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Подписчикам,
читателям,
авторам,
руководителям
научных
учреждений
и производственных предприятий горнометаллургического комплекса Украины!
Уважаемые коллеги!
В 2020 году исполняется 60 лет научно-производственному журналу «Металлургическая и горнорудная промышленность» («МГП»). За 27 лет на посту главного редактора журнала мне удалось
создать высококвалифицированную редакционную коллегию. Пользуясь представленной возможностью хочу отблагодарить сотрудников и членов редколлегии журнала разных лет: Грищенко
С.Г., Плискановского С.Т., Гасика М.И., Мазура В.Л., Зражевского А.Д., Булата А.Ф., Куцина B.C.,
Ефремова Э.И., Сталинского Д.В., Сергеева В.В., Большакова В.И., Узлова И.Г., Пилова П.И,
Беня Т.Г., Довбня С.Б., Лесового В.В., Тараканова А.К., Охотского В.Б., Низяева К.Г., Старовойта
А.Г., Должанского A.M., Данченко В.Н., Куцову В.З., Хрычикова В.Е., Балакина В.Ф., Пинчук С.И.,
Примаченко В.В., Гизенко Н.В., Короля Р.Н., Четверика М.С., Перегудова В.В., Губинского В.И.,
Гончарова Ю.В., Ковальчука К.Ф., Сокуренко В.П., Учителя А.Д., Крячко А.П., Бобылева В.П.,
Носкова В.А., Шматкова Г.Г., Кривченко Ю.С., Губинского М.В. и др, а также Данченко Е.А., Правосудович В.А., Перепелицу И.Г. за активную творческую работу по квалифицированной оценке
публикуемых материалов и подготовке издания журнала.
Я также выражаю большую благодарность производственникам и ученым горнометаллургического комплекса за плодотворное сотрудничество. Мне удалось сохранить статус
журнала как научно-производственный.
Более 1,5 лет назад, по современным требованиям к составу редколлегии и качеству публикуемых материалов Министерства образования и науки Украины и Министерства юстиции Украины,
журнал «МГП» начал перерегистрацию издания. Эти требования значительно усложнили подбор
состава редколлегии и отбор публикаций к рассмотрению. Благодаря активному участию проректора НМетАУ Пройдока Ю.С. с 11.07.2019 года журнал МГП перерегистрирован Министерством образования и науки Украины. Утвержден новый состав редколлегии, главный редактор.
К большому сожалению значительный рост тарифов на издание и потеря рынков распространения журнала, а также длительный период его переоформления отрицательно сказалось на издательской деятельности.
С целью поддержания журнала материалами о результатах исследования и внедренных разработок, по инициативе главного редактора в 2016 году был создан научно-технический Совет при
ОП «Укрметаллургпром» под руководством д.т.н. Грищенко С.Г. Одним из решений Совета было
проведение встреч ученых с производственниками. Так, в декабре 2018 года состоялась встреча в
редакции журнала членов научно-технического Совета: Грищенко С.Г., Гринев А.Ф., Бабаченко
С.И. (директор ИЧМ), Тубольцев Л.Г., Сталинский Д.В. (ген. директор ДНТУ Энергосталь»), Мантула В.Д., Пройдак Ю.С. (проректор НМетАУ), Ю. Разаз (ген. Директор компании Hares
Engineering) с директором технического развития ООО «Метинвест Холдинг» Емченко А.В. и экспертом дирекции Пашинским В.В.
После обсуждения принято решение: «Для дальнейшего обсуждения вопросов развития металлургического производства рекомендовать НТС ОП «Укрметаллургпром» подготовить от научных
и проектных организаций предложения относительно имеющихся и перспективных научно- технических разработок для их вероятного внедрения на металлургических предприятиях, а ООО «Метинвест Холдинг» подготовить перечень проблемных вопросов от металлургических предприятий
на уровне целевых заданий для научно-исследовательских и проектных институтов. Считать необМЕТАЛУРГІЙНА ТА ГІРНИЧОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 2019, № 3-4
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ходимым усилить роль журнала «Металлургическая и горнорудная промышленность» в научнотехническом сопровождении развития горно-металлургического комплекса Украины и предложить
руководству ТОВ «Метинвест Холдинг» стать главным соучредителем журнала. Сегодня журнал
«Металлургическая и горнорудная промышленность», пожалуй, единственный в Украине, выполняет важную миссию повышения квалификации специалистов-производственников, ознакомление
их с достижениями горно-металлургической практики и, может быть рекламой научно-технических
достижений и производственных успехов ТОВ «Метинвест Холдинг».
В адрес Генерального директора ООО «Метинвест Холдинг» Рыженкова Ю.А. было подготовлено и передано Обращение с просьбой дать согласие, чтобы ООО «Метинвест Холдинг» стал
главным соучредителем журнала МГП и ежемесячно оказывал спонсорскую поддержку.
Дальнейшая судьба издания журнала «Металлургическая и горнорудная промышленность» во
многом будет зависеть от отношения нового правительства государства к развитию горнометаллургического комплекса с учетом поддержки науки, подготовки кадров и, конечно, от новых
соучредителей журнала: Национальной металлургической академии Украины, Национального технического университета «Днепровская политехника» и нового главного редактора журнала.
Почетный главный редактор журнала «Металлургическая
и горнорудная промышленность», Заслуженный металлург
Украины, лауреат государственных премий, проф. НМетАУ
А.Ф. Гринев

Расширенное заседание редколлегии журнала «МГП» 27.08.2019 г.
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Мазур Валерий Леонидович родился
28 октября 1939 года в г. Днепропетровске в
семье потомственных металлургов. Его дед,
отец, дядя, двоюродные сёстры и братья, племянники более чем по 40 лет проработали на
заводах Днепропетровска в металлургических
и механических цехах.
Мазур В.Л. начал свою трудовую деятельность на Никопольском Южнотрубном заводе
подручным вальцовщика станов холодной прокатки труб и старшим кольцевым трубоволочильных станов еще в студенческие годы.
С 1961 года после окончания Днепропетровского металлургического института работал
в Украинском научно-исследовательском трубном институте, где участвовал в разработке и
освоении технологии производства труб из титановых сплавов на Никопольском, Первоуральском, Челябинском трубопрокатных заводах. С 1966 года В.Л. Мазур работал в Институте черной металлургии. Под непосредственным руководством академика А.П. Чекмарева и доктора технических наук В.И. Мелешко
выполнял исследования, связанные с совершенствованием технологии производства высококачественного листового проката.
В 1970 году В.Л. Мазур защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам
обеспечения высококачественной отделки поверхности холоднокатаного листа для автомобильной промышленности. В последующие годы он активно работал в сфере освоения производства высококачественного автомобильного листа и жести на металлургическом комбинате "Запорожсталь", на Новолипецком, Череповецком, Карагандинском меткомбинатах,
участвовал в решении проблемы повышения качества толстолистового проката для труб
большого диаметра на Мариупольских меткомбинатах "Азовсталь" и им. Ильича. По материалам выполненных исследований в соавторстве со специалистами заводов и институтов им
были опубликованы получившие широкое распространение и признание научно-технической
общественности монографии "Отделка поверхности листа", "Производство автомобильного
листа", "Предупреждение дефектов поверхности проката" и другие. Значительный вклад был
внесен В.Л. Мазуром в совершенствование технологии производства жести на Магнитогорском и освоение ее производства на Карагандинском меткомбинатах. За высокие научнотехнические достижения при решении этой проблемы В.Л. Мазур в составе коллектива ученых и производственников был отмечен Государственной премией Совета Министров СССР.
В 1982 году В.Л. Мазур защитил докторскую диссертацию.
Восьмидесятые годы наиболее активные в его производственной и творческой деятельности. В этот период он возглавляет отдел производства тонкого листа Института черной металлургии, который являлся головной организацией этого направления в отрасли, активно
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публикует статьи в центральных отечественных и зарубежных журналах, издает ряд книг,
обобщающих выполненные теоретические разработки. Как пример, можно назвать фундаментальные монографии - "Теория прокатки (гидродинамические эффекты смазки)", "Прокатка металла со сварными соединениями", а также учебники по технологии производства
листового проката. В целом он является автором 23 книг, более чем 400 научных статей и
160 изобретений.
В.Л. Мазур много внимания уделяет воспитанию научно-технических кадров. Под его
руководством выполнено более тридцати кандидатских и докторских диссертаций.
В 1989 году ему присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины. В 1997 году В.Л. Мазур избран членом-корреспондентом Национальной академии наук
Украины.
С 1993 года по 2000 год В.Л. Мазур работал заместителем Министра промышленности
Украины, Министром промышленности Украины, первым заместителем Министра промышленной политики Украины, советником Президента Украины.
Ныне В.Л. Мазур трудится в должности главного научного сотрудника Физикотехнологического института металлов и сплавов Национальной академии наук Украины. Он
активно публикует статьи в журнале "Сталь". По материалам вышеизложенных исследований в последние годы им изданы монографии «Теория и технология прокатки (гидродинамические эффекты смазки и микрорельеф поверхности)» (2018) и "Theory and Technology of
Sheet Rolling: Numerical Analysis and Applications" CRC Press (2019), вносящие заметный
вклад в развитие научных основ производства тонколистовой стали.
Поздравляем Валерия Леонидовича Мазура с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья,
творческого вдохновения, счастья, успехов в труде.
Совет и редколлегия журнала сердечно поздравляют юбиляра
и желают творческих успехов!
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ПРОТИКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОРОЗМІРНИХ
ПЛІВОК, УТВОРЮВАНИХ ЛЕТКИМИ ОРГАНІЧНИМИ
СПОЛУКАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
V.I. Vorobyova /Ph. D./,
O.E.Chyhyrynets /Dr. Sci. (Tech.)/

National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",
Kyiv, Ukraine

CORROSION PROPERTIES OF NANOSIZED FILMS
FORMED BY VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS
OF VEGETABLE ORIGIN
Мета. Розробка екологічно безпечного леткого інгібітора для захисту від атмосферної корозії вуглецевої сталі на основі рослинних відходів, а саме вичавок промислової переробки абрикоса.
Методика. Протикорозійну ефективність летких фракцій інгібітора оцінено методами
прискорених корозійних випробувань. Морфологію та товщину утворених плівок вивчено за допомогою скануючої атомно-силової мікроскопії.
Результати. Встановлено, що високо захисна плівка летких органічних сполук вичавок абрикоса товщиною до 250 нм формується не менше, ніж 48 годин, забезпечуючи гальмування анодної і катодної реакцій корозії в умовах періодичної конденсації вологи. В оптимальній концентрації летких сполук забезпечується повний захист металу від корозії.
Наукова новизна. Показано, що вичавки промислової переробки абрикоса є сировиною для
створення ефективного екологічно безпечного інгібітору для тимчасового захисту металопрокату від атмосферної корозії. Визначено особливості процесу формування захисної плівки та її
товщину.
Практична значимість. Результати свідчать про ефективність використання пакувальних
матеріалів з вітчизняними леткими інгібіторами на основі рослинних відходів (вичавок абрикосу)
для використання виробниками металопрокату з метою підвищення конкурентоспроможності
металопродукції.
Ключові слова: леткий інгібітор атмосферної корозії, тимчасовий захист від корозії, нанорозмірна плівка, рослинні відходи.
DOI: 10.34185/0543-5749.2019-3-4-7-13
Вступ. Сучасні технології виробництва передбачають виробництво та доставку продукції
в якісному вигляді, що сприяє значному підвищенню продажної вартості виробів. З підвищенням конкурентної ситуації на світовому ринку
промисловими металургійними виробниками
все більше уваги приділяється зовнішньому вигляду металопродукції. Одним із важливих чинників цього явища є той факт, що користувач
металургійної продукції зацікавлений в отри-

