгрунтованих управляючих впливів на хід 
доменної плавки з метою мінімізації енерговитрат на виплавку 
чавуну при роботі печей в змінних сировинних і паливних 
умовах. 

В даний час, дослідження по представленому в книзі 
спектру напрямків тривають. Здійснюється вибір раціональних 
режимів завантаження доменних печей з використанням в 
технології плавки промивок коксової насадки при вдуванні в 
горн ПВП в кількості 140–170 кг/т чавуну. Виконуються 
дослідження параметрів дуття по повітряним фурмам з 
подальшою реалізацією раціонального розподілу теоретичної 
температури горіння по окружності печі створенням 
спрямованої нерівномірності розподілу ПВП. Розвиток 
комплексу описаних досліджень дозволить поглибити і 
розвинути знання про взаємозв'язок параметрів, що 
визначають ефективність роботи доменних печей. 
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