манні продукту без корозійних ушкоджень, до
того ж не використовуючи додаткових витрат на
очищення та підготовку металевої поверхні для
подальшого використання в технологічному
процесі.
Одним із відносно недорогих сучасних способів доставки до покупця металопрокату в неушкодженому вигляді є використання пакувальних матеріалів з антикорозійними властивостями, які дозволяють зберігати продукцію на час
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транспортування або тимчасового зберігання без
корозійних ушкоджень. Такими способом поставляють не тільки готові до використання вироби, наприклад двигуни та інші види техніки,
але й напівфабрикати, такі як метизні вироби,
різні види прокату – лист, труби тощо.
Основним компонентом пакувальних матеріалів є леткі інгібітори атмосферної корозії
(ЛІАК), які вводять як в папір, так і в поліетиленову плівку. Основною перевагою їх використання є формування нанорозмірних плівок (покриттів), що не потребують розконсервації та не
змінюють функціональні властивості поверхні
виробів [1 – 5]. До найбільш широко відомих
ЛІАК відносяться хімічно синтезовані органічні
і неорганічні сполуки або їх суміші на основі
амінів тощо. Однак, висока вартість реагентів,
багатостадійність в технології їх синтезу, а також екологічна небезпечність викликає нагальну
потребу в розробці альтернативних екологічно
безпечних і біодеградабельних або так званих
«зелених» ЛІАК. Особливо актуальним це питання є для українського виробника хімічної
продукції, оскільки сировинні хімічні реагенти
взагалі в країні не виробляються, а отже виробництво летких інгібіторів корозії на таких реагентах є нерентабельним.
Відповідно до сучасних тенденцій розвитку
раціонального природокористування все більша
увага приділяється повторному використанню
відходів рослинної сировини для отримання
різного типу продуктів. Це є актуальним і в напрямку створення інгібіторів корозії. На основі
досліджень широкого переліку рослинних матеріалів авторами роботи було встановлено [6 – 7],
що леткі екстрактивні сполуки шроту ріпаку,
шишок хмелю, трави полину, шкаралупи волоського горіха та інші володіють певним рівнем
протикорозійних властивостей. У той же час,
серед розмаїття вторинних сировинних ресурсів
перспективним є використання відходів агропромислового комплексу, а саме вичавок плодово-ягідних і плодоовочевих культур. Так, в
Україні, вичавки абрикоса складають близько
20 % від усього обсягу переробки плодовоягідних культур, а утворені відходи, серед яких
в основному шкірка та в меншій кількості низькомолекулярні фрагменти целюлози, зазвичай
використовують як добриво або корм худобі.
Водночас ці рослинні відходи мають унікальний
хімічний склад, який робить цю сировину надзвичайно перспективною щодо отримання біологічно активних добавок [8] а також органічних
сполук з високою хімічною активністю. Відомим є і наявність в цих відходах летких органіч8

них сполук [9 – 10].
У зв'язку з вищесказаним актуальним є дослідження можливості створення ЛІАК з високими захисними властивостями проти атмосферної
корозії на основі вичавок, утворених в процесі
промислової переробки абрикоса, визначення
особливостей процесу формування на поверхні
сталі плівок на основі летких органічних сполук
та їх властивостей щодо тимчасового захисту
металу від атмосферної корозії.
Методика досліджень. Корозійні і електрохімічні дослідження проводили на зразках сталі
Ст 3 з наступним компонентним складом (%):
0,20 C, 0,43 Mn, 0,55 Si, 0,016 S, 0,02 P інше –
Fe. Перед дослідженнями зразки Ст3 (розміром
50 х 20 х 1,5 мм) зачищали наждачним папером
різної зернистості (1/0, 2/0, 3/ 0), знежирювали і
витримували в ексикаторі протягом 1 доби. Екстракт вичавок абрикоса готували шляхом настоювання попередньо подрібненої рослинної
сировини в розчині ізопропілового спирту протягом 48 годин при співвідношенні тверда частина: екстрагент – 1 : 10 з подальшим фільтруванням через папір. Далі за допомогою роторного випарювача отримували сухий залишок екстракту, який розчиняли у різній концентрації в
ізопропіловому спирті та використовували як
ЛІАК.
Оцінку протикорозійної ефективності ЛІАК
оцінювали методом прискорених випробувань в
умовах періодичної конденсації вологи. Для
конденсації використовували дистильовану воду. Зразки розміщували в герметичній посудині
з водним розчином електроліту і ємністю з летким інгібітором в термокамері, в якій підтримували режим періодичної конденсації вологи
(один цикл випробувань – 8 годин при 40 °С і
16 год при 25 °С). Тривалість випробувань становила 21 добу.
Загальну оцінку ефективності протикорозійного захисту здійснювали за швидкістю корозії стали, а також за зовнішнім станом зразків в
процесі і після випробувань відповідно до вимог
ГОСТ 9.905-82 і ГОСТ 9.509-89.
В роботі оцінено інгібуючі властивості ЛІАК шляхом вивчення процесу протікання анодної та катодної реакцій корозії сталі в 0,5 М розчині Na2SO4, що моделює умови атмосферної
корозії. Поляризаційні корозійні дослідження
проводили на армованих в тефлон циліндричних
зразках з використанням потенціостата ПИ-50-1
і програматора ПР-8. Швидкість розгортки потенціалу становила 25 мВ/хв. Потенціал сталевого електрода вимірювали відносно насиченого
хлоридсрібного електрода і перераховували на
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нормальну водневу шкалу; допоміжним електродом слугував платиновий електрод.
Морфологію поверхні зразків металу без
плівки і після формування плівки ЛІАК вивчали
за допомогою скануючого електронного мікроскопа FEI E-SEM XL 30 (Детектування вторинних електронів) і методом скануючої атомносилової мікроскопії ( NT-MDT Solver P47-PRO).

Виклад основного матеріалу. Прискорені
випробування показали високий ступінь інгібуючої ефективності ЛІАК за умови конденсації
вологи (табл. 1). Ефективність інгібіторного захисту при конденсації дистильованої води склала
близько 97,6 %. Встановлено, що ступінь захисту
поступово підвищується зі збільшенням концентрації інгібітора в діапазоні від 15 ~ до 97 %.

Таблиця 1. Швидкість корозії і ступінь захисту зразків з захисною плівкою,
сформованою з парової фази ЛІАК на поверхні сталі Ст 3, після прискорених
випробувань в умовах періодичної конденсації вологи протягом 21 доби
Концентрація інгібітора, мг/л
10
20
30
40
50
60
70
80
100
Без інгібітора

Швидкість корозії, г·м-2·год-1
0,1585
0,0912
0,0610
0,0526
0,0382
0,0306
0,0186
0,0121
0,0045
0,1879

Швидкість процесу формування захисної
плівки ЛІАК і її інгібуючі властивості суттєво
залежать як від хімічної природи складових
композиції леткого інгібітора, так і від умов
формування плівки [11 – 12]. Більш ранніми
дослідженнями встановлено, що ізопропанольний екстракт вичавок абрикоса містить широкий
перелік органічних сполук (альдегіди, кетони,
монотерпенові феноли, спирти та ін) [8], тиск
насиченої пари яких варіюється і, як наслідок,
обумовлює поступове пролонговане формування плівки на поверхні сталі. У зв'язку з вищесказаним доцільним є дослідження кінетики формування захисної плівки на поверхні сталі.

Ступінь захисту (Z), %
15,94
51,46
67,52
71,98
79,67
88,90
91,00
93,71
97,60
–

Встановлено, що з часом швидкість корозії
сталі в газопаровій фазі екстракту зменшується,
а його інгібуюча ефективність зростає при збільшенні часу формування захисної плівки
(табл. 2). Так, встановлено, що ступінь захисту
залежить від часу формування поверхневої плівки в летких фракціях екстракту вичавок абрикоса, і знаходиться в межах 27,69 – 93,01 %. Отримані результати свідчать, що мінімально необхідним часом для формування захисної плівки є
витримка сталевих зразків в атмосфері екстракту протягом не менше як 48 годин. Слід зазначити, що обробка зразків ізопропанолом не впливає
на швидкість атмосферної корозії металу.

Таблиця 2. Швидкість корозії і ступінь захисту зразків в залежності від часу формування плівки
в паровій фазі ЛІАК (концентрація 100 мг/л) на поверхні сталі Ст 3, після прискорених
випробувань в умовах періодичної конденсації вологи протягом 21 доби
Час формування плівки, год
12
24
30
35
40
48
60
72
Без інгібітора

Швидкість корозії,г·м-2·год-1
0,1359
0,0929
0,0776
0,0564
0,0457
0,0186
0,0148
0,0131
0,1879

Ступінь захисту (Z), %
27,69
50,55
58,67
69,95
75,64
91,00
92,08
93,01
–
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Дослідження впливу сформованої плівки
ЛІАК на швидкість парціальних електродних
процесів анодного окиснення сталі і катодного
відновлення молекулярного кисню в 0,5 М розчині Na2SO4 показали, що швидкість анодних
процесів значно вища, ніж швидкість катодних
процесів (рис. 1).
У фоновому розчині 0,5 М Na2SO4 стаціонарний електродний потенціал сталі становить
Ест = – 0,45 В. За умови анодної поляризації
електроду спостерігається його активне розчинення. На катодній кривій в цьому розчині присутня ділянка граничного дифузійного струму.

Саме цей процес зазвичай є лімітуючою стадією корозійного процесу в умовах атмосфери.
При використанні ЛІАК спостерігається зміщення стаціонарного потенціалу в бік більш
позитивних значень, вірогідно, за рахунок гальмування як анодного, так і катодного корозійних процесів. Поступове збільшення часу
формування плівки від 12 до 72 годин призводить до збільшення інгібуючої ефективності
сформованої захисної плівки, на що вказує
зменшення анодного струму розчинення і значення граничного дифузійного струму на катодній поляризаційній кривій.

Рис. 1. Поляризаційні анодні та катодні криві на сталі Ст3 в розчині 0,5 М Na2 SO4
без (blank) і з плівкою, отриманою після формування протягом
12, 24, 48, 72 годин в паровій фазі екстракту вичавок абрикоса

Для характеристики морфології поверхні
плівки, сформованої на поверхні сталі при
обробці леткими сполуками вичавок абрикоса
проведено мікроскопічні дослідження. Зображення механічно підготовленої сталевої поверхні (рис. 2,а) та після 24, 40 і 48 годин формування плівки (рис. 2, b, c, d) вказують, що
на поверхні сталевих зразків після експонування протягом двох діб в атмосфері летких
сполук екстракту сформувалася захисна плівка, морфологія якої стає більш суцільною і
«заповненою» у міру збільшення часу формування.
Методом зондової атомно-силової мікрос10

копії досліджено мікрорельєф поверхні сталевих зразків після 12 і 48 годин плівкоутворення в атмосфері екстракту вичавок абрикоса
(рис. 3). Отримані результати підтверджують
раніше отримані результати масометричних і
електрохімічних досліджень, які свідчать, що
інгібуючі властивості захисних шарів підвищуються зі збільшенням часу формування
плівки. Так, для поверхні сталі, обробленої
протягом 24 годин значення середньої арифметичної шорсткості (Ra) знаходиться в діапазоні 123,07 – 195,43 нм, а середня глибина
шорсткості (Rz) – в діапазоні 629,31 –
809,10 нм. Для поверхні, модифікованої про-
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тягом 48 годин, значення Ra знаходиться в
діапазоні 104,75 – 171,35 нм, а Rz – між
510,85 – 580,90 нм.
Аналізом результатів, отриманих методом

(a)

(b)

атомно-силової мікроскопії встановлено товщину захисної плівки летких сполук екстракту
вичавок абрикосу, яка складає не більше як
250 нм.

(c)

(d)

Рис.2. Морфологія поверхні сталевих зразків: а) без плівки (після механічної обробки); після формування
плівки в протягом 24 (b), 40 (c), 48 (d) годин в газопаровій атмосфері екстракту вичавок абрикоса

(a)

(b)

(c)

(d)

Рис. 3. 2D і 3D АСМ-зображення поверхні сталі після 12 год (а), (b) і 48 год (с), (d) плівкоутворювання
в газопаровій атмосфері ізопропанольного екстракту вичавок абрикоса
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Висновки. Отримані результати прискорених корозійних випробувань, електрохімічних
досліджень та вивчення морфології утворених
плівок на поверхні сталі свідчать, що досліджувані леткі сполуки вичавок абрикоса формують
захисний наношар товщиною до 250 нм на поверхні сталі, ефективно гальмуючи доступ кисню до поверхні металу, тим самим забезпечуючи зниження швидкості корозійних процесів.
Промислові вичавки абрикоса є перспективною
сировиною для створення високоефективного
плівкоутворювального леткого інгібітора корозії.
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Цель. Разработка экологически безопасного летучего ингибитора для защиты от
атмосферной коррозии углеродистой стали
на основе растительных отходов, а именно
выжимок промышленной переработки абрикоса.
Методика. Противокоррозионная эффективность летучих фракций ингибитора
оценена методами ускоренных коррозионных
испытаний. Морфология и толщина образованных пленок изучена с помощью сканирующей атомно-силовой микроскопии.
Результаты. Установлено, что высокозащитная пленка летучих органических соединений выжимок абрикоса толщиной до 250 нм
формируется не менее 48 часов, обеспечивая
торможение анодной и катодной реакций
коррозии в условиях периодической конденсации влаги. В оптимальной концентрации летучих соединений обеспечивается полная защита металла от коррозии.
Научная новизна. Показано, что выжимки промышленной переработки абрикоса является сырьем для создания эффективного экологически безопасного ингибитора для временной защиты металлопроката от атмосферной коррозии. Установлены особенности
процесса формирования защитной пленки и ее
толщина.

Практическая значимость. Результаты
свидетельствуют об эффективности использования упаковочных материалов с летучими
ингибиторами на основе растительных отходов (выжимок абрикоса) для использования
производителями металлопроката с целью
повышения конкурентоспособности металлопродукции.
Ключевые слова: летучий ингибитор атмосферной коррозии, временная защита от
коррозии, наноразмерная пленка, растительные отходы.
Purpose. To develop an environmentally
friendly volatile inhibitor for the protection of
atmospheric corrosion of carbon steel based on
vegetable wastes, namely, pomace of industrial
processing of apricot.
Methodology. The corrosion resistance of volatile fractions of the inhibitor was evaluated by
accelerated corrosion tests. The morphology and
thickness of the formed films were studied by
scanning atomic force microscopy.
Results. It is established that a highly protective film of volatile organic compounds of apricot
shoots with a thickness of up to 250 nm is formed
not less than 48 hours, providing inhibition of
anodic and cathodic corrosion reactions under
conditions of periodic moisture condensation.
The optimum concentration of volatile compounds
provides complete protection of the metal against
corrosion.
Originality. It has been shown that the pomace of industrial apricot processing are the raw
material for the creation of an effective environmentally friendly inhibitor for the temporary protection of rolled metal from atmospheric corrosion. The features of the process of forming the
protective film and its thickness are determined.
Practical value. The results indicate the effectiveness of the use of packaging materials with
volatile inhibitors based on vegetable waste (pomace apricot) for use by metal rolling manufacturer to improve the competitiveness metal products.
Keywords: volatile atmospheric corrosion
inhibitor, temporary corrosion protection, nanoscale, vegetable waste.
Рукопис надійшов 12.07.2019
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Мета – розробка методики визначення ефективності використання технологічного кисню
для збагачення повітря горіння при опаленні теплотехнічних агрегатів в металургії.
Методика. Під час виконання дослідження використано: математичну модель повітронагрівача, яка дозволяє при заданих його конструктивних параметрах та витраті дуття визначати
витрати палива, повітря горіння і димових газів, зміну температури димових газів і дуття по
висоті насадки; методику розрахунку горіння палива та визначення калориметричної температури його горіння; методику розрахунку коефіцієнта використання теплоти палива.
Результати. Дослідження теплової роботи блоку повітронагрівачів доменної печі дозволило
визначити, що використання технологічного кисню для збагачення повітря горіння забезпечує
роботу повітронагрівачів на доменному газі і задану температуру дуття при вмісті кисню у повітрі горіння 26 %, але потребує збільшення витрати доменного газу на 32 %. При цьому питомі
витрати на опалення блоку повітронагрівачів збільшуються на 20,9 %, що робить впровадження
цього заходу економічно недоцільним. Дослідження зміни показників енергоефективності методичної печі та парового котла при їх опаленні природним газом та використанні для спалювання
палива атмосферного або збагаченого киснем повітря дозволило встановити, що ефективність
використання кисню в методичній печі є значно вищою, ніж в котлах. При підвищенні вмісту
кисню в повітрі горіння до 31 % економія палива в методичній печі складає 11,6 %, а питома витрата технологічного кисню – 6,28 м3/м3 заощадженого природного газу, в той час як в котлі ці
показники відповідно складають 1,7 % та 48,67 м3/м3.
Наукова новизна. З використанням розрахункових методів та математичного моделювання
теплової роботи доменних повітронагрівачів обґрунтовано, що використання технологічного
кисню для збагачення повітря горіння забезпечує отримання заданої температури дуття та
економію природного газу, але потребує суттєвого збільшення витрати доменного газу. Встановлено аналітичну залежність, що обґрунтовує максимальну вартість технологічного кисню
для його беззбиткового використання в доменних повітронагрівачах. Для нагрівальних печей та
парових котлів, що опалюються природним газом та використовують для спалювання палива
атмосферне повітря, збагачене технологічним киснем, встановлено аналітичні залежності, які
дозволяють визначати: витрату технологічного кисню для економії 1 м3 палива; максимальну
© Грес Л.П., Гупало О.В., Єрьомін О.О., Каракаш Є.О., Д’якова Е.К., 2019 г.
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вартість технологічного кисню, при якій його застосування не призводить до зростання сумарних витрат на паливо та технологічний кисень.
Практична значущість. Розроблені методики визначення ефективності використання технологічного кисню для збагачення повітря горіння при спалюванні палива можуть застосовуватися в системах енергетичного менеджменту металургійного комбінату для управління тепловим балансом підприємства і вибору теплотехнічних агрегатів, в яких використання тимчасових
надлишків технологічного кисню дозволяє забезпечити найбільшу економію палива та є економічно доцільним.
Ключові слова: повітронагрівач, піч, котел, паливо, природний газ, доменний газ, технологічний кисень.
DOI: 10.34185/0543-5749.2019-3-4-14-24
Вступ. За даними ОП «Укрметалургпром»
споживання природного газу металургійними
підприємствами України в 2018 р. досягло
1,84 млрд. м3 [1]. Зниження витрат природного
газу при виробництві металургійної продукції
може бути досягнуто впровадженням новітніх
технологій виробництва, підвищенням енергоефективності роботи металургійних агрегатів, оптимізацією паливно-енергетичного балансу металургійних підприємств, повним використанням
власних вторинних енергетичних ресурсів.
Вагомими споживачами природного газу на
металургійних комбінатах є теплотехнічні агрегати: повітронагрівачі доменних печей; нагрівальні та термічні печі прокатних цехів; котли теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Одним з відомих
шляхів підвищення їх енергоефективності є використання технологічного кисню для спалювання палива. Технологічний кисень може використовуватись для збагачення повітря, що подається на спалювання палива, або в якості окислювача, замість атмосферного повітря.
На металургійних підприємствах країн Західної Європи, США і Південної Кореї до 2009 р.
120 печей було спроектовано і введено в експлуатацію або переведено на газокисневе спалювання палива [2]. Роботи в цьому напрямку продовжуються і по теперішній час. Зарубіжними
компаніями розроблено низку пальникових пристроїв, які реалізують технологію газокисневого
спалювання палива (як правило, природного газу) [3, 4]. Застосування цієї технології, в порівнянні зі спалюванням палива з атмосферним повітрям, забезпечує 3 – 4 кратне зменшення
об’єму продуктів згоряння, збільшення температури горіння палива і дворазове підвищення випромінювальної здатності факела [2]. Це призводить до підвищення продуктивності агрегатів
на 25 – 50 %, економії палива на 30 – 60 % (в
залежності від конкретних умов виробництва),
підвищення якості теплової обробки матеріалів
та спрощення конструкції теплового агрегату [3,

5 – 7]. У певних умовах можливе зниження угару металу і кількості шкідливих викидів в навколишнє середовище.
При всіх перевагах газокисневого спалювання палива його застосування на українських
металургійних комбінатах має низку проблем:
1) низька інвестиційна спроможність підприємств в розвиток та технічне переоснащення
виробництва;
2) циклічні зміни цін на металургійну продукцію, а отже і прибутків підприємств;
3) значне коливання цін на енергоресурси;
4) залежність роботи реконструйованого агрегату від наявності технологічного кисню на
підприємстві;
5) неможливість відмовитися від газокисневого спалювання палива без повторної реконструкції агрегату, заміни пальників і модернізації
допоміжного обладнання.
Тому в Україні та пострадянських країнах
технологічний кисень при спалюванні палива, як
окислювач, практично не застосовується [8 – 10].
Однією з особливостей вітчизняних металургійних комбінатів є неритмічність роботи основних споживачів технологічного кисню, яка
призводить до появи його тимчасових надлишків. Ці надлишки досягають 5 – 10 % від загального обсягу виробництва кисню і, при відсутності накопичувачів, зазвичай скидаються в атмосферу. В той же час надлишковий технологічний
кисень може бути використаний в теплотехнічних металургійних агрегатах для збагачення повітря, що подається на горіння палива. Збагачення повітря технологічним киснем при спалюванні палива не потребує значних інвестицій
на заміну обладнання та реконструкцію агрегату
і не призводить до виникнення загрози зупинки
виробництва у разі затримки постачання кисню
або до значного збільшення собівартості продукції у разі стрімкого зростання його ціни.
Підвищення частки кисню у повітрі горіння
є настільки ж потужним засобом підвищення
15
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ефективності використання теплоти палива, як і
збільшення температури підігріву атмосферного
повітря [2]. Збільшення вмісту кисню в повітрі
зменшує баласт у вигляді азоту, а, отже, і питомий вихід димових газів, в результаті чого знижуються теплові втрати з димовими газами, що
відходять. Також збільшується коефіцієнт використання теплоти палива та калориметрична температура горіння.
Зміна попиту на металургійну продукцію
визначає зміну обсягів виробництва і, найчастіше, призводить до виникнення на підприємстві тимчасових (а під час і довготривалих) надлишків технологічного кисню, які можуть бути
скинуті в атмосферу і втрачені, або використані
для збагачення повітря горіння в теплотехнічних агрегатах. У таких випадках особливу актуальність набуває вирішення проблеми раціонального розподілу технологічного кисню між
потенційними споживачами, які характеризуються різними режимами роботи, організацією
процесів спалювання палива, показниками енергоефективності. Метою даної роботи є розробка методики визначення ефективності застосування технологічного кисню для збагачення
повітря горіння при опаленні теплотехнічних
агрегатів металургійного комбінату (повітронагрівачів доменних печей, нагрівальних печей
прокатного виробництва і котлів ТЕЦ); обґрунтування максимальної ціни технологічного кисню, що забезпечує беззбитковість його використання в теплотехнічних агрегатах, що розглядаються.
Методика дослідження. Для визначення
ефективності використання технологічного кисню при нагріванні доменного дуття використано
математичну модель повітронагрівача з вбудованою камерою горіння [11], яка дозволяє виконувати розрахунок його теплової роботи та, при
заданих витраті дуття і конструктивних параметрах повітронагрівача, визначати витрату палива, повітря горіння і димових газів, зміну температури димових газів і насадки по її висоті в період нагрівання, а також зміну температури дуття по висоті насадки в період дуття.
В якості вихідних даних для розрахунку задаються: склад палива, його вологість та умови
спалювання; температури холодного і гарячого
дуття; витрата дуття, що нагрівається; швидкість
руху повітря в насадці; тривалість періодів нагрівання і дуття; характеристики насадки (висота, діаметр каналів, відносна поверхня нагріву,
площа «живого» перерізу насадки, загальна
площа поверхні нагріву, кількість та матеріал
ярусів насадки).
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Моделювання теплової роботи повітронагрівача передбачає виконання розрахунку горіння
палива з визначенням теоретичної і дійсної витрат повітря, питомого виходу диму, складу
продуктів згоряння і калориметричної температури горіння палива. Температура під куполом
повітронагрівача визначається як:
t dome = t кал ⋅ η pyr , °С,

(1)

де t cal – калориметрична температура горіння
палива, °С; η pyr – пірометричний коефіцієнт,
який враховує умови спалювання палива і теплові втрати повітронагрівача в навколишнє середовище. За даними [11], для повітронагрівачів
з винесеною камерою горіння η pyr = 0,93.
Подальші розрахунки виконуються для кожного ярусу насадки та передбачають визначення
кількості теплоти, що засвоюється насадкою,
коефіцієнта використання теплоти палива, втрат
теплоти в камері горіння і загальної теплової потужності повітронагрівача, витрат палива, повітря горіння і димових газів. Далі розраховуються
параметри теплообміну (коефіцієнти тепловіддачі випромінюванням і конвекцією від диму до
насадки) і ентальпія димових газів, за величиною
якої визначається температура диму на виході з
насадки повітронагрівача. Обчислюються коефіцієнти теплопередачі насадки і температурне
поле по висоті ярусу в періоди нагрівання і дуття. За відомими температурами теплоносіїв на
вході і виході з ярусу насадки розраховується
середня різниця температур між димовими газами і дуттям кожного ярусу, визначаються площі
поверхні нагріву кожного ярусу, сума яких є розрахунковою площею поверхні насадки повітронагрівача. Далі розрахункова площа порівнюється із заданою у вихідних даних. Якщо відносна
похибка розрахунку площі поверхні нагріву перевищує 1 %, то перезадаються прийнятими у
вихідних даних параметрами (швидкістю руху
дуття в насадці, температурами нагріву дуття і
диму на виході з насадки, витратою палива).
Ознакою завершення розрахунку є досягнення
величини відносної похибки менше 1 %.
В якості базового варіанту розглядається
робота блоку повітронагрівачів, який обслуговує
доменну піч. Прийнято, що повітронагрівачі
опалюються змішаним газом (природнодоменною сумішшю). Для спалювання палива
використовується атмосферне повітря. Склад
палива і умови його спалювання забезпечують
задану калориметричну температуру горіння
палива t*cal і, згідно рівнянню (1), задану темпе-
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ратуру під куполом повітронагрівачів – t*dome .

При переведенні повітронагрівача на опалення доменним газом і спалюванні палива
зі збагаченим киснем повітрям, для забезпечення вихідних параметрів теплообміну в насадці,
а отже і заданої температури підігріву дуття,
необхідно підтримувати таку ж саму витрату
димових газів, як при опаленні повітронагрівача
змішаним газом:

Витрата технологічного кисню на один повітронагрівач визначається як:
ВО2 = В2 ⋅ VО2 , м3/год,

(4)

де VО2 – витрата кисню при спалюванні 1 м3

доменного газу (м3/м3), яка згідно роботи [12],
розраховується за формулою:

(2)

100 ⋅ kO2 − 21 0 ,21 air
⋅
⋅ L0 , м3/м3, (5)
O2.tech kO
2
79 ⋅
100

де V fg = B1 ⋅ υ fg – витрата диму, що проходить

де n – коефіцієнт витрати повітря; kO2 – частка

V fg = V fgО2 ,

крізь насадку повітронагрівача, при опаленні
змішаним газом та використанні атмосферного
повітря для спалювання палива, м3/год;

V fgО2 = В2 ⋅ υОfg2 – витрата диму, що проходить

крізь насадку, при опаленні доменним газом та
використанні збагаченого киснем повітря,
м3/год; В1 и В2 – витрати змішаного та доменного газів відповідно, м3/год; υ fg – питома витрата

VО2 = n ⋅

кисню в повітрі горіння; O2.tech – об’ємний відсоток кисню в технологічному кисні, що пода-

ється на збагачення повітря; Lair
0 – теоретична
витрата повітря при спалюванні палива (доменного газу) з атмосферним повітрям, м3/м3.
Годинні та питомі витрати на паливо та технологічний кисень для блоку повітронагрівачів
розраховуються за формулами:

CΣ = ( N − 1 ) ⋅ ( Bbfg ⋅ Cbfg +

диму при спалюванні змішаного газу з атмосфе-

+ Вng ⋅ C ng + ВО2 ⋅ CО2 ), грн/год,

О
рним повітрям, м3/м3; υ fg2 – питома витрата ди-

му при спалюванні доменного газу зі збагаченим
киснем повітрям, м3/м3.
Таким чином, годинна витрата доменного
газу на опалення одного повітронагрівача може
бути визначена з умови (2):

B2 = B1 ⋅

υ fg
υОfg2

, м3/год.

(3)

Для визначення частки кисню в повітрі горіння kO2 , що подається на спалювання доменного газу, та відповідної їй питомої витрати ди-

О
му υ fg2 , виконуються розрахунки горіння пали-

ва та калориметричної температури при спалюванні доменного газу і різній концентрації кисню в повітрі горіння. Визначаються: витрати
кисню, атмосферного та збагаченого повітря,
склад продуктів згоряння палива, питомий вихід
диму, калориметрична температура і температура під куполом повітронагрівача. За результатами розрахунків методом лінійної інтерполяції
визначається частка кисню в повітрі горіння,
при якій забезпечуються такі ж самі калориметрична температура ( t*cal ) і температура під куполом повітронагрівача ( t*cal ), як при опаленні

змішаним газом.

CΣ′ =

(6)

CΣ
, грн/м3 дуття ,
Vb

(7)

де N – кількість повітронагрівачів в блоці, шт;
Вbfg , Вng , ВО2 – годинні витрати доменного та

природного газів і технологічного кисню на
один повітронагрівач відповідно, м3/год; Cbfg ,
Cng , CО2 – ціни доменного та природного газів

і технологічного кисню відповідно, грн/м3; Vb –
витрата дуття, м3/год.
Економічна ефективність використання кисню визначається зміною витрат на паливо і технологічний кисень:
або

∆CΣ = CΣ1 − CΣ 2 , грн/год,

(8)

∆CΣ′ = CΣ′ 1 − CΣ′ 2 , грн/м3дуття,

(9)

де CΣ1 , CΣ′ 1 – годинні та питомі витрати на паливо при опаленні змішаним газом відповідно;
CΣ 2 , CΣ′ 2 – відповідно годинні та питомі витрати
на паливо при опаленні повітронагрівачів доменним газом при збагаченні повітря горіння
киснем, грн/год.
Максимальна ціна технологічного кисню,
що забезпечує беззбитковість його використання, визначається із умови ∆CΣ = 0 , яка з урахуванням (6):
17
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CОmax
=
2

1
⋅ Вng ⋅ C ng −
ВО2

(

)

− ( Вbfg 2 − Вbfg1 ) ⋅ Cbfg , грн/м 3 ,

(10)

де Вbfg1 , Вbfg 2 – годинні витрати доменного газу
при спалюванні палива з атмосферним та збагаченим киснем повітрям відповідно, м3/год.
Методика визначення ефективності використання технологічного кисню при спалюванні
природного газу в нагрівальних печах та парових котлах ТЕЦ основана на виконанні розрахунків горіння палива [13] та аналізі зміни коефіцієнтів використання теплоти палива (КВТ) в
теплотехнічних агрегатах в залежності від технологічних умов його спалювання.
Економічний ефект при збагаченні повітря
горіння киснем може бути визначений з наступного співвідношення:
′ ⋅ C ng − ВO′ 2 ⋅ CO2 , грн/т, (11)
∆CΣ′ = ∆Вng
′ – питома економія природного газу,
де ∆Вng

м3/т; ВO′ 2 – питома витрата технологічного кисню, м3/т.
Згідно даним роботи [14], економія палива
розраховується як:
 η 
′ = Вng
′ 1 ⋅ 1 − 1  , м3/т,
∆Вng
 η2 

або:
Eng =

′
∆Вng
′ 1
Вng

 η 
⋅100 = 1 − 1  ⋅100 , %,
 η2 

(12)

(13)

′ 1 – питома витрата природного газу при
де Вng
3

роботі на атмосферному повітрі, м /т; η1 – коефіцієнт використання теплоти палива при роботі
на атмосферному повітрі; η2 – коефіцієнт використання теплоти палива при роботі на повітрі,
збагаченому технологічним киснем.
Питома витрата технологічного кисню, з
урахуванням (5) і (12), складе:
η
η
′ 1 ⋅ 1 ⋅ VO2 = Вng
′ 1 ⋅ 1 ⋅n×
ВO′ 2 = Вng
η2
η2

×

100 ⋅ kO2 − 21 0 ,21 air 3
⋅
⋅ L0 , м /т ,
O
kO2
79 ⋅ 2.tech
100

(14)

де Lair
0 – теоретична витрата повітря при спалюванні палива (природного газу) з атмосферним
повітрям, м3/м3.
Максимальна вартість технологічного кисню, при якій його застосування є економічно
18

доцільним, визначається з рівняння (11) при
∆CΣ′ = 0:
′
∆Вng
(15)
CO2 max ≤
⋅ Сng , грн/м3.
ВO′ 2
Із рівнянь (14) та (12) можуть бути визначені очікувані витрати технологічного кисню для
′ , м3/м3):
економії 1 м3 газу ( ВO′ 2 ∆Вng

ВO′ 2

′
∆Вng

=

η1
⋅ VO2 =
η 2 − η1

100 ⋅ kO2 − 21 0 ,21 air
η1
(16)
⋅n⋅
⋅
⋅ L0
O2.tech kO
η2 − η1
2
79 ⋅
100
Вартість енергоносіїв істотно впливає на
економічну ефективність використання технологічного кисню в теплотехнічних агрегатах. Якщо
ціна кисню не враховується ( CO2 = 0), економіч=

ний ефект від його застосування буде максимальним і дорівнювати вартості заощадженого палива. У разі, якщо технологічний кисень відпускається споживачам по його собівартості, або
вищий ціні, економічний ефект може виявитися
негативним.
Дослідження ефективності використання
технологічного кисню в повітронагрівачах
доменних печей. З використанням запропонованої методики досліджено роботу блоку повітронагрівачів доменної печі, який складається з
трьох теплообмінників, обладнаних насадкою з
діаметром каналів 30 мм. Характеристику насадки наведено в табл. 1.
Таблиця 1. Характеристика насадки
повітронагрівачів доменної печі
Відносний «живий» переріз
насадки, м2/м2
Питома поверхня нагріву
насадки, м2/м3
Об’єм вогнетривів в 1 м3
насадки, м3/м3
Загальна висота насадки, м
Матеріал і висота ярусів
насадки, м:
перший ярус – динас
другий ярус – ШВ-42
третій ярус – ШВ-37
четвертий ярус – ШВ-37
Діаметр насадки, м
Поверхня нагріву насадки, м2
Об’єм насадки, м3
Площа перерізу насадки для
проходу теплоносіїв, м2
Загальна площа перерізу
насадки, м2

0,36
48,0
0,64
37,10
12,6
9,3
6,8
8,4
6,40
57248
1193
11,57
32,14

МЕТАЛУРГІЙНА ТА ГІРНИЧОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 2019, № 3-4

1,6

0,7

1,55

0,65

1,5

2

0,6

1,45

1

0,55

1,4

0,5

1,35

0,45

1,3
21

23

25

27

29

Об'ємний відсоток кисню в повітрі горіння
Рис. 1. Залежність дійсної витрати
збагаченого повітря (1) і питомого виходу
диму (2) від вмісту кисню в повітрі горіння

Рис. 1 демонструє вплив концентрації кисню в повітрі горіння на дійсну витрату збагаченого повітря і питомий вихід димових газів. Як
видно з рисунка, при збільшенні частки кисню в
повітрі дійсна витрата збагаченого повітря знижується за рахунок зниження кількості азоту,
який надходить з повітрям, що призводить до
зменшення питомого виходу продуктів згоряння. Так як калориметрична температура горіння
палива, а отже і температура під куполом повітронагрівача обернено пропорційно залежать від
питомого виходу продуктів згоряння, то при
збагаченні повітря киснем обидві температура
збільшуються.
На рис. 2 показано зміну температури під
куполом повітронагрівача в залежності від вмісту технологічного кисню в повітрі горіння. З

1410
Температура під куполом, °C

0,75

лення одного повітронагрівача складає 47279
м3/год, в тому числі 46018 м3/год доменного газу
та 1261 м3/год природного газу. Калориметрична
температура горіння палива – 1452 °С, температура під куполом повітронагрівача – 1350 °С.
Температури нагріву дуття: на початку періоду –
1330 °С; наприкінці періоду – 1223 °С. Температура диму на виході з повітронагрівача: на початку періоду нагрівання насадки – 134 °С; наприкінці періоду – 398 °С. Витрата димових газів
через насадку – 87504 м3/год.
Для умов роботи повітронагрівачів на доменному газі та використанні збагаченого киснем повітря виконано розрахунки горіння доменного газу, калориметричної температури та
температури під куполом повітронагрівача, результати яких наведено на рис. 1 і 2.

Питомий вихід диму, м3/м3

Дійсна витрата збагаченого
киснем повітря, м3/м3

В якості базового варіанту прийнята робота
блоку повітронагрівачів при їх опаленні змішаним газом з теплотою згоряння 4,478 МДж/м3,
який складається з 97,33 % доменного газу калорійністю 3,577 МДж/м3 та 2,67 % природного
газу калорійністю 37,379 МДж/м3. Вологість
доменного газу – 40 г/м3; вологість атмосферного повітря –10 г/м3; об’ємний відсоток кисню в
атмосферному повітрі – 21 %. Коефіцієнт витрати повітря при спалюванні палива – 1,05. Температури палива та атмосферного повітря відповідно – 30 °С та 10 °С. Витрата дуття – 50 м3/с
(180 тис. м3/год), тривалість періоду нагрівання
насадки – 2,5 год, тривалість періоду нагрівання
дуття – 1,25 год.
Як показали розрахунки, при прийнятих
вихідних даних витрата змішаного газу на опа-
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Об'ємний відсоток кисню в повітрі
горіння
Рис. 2. Залежність температури під куполом
від вмісту кисню в повітрі горіння

рисунків 1 і 2 видно, що збільшення концентрації кисню з 21 до 29 % забезпечує зростання температури під куполом з 1260 до 1394 °С та
призводить до зниження питомого виходу диму
з 1,58 до 1,38 м3/м3.
Як показали розрахунки, для забезпечення
температури під куполом повітронагрівача
1350 °С та однакових параметрів теплообміну в
насадці при базовому варіанті роботи та після
заміни палива на доменний газ, об’ємний відсоток кисню в повітрі горіння повинен складати
26 %. При цьому витрати доменного газу і технологічного кисню на один повітронагрівач складають 60589 м3/год та 2230 м3/год відповідно.
Результати розрахунку економічної ефективності розглянутих варіантів роботи блоку
повітронагрівачів наведено в табл. 2. Під час
19
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розрахунків прийнято, що вартість доменного
газу – 2300 грн/тис. м3, природного газу –

520 грн/тис. м3 і
7555 грн/тис. м3.

технологічного

Таблиця 2. Показники роботи блоку повітронагрівачів
Базовий варіант
(використання для спалювання
Показник
палива атмосферного повітря)
Паливо
змішаний газ
Об’ємний відсоток кисню в повітрі горіння,%
21
Витрати на блок повітронагрівачів, м3/год:
– доменного газу
92036
– природного газу
2522
– технологічного кисню
Витрати на паливо та технологічний кисень, грн/год
66912,43
Питомі витрати на паливо та технологічний
371,74
кисень, грн/тис. м3 дуття

Аналіз отриманих результатів показав, що в
базовому варіанті при опаленні повітронагрівачів змішаним газом витрата доменного газу на
блок повітронагрівачів – 92036 м3/год; витрата
природного газу – 2522 м3/год. При витраті дуття 180 тис. м3/год та прийнятих цінах на енергоносії питомі витрати на опалення блоку повітронагрівачів складають 371,74 грн /тис. м3 дуття.
Збагачення повітря горіння технологічним
киснем дозволяє відмовитися від використання
природного газу для опалення повітронагрівачів. При цьому температура під куполом повітронагрівача 1350 °С забезпечується при вмісті
кисню в повітрі горіння 26 %, а витрати доменного газу і технологічного кисню на блок повітронагрівачів
складають
121178 м3/год
і
3
4460 м /год відповідно. При витраті дуття
180 тис. м3/год реалізація цього варіанта роботи,
в порівнянні з базовим варіантом, призводить
до зростання питомих витрат на опалення блоку
повітронагрівачів з 354,77 до 407,06 грн/тис. м3
дуття (що становить 35,32 грн/тис. м3 дуття або
9,5 %) за рахунок використання 39,07 млн. м3/рік
технологічного кисню і збільшення витрати доменного газу на 255,28 млн. м3/рік.
Максимальна ціна технологічного кисню,
що забезпечує беззбитковість його використання, при прийнятих цінах на природний та доменний гази, визначена за формулою (10), повинна складати 874,41 грн/тис. м3.
Збільшення витрати доменного газу може
бути покрито за рахунок скорочення його споживання іншими агрегатами металургійного
комбінату. У той же час значні витрати технологічного кисню роблять впровадження цього заходу майже неможливими без введення в експлуатацію додаткових виробничих потужностей
з його виробництва або без виведення з експлуатації його постійних споживачів. Сказане вище
20

кисню –

При збагаченні
повітря горіння
киснем
доменний газ
26
121178
4460
73270,56
407,06

дає підстави вважати, що при прийнятих цінах
застосування технологічного кисню для збагачення повітря горіння для підігрівання доменного дуття є економічно недоцільним.
Слід також зазначити, що ціни доменного
газу і технологічного кисню не є постійними, а
регулярно переглядаються підприємствами і
можуть істотно відрізнятися на різних металургійних комбінатах. Ціна доменного газу визначається собівартістю його виробництва, очищення й транспортування, а однією з істотних
статей витрат у собівартості технологічного кисню є витрата електроенергії на його виробництво, яка в залежності від технології, що застосовується, може змінюватися в 3,5 рази (з 330 до
1150 кВт∙год/тис.м3 кисню) [2]. Тому остаточний висновок про економічну доцільність переведення повітронагрівачів на опалення доменним газом з використанням збагаченого технологічним киснем повітря горіння можна робити
тільки з урахуванням особливостей конкретного
підприємства та його цінової політики на вторинні енергоресурси і технологічний кисень.
Дослідження ефективності використання
технологічного кисню в нагрівальних печах
та котлах ТЕЦ. Використання кисню для економії природного газу розглянуто на прикладі
роботи парового котла і методичної печі, яка
обслуговує дрібносортний стан. Прийнято, що
зазначені теплові агрегати опалюються природним газом з теплотою згоряння 36,359 МДж/м3.
Теоретична витрата атмосферного повітря на
спалювання палива – 9,651 м3/м3.
Методична піч з монолітним подом шириною 12,5 м та довжиною 25 м працює по трьохзонному температурному режиму. Температура
димових газів на виході з печі – 900 °С. Атмосферне повітря, що подається на спалювання палива, підігрівається в металевому трубчастому
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рекуператорі до 210 °С.
ТЕЦ обладнано паровими котлами ПК-142М, на виході з яких температура димових газів
становить 150 °С. Підігрів повітря, що подається
на спалювання палива в котлах, не передбачений.
Зміну коефіцієнтів використання теплоти
палива, в залежності від вмісту кисню в повітрі
горіння для умов роботи котла та методичної
печі, наведено в табл. 3. Порівняння результатів
розрахунків за формулою (13) показує, що ефек-

тивність використання збагаченого киснем повітря в методичній печі значно вище, ніж в котлі
ТЕЦ. Як видно з таблиці, при збагаченні повітря
до вмісту кисню 31 % коефіцієнт використання
теплоти палива в котлі збільшується з 0,941 до
0,957, а економія палива досягає 1,7 %, в той
час, як для методичної печі збільшення коефіцієнту використання теплоти палива з 0,645 до
0,73 забезпечує економію палива 11,6 %.

Таблиця 3. Значення коефіцієнтів використання теплоти палива
та економії палива при збагаченні повітря горіння киснем
Об’ємний відсоток кисню
в повітрі горіння
21
23
25
27
29
31

Коефіцієнти використання теплоти палива
котел
методична піч
0,941
0,645
0,946
0,668
0,949
0,687
0,952
0,704
0,954
0,718
0,957
0,730

Розрахунки показують, що при збагаченні
повітря горіння до вмісту кисню 31 % витрата
технологічного кисню для економії 1 м3 природного газу для методичної печі складає 6,28 м3/м3,
а для котла – 48,67 м3/м3, що в 7,8 разів більше.
При ціні природного газу 7555 грн/тис.м3
максимальна ціна технологічного кисню,
яка забезпечує беззбитковість його використання в методичній печі повинна складати
1203,03 грн/тис.м3, а в паровому котлі –
155,23 грн/тис.м3.
Висновки. Одним з перспективних напрямів підвищення енергоефективності теплотехнічних агрегатів є використання технологічного
кисню при спалюванні палива. В умовах українських металургійних підприємств використання
кисню більш доцільно для збагачення повітря,
що подається на спалювання палива, оскільки не
потребує значної реконструкції системи опалення агрегатів, повної заміни пальникових пристроїв та системи утилізації теплоти димових
газів, що відходять. Теплотехнічні агрегати можуть служити ефективними буферними споживачами надлишкового технологічного кисню,
який залишився невикористаним у результаті
тимчасової зупинки або зниження продуктивності його постійних споживачів, забезпечуючи
істотну економію палива.
Запропоновано методику визначення ефективності використання технологічного кисню
при спалюванні палива в теплотехнічних агрегатах металургії.

Економія палива, %
котел
методична піч
0,5
3,4
0,8
6,1
1,2
8,4
1,4
10,2
1,7
11,6

Досліджено теплову роботу блоку повітронагрівачів доменної печі при їх опаленні природно-доменною сумішшю та доменним газом.
Виконано порівняння показників роботи повітронагрівачів при спалюванні палива з атмосферним та збагаченим киснем повітрям. Аналіз
отриманих результатів показав, що використання технологічного кисню для збагачення повітря
горіння забезпечує переведення повітронагрівачів на опалення доменним газом і отримання
заданої калориметричної температури горіння
палива при вмісті кисню у повітрі горіння 26 %.
При цьому підвищення витрати доменного газу
складає 32 % (в порівнянні з роботою повітронагрівачів на природно-доменній суміші). З урахуванням додаткових витрат на паливо і технологічний кисень питомі витрати на опалення блоку
повітронагрівачів збільшуються на 20,9 % (або
73,97 грн/тис.м3 дуття) не зважаючи на виключення зі складу палива природного газу.
Досліджено зміну показників енергоефективності методичної печі прокатного цеху та парового котла ТЕЦ при їх опаленні природним газом
та використанні технологічного кисню для збагачення повітря горіння. Визначено, що ефективність використання кисню в методичних печах є
значно вищою, ніж в котлах. Так, при підвищенні
вмісту кисню в повітрі горіння до 31 % економія
палива в методичній печі складає 11,6 %, а витрата технологічного кисню для економії 1 м3 газу –
6,28 м3/м3, в той час як в котлі ці показники відповідно складають 1,7 % та 48,67 м3/м3.
21
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Цель – разработка методики определения
эффективности использования технологического кислорода для обогащения воздуха горения при отоплении теплотехнических агрегатов в металлургии.
Методика. При выполнении исследований
использованы: математическая модель воздухонагревателя, позволяющая при заданных
конструктивных параметрах насадки и расходе дутья определять расход топлива, воздуха горения и дымовых газов, изменение температуры дымовых газов и дутья по высоте насадки; методика расчета горения топлива и
определения калориметрической температуры горения; методика расчета коэффициента
использования теплоты топлива.
Результаты. Исследование тепловой работы воздухонагревателей доменной печи позволило определить, что использование технологического кислорода для обогащения воздуха горения обеспечивает работу воздухонагревателей на доменном газе и получение
заданной температуры дутья при содержании кислорода в воздухе горения 26 %, но требует увеличения расхода доменного газа на

32 %. При этом удельные затраты на отопление блока воздухонагревателей увеличиваются на 20,9 %, что делает внедрение этого
мероприятия экономически нецелесообразным. Исследование изменения показателей
энергоэффективности методической печи и
парового котла при их отоплении природным
газом и использовании для сжигания топлива
атмосферного или обогащенного кислородом
воздуха позволило установить, что эффективность использования кислорода в методической печи значительно выше, чем в котле.
При повышении содержания кислорода в воздухе горение до 31 % экономия топлива в методической печи составляет 11,6 %, а удельный расход технологического кислорода –
6,28 м 3/м3 сэкономленного природного газа, в
то время как в котле эти показатели соответственно составляют 1,7 % и 48,67 м3/м3.
Научная новизна. С использованием расчетных методов и математического моделирования тепловой работы доменных воздухонагревателей обосновано, что использование
технологического кислорода для обогащения
воздуха горения обеспечивает получение заданной температуры дутья и экономию природного газа, однако требует существенного увеличения расхода доменного газа. Получена аналитическая зависимость, обосновывающая
максимальную стоимость технологического
кислорода, при которой его применение является экономически целесообразным при нагреве доменного дутья. Для нагревательных печей
и паровых котлов, отапливаемых природным
газом и использующих для сжигания топлива
атмосферный воздух, обогащенный технологическим кислородом, установлены аналитические зависимости, позволяющие определить:
расход технологического кислорода для экономии 1 м3 топлива; максимальную стоимость
технологического кислорода, при которой его
применение не приводит к росту суммарных затрат на топливо и технологический кислород.
Практическая значимость. Предложенные методики определения эффективности
использования технологического кислорода
для обогащения воздуха горения при сжигании
топлива могут применяться в системах энергетического менеджмента металлургического комбината для управления тепловым балансом предприятия и выбора теплотехнических агрегатов, в которых использование временных излишков технологического кислорода
обеспечивает наибольшую экономию топлива
и является экономически целесообразным.
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The purpose of the paper is to develop a
method for determining the efficiency of the use
of process oxygen for the enrichment of combustion air in the metallurgical heating equipment.
Methods. In the course of the research, the
following was used: mathematical model of the
hot-blast stove, which allows to determine the
consumptions of fuel, combustion air, and flue
gases, the changes of flue gas and air blast temperatures along the checker chamber at given
design parameters and air blast consumption; the
method of calculation of fuel combustion processes and the calorimetric temperature of fuel.
Results. The study of the thermal operation of
hot-blast stoves allowed to determine that the use
of process oxygen for the enrichment of combustion air provides the operation of hot-blast stoves
and the preset blasting temperature when the oxygen content in the combustion air is 26 %, but requires an increase of the blast-furnace gas consumption by 32 %. For hot-blast stoves, the specific cost of heating increases by 20.9%, which
makes the implementation of this measure economically impractical. The study of changes in the
energy efficiency of the continuous furnace and the
steam boiler, which use atmospheric or oxygenenriched air for combustion process, allowed to
determine that the efficiency of use of oxygen in
the continuous furnace is much higher than in the
boiler. When the oxygen content in the combustion
air increases up to 31 %, the fuel saving for the
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continuous furnace is 11.6 % and the specific consumption of process oxygen is 6.28 m3 per 1 m3 of
saved natural gas. At the same time, these figures
for boilers respectively are 1.7 % and 48,67 m3/m3.
Scientific novelty. Using mathematical modelling of hot-blast stoves operation, it was proved
that the use of process oxygen for the enrichment
of combustion air provides the predetermined air
blast temperature and natural gas saving, but requires a significant increase of blast furnace gas
consumption. An analytical dependence that substantiates the maximum cost of process oxygen for
its break-even use in the hot-blast stoves was established. For the furnace and steam boiler, both
of which use the atmospheric air enriched with
process oxygen for combustion process, the following analytical dependencies were determined: the
consumption of process oxygen for saving 1 m3 of
fuel; the maximum cost of process oxygen, in
which its use does not lead to an increase in the
total cost of fuel and process oxygen.
Practical significance. The developed
method for determining the efficiency of the use
of process oxygen for the enrichment of combustion air can be used in the energy management
systems of metallurgical plants to control the
thermal balance of the plant and chose the units,
in which the use of temporary excess of process
oxygen allows to avoid its losses and provide the
greatest savings.
Key words: hot-blast stove, furnace, boiler,
fuel, natural gas, blast furnace gas, process oxygen.
Рукопис надійшов 15.07.2019
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Мета. Проаналізувати особливості розвитку металургійних трубних підприємств України,
які перебувають під егідою об’єднання «Укртрубопром» за підсумками дев’яти місяців
2019 року. Показати тренди розвитку металургійної галузі нашої країни на зовнішньому та
внутрішньому ринках. Обґрунтувати пропозиції щодо комплексу заходів для подолання
негативних тенденцій на заводах трубної галузі України.
Методика. При написанні статті використовувався метод співставного аналізу для
обґрунтування рекомендацій щодо подолання негативних явищ у трубній галузі України.
Результати. В статті проведено аналіз розвитку економічних процесів у трубній галузі
держави за останні дев’ять місяців 2019 року. Подано рекомендації щодо подолання
негативного тренду розвитку трубних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках, які
перебувають під егідою об’єднання «Укртрубопром».
Наукова новизна. Підтверджено важливість застосування на практиці методів теорії
управління, зокрема методу співставного аналізу. Це дозволило запропонувати низку заходів,
спрямованих на комплексне вирішення існуючих у трубній галузі України проблем.
Практичне значення. Викладена у цій статті інформація буде корисною широкому загалу
наукової спільноти, а також виробничникам-практикам, які цікавляться питаннями загального
тренду розвитку трубної галузі України.
Ключові слова: об’єднання підприємств «Укртрубопром», виробництво труб, управління,
розвиток, внутрішній та зовнішній ринки збуту продукції.
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Постановка проблеми. За даними Державної служби статистики у 2018 році зростання
реального ВВП в Україні склало 3,3 % у порівнянні з 2,5 % роком раніше. Цей показник зростання є найбільшим за останні сім років. На
2019 рік передбачається уповільнення темпів
зростання ВВП до рівня 2,5 – 3 % [1].
Тенденція господарської діяльності в Україні за підсумками дев’яти місяців 2019 року
оптимістична і підтверджує цей прогноз, оскільки зростання реального ВВП становило
3,9 % р/р. Це найшвидший темп зростання української економіки за останні вісім років [2]. Але
світова економіка у своєму розвиткові має дещо
іншу тенденцію, особливо в сегменті гірничометалургійних підприємств і це має спонукати
українських металургів до неупередженого аналізу та пошуку шляхів уникнення можливих ризиків. Аналіз актуальних проблем та розробка
низки рекомендацій для вирішення виявлених
проблем і є головною ідеєю цієї статті.
Формулювання мети. Аналіз особливостей
розвитку підприємств трубної галузі України за
останні дев’ять місяців 2019 року є предметом
цієї статті.
Об’єктом виступають вісім найбільших виробників трубопрокатної продукції держави, що
входять до об’єднання підприємств «Укртрубопром» станом на початок 2019 року [3].
Подібний аналіз особливостей розвитку металургійних підприємств є вкрай корисним для
розуміння глибини проблем, що постали
на сучасному етапі розвитку економіки держави
та сприятиме напрацюванню чітких рішень
із подолання виявлених проблем у майбутньому.
Методика досліджень. Аналіз стану розвитку трубної галузі виконано на даних 2018-го та
дев’яти місяців 2019 року. В якості матеріалу
для досліджень було обрано аналітичні матеріали об’єднання підприємств «Укртрубопром» за
вказаний період. Методика досліджень базується
на використанні відомого у теорії управління
методу співставного аналізу.
Фактичний матеріал. Підґрунтям для роботи є дані, що наведені у аналітичних матеріалах об’єднання підприємств «Укртрубопром» та
розміщені у відкритому доступі в мережі Internet
звіти світової асоціації виробників сталі (англ.
World Steel Association) за останній та попередні
роки.
Об’єднання підприємств «Укртрубопром»
(далі Об’єднання) було створено у 1992 році й
нині об’єднує основних виробників трубної
продукції України [2]. У 2018 році підприємствами Об’єднання було вироблено труб сталевих
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795,7 тис. тон, що складає 72,2 % та 68,0 % від
загального обсягу труб, виготовленими підприємствами ГМК (1102,3 тис. тон) та України
(1170,1 тис. тон) відповідно. Зрозуміти тенденцію розвитку галузі можливо лише проаналізувавши основні показники господарської діяльності за певний проміжок часу. Нами обрано термін у дев’ять місяців поточного року. Попередній аналіз, виконаний авторами за три роки
(2014 – 2016 рр.) та 2017 і 2018 роки, наведено у
матеріалах [4 – 6].
Виклад основних результатів дослідження. Першим кроком під час аналізу стану господарської діяльності підприємств ГМК України є
розуміння загальних тенденцій розвитку в контексті загальносвітових трендів.
За даними розміщених у відкритому доступі
в мережі Internet звітів світової асоціації виробників сталі за підсумками дев’яти місяців
2019 року в 64 країнах світу, що подають звітність до World Steel Association, було виплавлено
1391,227 млн. тонн сталі. Зростання обсягів до
аналогічного періоду 2018 року – 3,9 % [7]. Ця
цифра цілком співставна із рівнем зростання реального ВВП України, що зайвий раз підкреслює
важливість ГМК у національній економіці як
ключового драйвера її зростання.
У той же час аналітики все частіше констатують, що світова економіка повільно сповзає в
кризу і першим під удар потрапив виробничий
сектор. На відміну від ситуації 10-річної давнини, коли кризу спровокувала катастрофа на американському фінансовому ринку, сьогодні головною причиною виступають світові торговельні
війни. І тісно інтегровані в глобальний ринок
українські металургійні компанії вже працюють
в кризових умовах [8].
Про зниження виробничої активності в країнах ЄС свідчить падіння споживання сталі. За
даними Eurofer, після зниження споживання на
рівні 1,6 % за підсумками І кварталу, в ІІ-му спад
прискорився до 7,7 %. За прогнозами Eurofer,
спад продовжиться до кінця року, без відновлення до ІІ кварталу 2020 року [8].
Зниження споживання сталі спричинило
спад цін на металургійну продукцію. В цілому
за останні 1,5 року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30 – 40 %.
Це відзначилося у фінансовій звітності металургійних компаній на всіх континентах.
Більшість із них за результатами ІІІ кварталу
повідомили про падіння прибутку. Наприклад, у
російській НЛМК вона скоротилася на 47 %, у
американської Nucor – на 59 %, а в американської AK Steel – навіть на 96 %. За останніми да-
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ними Мінпромисловості КНР, консолідований
прибуток
металургійних
підприємств
Китаю, які багато років збільшували обсяги виробництва, за січень – серпень скоротився на
25 %.
Зіткнувшись із різким падінням цін і попиту
на продукцію, металургійні компанії вже знижують обсяги виробництва і скорочують співробітників. Німецька Thyssenkrupp анонсувала
звільнення 6 тис. співробітників із 1 січня
2020 року, південноафриканський підрозділ
ArcelorMittal скоротить 2 тис. осіб. Найбільший
світовий виробник сталі зупиняє роботу аглофабрики, доменного і конвертерного цехів на металургійному комбінаті в Кракові. Шведська
SSAB улітку зупинила роботу доменної печі на
заводі Oxelosund, а днями – ще одну на своєму
фінському заводі Raahe. Також про зупинку доменного виробництва на заводі в Трієсті повідомила італійська компанія Arvedi.
Статистика Worldsteel зафіксувала спад за
підсумками світового виробництва сталі, 38 із
64 країн – виробників сталі знизили обсяги виробництва. Дехто з виробників металургійної
продукції вже не вписався в ринок. У жовтні про
банкрутство оголосив найбільший в Африці виробник сталевих труб – південноафриканська
компанія Robor. Причинами краху фірми з 90річною історією стала втрата американського
ринку після введення сталевих мит Трампа і наплив дешевого китайського імпорту.
Залежна від експорту українська металургія
(за інформацією ТОВ «ЕТР-Спектр», за
9 місяців 2019 року на зовнішніх ринках реалізовано 82,8 % виробленої в Україні металопродукції) не вибивається із загальносвітового тренду. У жовтні та вересні 2019-го року
виплавка сталі в країні падала на 10 %.
Переважно це відбулося через припинення частини виробничих потужностей на Дніпровському металургійному комбінаті та Дніпровському
металургійному заводі. Свій внесок у зниження
національної виплавки зробила і Курахівська
«Електросталь», яка зупинилася у вересні [8].
Причиною зупинки є несприятлива кон’юнктура
на основних ринках збуту продукції для цих підприємств.
Також не сприяє розвиткові металургійної
галузі військовий конфлікт на сході держави
та виведення з експлуатації низки виробничих
потужностей. Важливим чинником є нестача
обігових коштів через неповернення своєчасно
ПДВ підприємствам-експортерам. Спостерігається мінімальне вкладення коштів у переоснащення існуючих металургійних заводів через ту

ж таки нестачу обігових коштів. Останній рік
виявив також тенденцію до критичної нестачі
висококваліфікованих кадрів перш за все робітничих професій через активну міграцію населення України до країн Європейського Союзу,
зокрема до Польщі, Словаччини та Чехії. Водночас, спостерігається стрімкий перехід підприємств металургійної галузі на рейки концепції
ощадливого виробництва продукції (англ. Lean
Production), як найменш затратного способу
втримання існуючих позицій [9, 10].
Окресливши загальні тенденції варто перейти до аналізу стану речей у трубній галузі України за підсумками дев’яти місяців 2019 року. В
якості вихідних даних нами обрано аналітичні
матеріали
виробничої
та
фінансовогосподарської
діяльності
підприємств
об’єднання «Укртрубопром».
У табл. 1 та 2 наведено саме такі показники,
які дозволяють констатувати наступне щодо
тенденцій розвитку трубної галузі. Перш за все
варто
констатувати
факт
збільшення
виробництва коліс, кілець та бандажів на 3,7 % в
умовах ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Можливо,
цьому сприяло організаційне рішення 2018-го
року щодо розділення компанії ІНТЕРПАЙП на
три самостійні дивізіони – сталевий, трубний та
залізничний [11]. Хоча у виробництві сталі
спостерігається деякий спад у 3,6 %.
Консолідовану звітність компанія не публікувала з 2012 року. У першому півріччі «Інтерпайп» показав високі фінансові результати.
EBITDA за 6 місяців цього року склала
$125 млн, що на 37 % вище, ніж за аналогічний
період минулого року [12]. Рентабельність по
EBITDA при цьому – захмарні в поточних умовах 22,4 %. У попередні роки показники рентабельності не були такими високими: в 2017 –
2018 рр. – 10 – 10,2 %, 2015 –2016 рр. – 6,2 –
6,4 %.
Значний вклад в підвищення EBITDA за січень-червень
внесли
трубний
сегмент
(+$28 млн) і сегмент залізничних коліс
(+$22,3 млн). Також в звітності компанії виділяються сегмент виробництва сталі і інші операції.
Компанія практично в три рази збільшила
рентабельність по EBITDA в сегменті коліс – з
11,6 % за весь 2018 рік до 34 % в першому півріччі 2019 року. У два рази виросла рентабельність і в сегменті труб – з 6,7 % до 12,2 %. Показники рентабельності стали максимальними як
мінімум за останні 5 років.
Виручка в трубному сегменті в січні-червні
цього року впала на 6,6 %. За даними «Укртруб27
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прому», виробництво також знизилося. Тобто
зниження цін торкнулося трубного сегменту, але
не так відчутно, як інших видів металопродукції.

До того ж компанія проводить політику збільшення продажів труб з преміум-різьбою, що має
позитивно позначитися на виручці та маржі.

Таблиця 1. Виробництво основних видів продукції на трубних підприємствах за 9 місяців 2019 р.
по відношенню до 9 місяців 2018 р. за даними ОП «Укртрубопром»
Найменування видів продукції
по підприємствам
Трцби сталеві, тис. тонн
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб»
ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН»
ТОВ НВО «Трубосталь»
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
ПАТ «ДТЗ»
АТ «ІНТЕРПАЙП
Новомосковський трубний завод»
ТОВ «ВО «ОСКАР»
Труби сталеві, ВСЬОГО
Труби зі сплавів на основі титану,
тонн
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб»
ТОВ «ВО «ОСКАР»
Труби зі сплавів на основі титану,
ВСЬОГО
Сталь, тис. тонн
ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»
Колеса, кільця, бандажі, тис. тонн
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

9 міс. 2019 р.
до 9 міс. 2018 р.
+,%

Питома вага підприємства
у загальному об’єміі, %
9 міс. 2019 р. 9 міс. 2018 р.

9 міс.
2019 р.

9 міс.
2018 р.

280,2

276,6

3,6

101,3

48,3

45,3

15,5

14,5

1,0

106,9

2,7

2,4

2,0
178,7
16,6

2,2
218,8
12,3

-0,2
-40,1
4,3

90,9
81,7
135,0

0,3
30,8
2,9

0,4
35,9
2,0

86,1

85,1

1,0

101,2

14,9

13,9

0,7
579,8

0,5
610,0

0,2
-30,2

140,0
95,0

0,1
100,0

0,1
100,0

35,4
49,5

15,6
32,3

19,8
17,2

226,9
153,3

41,7
58,3

32,6
67,4

84,9

47,9

37,0

177,2

100,0

100,0

703,4

729,4

-26,0

96,4

100,0

100,0

146,8

141,6

5,2

103,7

100,0

100,0

Таблиця 2. Середньосписочна чисельність штатних працівників (чол.) на трубних підприємствах
за 9 місяців 2019 р. по відношенню до 9 місяців 2018 р. за даними ОП «Укртрубопром»
Найменування підприємства
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб»
ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН
ЮКРЕЙН»
ТОВ НВО «Трубосталь»
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»
ПАТ «ДТЗ»
АТ «ІНТЕРПАЙП
Новомосковський трубний завод»
ТОВ «ВО «ОСКАР»
ВСЬОГО по трубним
підприємствам
ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ»
ВСЬОГО

9 міс. 2019 р.
В т.ч.
Всього
ППП
2937
2927

9 міс. 2019 р. до 9 міс. 2018 р.
Всього
ППП
+,%
+,%
-14
99,5
52
101,8

1739

1739

1800

1800

-61

96,6

-61

96,6

594
4680
1083

594
4522
1028

608
4660
1126

608
4485
1068

-14
20
-43

97,7
100,4
96,2

-14
37
-40

97,7
100,8
96,3

856

846

911

902

-55

94,0

-56

93,8

646

646

575

575

71

112,3

71

112,3

12535

12302

12631

12313

-96

99,2

-11

99,9

583
13118

583
12885

560
13191

560
12873

23
-73

104,1
99,4

23
12

104,1
100,1

З іншого боку, значний вклад в скорочення
витрат внесло зниження цін на лом – основну сировину для «Інтерпайпу». Середні закупівельні
ціни на лом за 6 місяців знизилися на 20 %. Тобто
підвищення маржинальності трубного сегменту
сталося за рахунок випереджаючого зниження цін
на сировину перед цінами на готову продукцію,
28

9 міс. 2018 р.
В т.ч.
Всього
ППП
2951
2875

також, можливо, за рахунок підвищення долі продукції з більш високою доданою вартістю.
У сегменті коліс виручка виросла практично
на третину. Це можна пояснити, з одного боку,
зростанням цін, з іншого – тим, що компанія організувала виробництво колісних пар, що підвищило
додану вартість. У кінці липня 2019 року Євразій-
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ська економічна комісія (ЄЕК) тимчасово призупинила дію антидемпінгового мита на колеса «Інтерпайпу» з огляду на те, що дефіцит на ринку
призвів до значного підвищення цін. Тому в сегменті коліс компанія може наростити фінансовий
результат.
Тепер декілька слів щодо інформації,
наведеної у табл. 2. Вона підтверджує стійку
тенденцію до зменшення кількості працівників на
підприємствах трубної галузі України. Водночас
це сприяє підвищенню продуктивності праці. Це
позитивний фактор, адже українські металурги
нині активно виходять на високомаржинальні
ринки Європи та Північної Америки, про що
свідчать результати господарської діяльності за
2018 рік, наведені нами раніше [6]. Ця тенденція
зберігається і за підсумками 9 місяців роботи у
2019 році.
Але варто не забувати і про внутрішній
ринок, потенціал якого нині дещо недооцінений.
Наведемо такий приклад. Компанія «ДТЕК
Павлоградвугілля» є найбільшою вугільною
компанією (всього група контролює біля 80 %
українського вугілля).
Фінансові результати за 9 місяців:
– чистий дохід склав 25 млрд. грн.;
– собівартість склала 14,7 млрд. грн.;
– валовий прибуток склав 10,3 млрд. грн.;
– операційний прибуток склав 7,9 млрд.
грн. (зростання 46 % до минулого року).
Всього за 9 місяців компанія видобула біля
14 млн. тон вугілля, отже, виробнича собівартість біля 1 тис грн. за 1 тону вугілля [13].
Рентабельність по операційному прибутку
склала 32 %.
Це дуже хороші фінансові результати.
Особливо у такій бідній країні, як наша. Адже це
вугілля не продавалося на експорт, а
конвертувалося у електроенергію та оплачувалося українськими споживачами.
В той же час обмеженість внутрішнього
ринку
зумовлена
низькою
купівельною
спроможністю вітчизняних споживачів. Іншими
факторами, які негативно впливають на розвиток
трубних підприємств України є:
– економічна та політична нестабільність в
державі;
– заборгованість бюджету перед фірмамиекспортерами за ПДВ;
– дефіцит у фірм-експортерів обігових
коштів;
– обмежувальні заходи щодо експорту труб
на ринки ЄС та СНД;
– збільшення тарифів на енергоносії та
перевезення в Україні;

– дефіцит металобрухту;
– дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій.
Причому, ці фактори майже не змінюються
в останні п’ять років. Тож немає сенсу ще раз
повторювати пропозиції, які авторами вже було
оприлюднено у попередніх статтях [4 – 6].
Разом з тим, слід вказати й на велику втрату
в промисловості нашої країни. Так трубний завод ТОВ «НЗСТ «ЮТІСТ», що спеціалізувався
на виробництві труб для енергетики й машинобудування, на початку цієї осені фактично перестав існувати. Виробниче обладнання частково
реалізується, а частково здається на металобрухт, співробітники звільнені. Підприємство
стало заручником корпоративної війни групи
компаній ІНТЕРПАЙП і ПАТ «ДТЗ».
Крім цього слід відзначити й послідовну
програму з штучного спрощення трубної продукції, що виробляється вітчизняними трубними заводами. Так від окремих українських виробників
труб майже на 100 % були залежні авіаційна, космічна, атомна й інші спеціальні галузі сусідніх
країн. Під приводом «боротьби з агресором» через зміни в законодавство щодо обмеження експорту продукції подвійного призначення було
фактично зупинено експорт з України наукоємної
продукції з високою доданою вартістю. При цьому, замість української трубної продукції спеціального призначення до сусідніх країн почався
інтенсивний імпорт з Європи та Китаю. Зазначене прогнозовано призведе до втрати існуючих
технологій і кадрів в трубній галузі України.
Політика відкритості, що передбачала відміну за контролем обов’язкового виконання стандартів в Україні, наразі призводить до катастрофічного зростання імпорту трубної продукції,
особливо з Китаю. В умовах тотальної корупції,
неякісна продукція з низькою вартістю є потужним фактором знищення вітчизняного виробника. Про це потрібно відверто говорити й спиратися на досвід наших західних партнерів, особливо США щодо протекціоністських заходів з
захисту власної економіки.
Висновки. Виходячи з усього вище
викладеного, варто подати такі прикінцеві
зауваження.
Перш за все більше уваги приділяти
внутрішньому ринку споживання металопродукції.
Лише за таких умов можливо мінімізувати вплив
нової хвилі світової економічної кризи, яку
очікують вже у наступному році.
Варто всіляко сприяти переходу підприємств
металургійної галузі на рейки концепції ощадливого виробництва. Це дозволить створити нову
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виробничу культуру та сприятиме запровадженню
кращих на сьогодні управлінських практик.
Потрібно доручити оновленому Мінекономрозвитку
України,
із
залученням
галузевих асоціацій, розробити міжгалузевий
баланс із споживання металопродукції для
формування сталого внутрішнього ринку
продукції металургійної галузі, з метою
створення інформаційної бази для формування
економічної стратегії України.
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Цель. Анализ особенностей развития
металлургических трубных предприятий Украины, которые находятся под эгидой объединения
«Укртрубопром» по состоянию на начало 2019
года.
Наглядная
демонстрация
трендов
развития металлургической отрасли нашей
страны. Обоснование предложений по комплексу мер для преодоления негативных тенденций на заводах трубной отрасли Украины.
Методика. При написании статьи использовался метод сопоставительного анализа с
целью обоснования рекомендаций относительно
преодоления негативных явлений в трубной
отрасли Украины.
Результаты. В статье показана динамика
развития трубной отрасли страны за последний год с акцентом на внутренний рынок. Представлены рекомендации для преодоления негативного тренда развития металлургических
предприятий, которые находятся под эгидой
объединения «Укртрубопром», в частности на
внутреннем рынке. Подчёркнута важность
введения автоматической системы возмещения
налога на добавочную стоимость для предприятий-экспортёров, а также повышения уровня
заработной платы на трубных предприятиях
Украины.
Научная новизна. Подтверждена важность применения на практике методов теории
управления, в частности метода сопоставительного анализа. Это позволило сформулировать ряд пошаговых мероприятий, направленных на комплексное решение существующих на
внутреннем рынке трубной отрасли Украины
проблем.
Практическое значение. Изложенная в этой
статье информация будет интересна широкому
кругу
научных
работников,
а
также
производственников-практиков, интересующихся
вопросами общего тренда развития трубных

предприятий Украины. Понимание глубины
проблем внутреннего потребления металлопродукции в современной Украине – это
первый шаг на пути к их разрешению в будущем.
Ключевые слова: объединение предприятий
«Укртрубопром», производство труб, управление, развитие, внутренний и внешний рынки
сбыта продукции.
Purpose. Analysis of the development of
metallurgical pipe enterprises of Ukraine, which
are under the auspices of the association
"Ukrtruboprom" at the beginning of 2019. A clear
demonstration of trends in the development of the
metallurgical industry in our country. Justification
of proposals for a set of measures to overcome the
negative trends in the pipe industry of Ukraine.
The technique. When writing the article, a
comparative analysis method was used to
substantiate recommendations for overcoming
negative phenomena in the pipe industry in
Ukraine.
Results. The article shows the dynamics of the
development of the pipe industry in the country over
the past year, with an emphasis on the domestic
market. Recommendations for overcoming the
negative trend of development of metallurgical
enterprises, which are under the auspices of the
association "Ukrtruboprom", in particular in the
domestic market, are presented. The importance of
introducing an automatic value added tax
reimbursement system for exporting enterprises, as
well as increasing the level of wages at pipe
enterprises in Ukraine, was emphasized.
Scientific novelty. The importance of the
practical application of methods of control theory,
in particular, the method of comparative analysis,
was confirmed. This made it possible to formulate a
series of step-by-step measures aimed at a
comprehensive solution of the problems existing in
the domestic pipe industry in Ukraine.
Practical value. The information presented in
this article will be of interest to a wide range of
researchers and practitioners who are interested in
the general trend of the development of pipe
enterprises in Ukraine. Understanding the depth of
the problems of domestic consumption of metal
products in modern Ukraine is the first step towards
solving them in the future.
Key words: association of enterprises
"Ukrtruboprom", pipe production, management,
development, internal and external markets for
products.
Рукопис надійшов 26.06.2019
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TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS
OF EFFECTIVENESS OF MINING AND PROCESSING
PRODUCTION OF MANGANESE ORE
Мета – узагальнення вихідних даних та науково-прикладне визначення технологічних факторів, які обумовлюють концептуальний підхід до поліпшення економічних результатів процесів
видобування корисної копалини та її збагачення, а в підсумку ефективність виробничої діяльності гірничо-збагачувального підприємства.
Методика полягає в обґрунтуванні факторів технологічного й економічного підходів до оцінювання виробничих процесів видобування й збагачення марганцеворудної сировини, що визначають собівартість концентрату, втрати запасів рудної сировини та металу у відходах збагачення, а також обсяг розкривних порід, які треба розробити для виготовлення заданого обсягу концентрату.
Результати. Визначена невідповідність технологічної схеми гірничих робіт на марганцевих
кар'єрах ПГЗК вимогам виробництва конкурентного концентрату у разі зниженого попиту, а
також напрям її реконструкції. Обґрунтований вплив якості рудо-потоку на економічні результати гірничо-збагачувального виробництва й визначено раціональні умови усереднення якості
рудної сировини різних кар’єрів. Розроблений науково-прикладний підхід до визначення раціонального обсягу розкривних порід, який забезпечує розкриття рудного пласта в обсязі, що дозволяє
мінімізувати витрати кар’єру на розкривні роботи.
Наукова новизна. Визначений принцип удосконалення технологічної схеми видобування горизонтального рудного пласта при зниженому попиті на продукцію. Узагальнений методичний підхід до оцінювання ефективності виробничої діяльності гірничо-збагачувального підприємства,
ураховуючи собівартість концентрату, втрати запасів рудної сировини та металу у відходах
збагачення, а також обсяг розкривних порід, що задовольняє ринковий попит на концентрат.
Встановлена певна непрямолінійна залежність між якістю марганцевої руди та ступенем вилучення металу в концентрат, яку слід оцінювати при формуванні рудо-потоку, що збагачується.
Практичне значущість. Оцінена технологія гірничих робіт на кар’єрах ПГЗК за собівартістю концентрату, що відображає їх адаптацію до ринкових умов господарювання. Визначений
статистичний взаємозв’язок між технолого-економічними умовами видобування рудної сировини та якістю рудо-потоку (за вмістом металу). Запропонований методичний підхід до усереднення марганцевої руди по двох групах кар’єрів, що забезпечує найбільший обсяг вилученого металу та мінімізує витрати підприємства на розкривні роботи.
Ключові слова: кар’єр, виробничі процеси, марганцева руда, якість рудо-потоку, технологоекономічна ефективність, методичні засади, вилучення металу, собівартість концентрату.
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Вступ. У проектах відкритої розробки родовищ певні обмеження на використання природних ресурсів зазвичай не розглядаються.
Цей напрям може бути реалізований без зниження обсягів випуску й збільшення витрат,
адже він передбачає раціональний розподіл
цих обсягів з урахуванням технолого-економічних факторів, які орієнтують ведення виробничих процесів за умови обмеження природних ресурсів. На сьогодні наукові пошуки щодо
еколого-економічних способів розкриття та систем розробки родовищ корисних копалин не
відзначаються технологічною ефективністю.
Розробка родовищ ґрунтується головним чином
на традиційних добре апробованих технологіях
гірничих робіт. Ці технології передбачають передусім видобування найбільшого обсягу корисної копалини. Хоча останнім часом вчені демонструють підвищену науково-прикладну зацікавленість в економіко-математичному обґрунтуванні технологічних рішень стосовно
різних етапів відпрацювання родовища – від
будівництва до ліквідації гірничого підприємства.
Розв’язання проблеми ефективності гірничо-збагачувального виробництва визначає не
тільки раціональне використання природних
ресурсів, але й суттєво впливає на економічні
результати діяльності підприємства. Названі
особливості визначають вимоги та обмежують
вихідні умови виробництва, саме вони формують чинники впливу на технологічну ефективність виробництва металургійної сировини.
Огляд літератури. Розвиток технології
гірничого підприємства з погляду на екологоекономічну оцінку виробничих процесів формується як узагальнена модель дій, спрямованих на підвищення обсягу прибутку підприємства, рівня вилучення запасів з надр, зниження
витрат на видобування і збагачення руди, обсяг
відходів і викидів шкідливих речовин тощо.
Відзначимо наукові праці, пов’язані з
розв’язанням названої вище проблеми.
Передусім, слід назвати результати досліджень Шапара А.Г. та Четверика М.С., які значною мірою розв’язують питання технологічного зниження впливу відкритих гірничих робіт на обсяги порушення природного середовища. У публікації [1] пропонована технологічна номограма оперативного планування обсягів
видобувних та розкривних робіт в кар’єрі за
умови мінімізації площі земельного відводу.
При цьому виключається зовнішнє відвалоутворення, суттєво скорочуються обсяги рекуль-

тиваційних робіт. У статті [2] викладені дослідження з розв’язання актуальної проблеми охорони природних ресурсів. Розроблена технологія попереднього збагачення руди в кар’єрі, що
дозволяє зменшити її втрати та розубоження,
вилучити позабалансові запаси й підвищити
потужність гірничого підприємства.
До значного зниження впливу на природні
ресурси приводять розглянуті Романенком О.В.
[3] технологічні схеми відпрацювання крутоспадаючих родовищ із внутрішнім відвалоутворенням. Впровадження в практику таких схем
уможливлює зменшення сумарних витрат на
розробку родовища на 7,6 – 25,1 %. У науковій
праці [4] пропонована структура двовимірної
гіпотетичної моделі геологічного блоку для
планування параметрів гірничих робіт, що дозволяє скласти систему моделювання робочої
зони кар’єру, а в підсумку визначити ймовірні
строки та витрати на його закриття. Стосовно
цієї проблеми показники життєзабезпечення
оцінюються й порівнюються за критеріями стабільності місцевих жителів та керівних осіб, що
ухвалюють рішення [5]. Тому критерії слід розглядати для запобігання необґрунтованих дій з
погляду сприяння сталому розвитку на місцевому рівні.
Запропонована реальна модель опціону для
оцінки вартості видобування рудної сировини
відкритим способом в умовах невизначеності її
ринкової ціни [6]. Модель дозволяє максимізувати чисту приведену вартість видобувного
комплексу, виходячи з послідовності й швидкості вилучення рудних запасів.
Приведена глобальна оптимізація гірничодобувних комплексів, спрямована на створення
графіку гірничих робіт для різних кар'єрів і технологічних схем за умови максимізації економічної цінності підприємства в цілому [7]. Викладений методичний підхід до планування
гірничих робіт на основі більш точних прогнозів відхилень параметрів виробничих процесів
у кар’єрі від первісних планів, що приводить до
кращого прогнозування з мінімальними втратами [8].
Для проектування кар'єру важливе значення мають кількісні оцінки екологічних витрат
на видобування корисної копалини. В цьому
аспекті представлений метод планування графіку гірничих робіт з безпосереднім урахуванням прямих екологічних витрат [9].
Виділення невирішених частин проблеми. В розглянутих публікаціях недостатньо розроблені методичні засади економічного обґру33

МЕТАЛУРГІЙНА ТА ГІРНИЧОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 2019, № 3-4

нтування чинників, що впливають на технологічну ефективність комплексів гірничих робіт у
кар’єрах.
Через
слабку
адаптацію
до
кон’юнктури ринку, невідповідність технологічних схем гірничих робіт економічним вимогам
експлуатації
родовища
деякі
гірничозбагачувальні комбінати (ГЗК) суттєво знизили
обсяги видобутку. Сьогодні впровадження нових більш гнучких технологій, що відповідають
вимогам ринку металургійної сировини, є однією з головних складових проблеми успішної
роботи гірничих підприємств.
Загалом технологічна ефективність розробки горизонтальних родовищ, на думку авторів,
ґрунтується на рішеннях, що будуть відповідати таким умовам:
1) видобувні роботи на кар'єрі здійснюють
відокремленим уступом, для транспортування
руди використовують навантажувачі або автосамоскиди;
2) технологічна схема гірничих робіт забезпечує поперечне переміщення розкривних
порід у відвал (без використання конвеєрної
доставки);
3) комплекс устаткування забезпечує видобування рудної сировини в обсязі, що відповідає ринковому попиту.
Розв’язання питань, пов’язаних з визначенням факторів впливу на обсяги використаних
кар’єром природних ресурсів, є важливим для
розробки загальної концепції вибору методів
ресурсозбереження й, за браком достатньої інформації в наукових публікаціях за цим напрямом, потребує подальшого методичного обґрунтування.
Мета статті. Протиріччя технологічних та
економічних інтересів підприємств гірничодобувної галузі обумовлені об’єктивними чинниками – обмеженістю природних ресурсів та недосконалістю сьогоднішніх виробничих процесів видобування й переробки корисної копалини. Тому мета статті полягає в узагальненні
вихідних даних та методичному визначенні технологічних факторів, які формують концептуальний підхід до підвищення ефективності гірничодобувного процесу в кар’єрі, а також наступного процесу збагачення рудної сировини,
що в підсумку впливає на ефективність гірничо-збагачувального виробництва. Дослідження
виконані стосовно кар’єрів і збагачувальних
фабрик Покровського ГЗК (ПГЗК).
Основні результати. Раціональною для
марганцевих кар'єрів ПГЗК, що відпрацьовують
горизонтальні родовища, є технологічна схема
розробки розкривних порід трьома уступами за
34

безтранспортною (надрудний уступ) і транспортно-відвальною системами (передовий і проміжний уступи). Передовий (верхній) уступ
розробляють роторним комплексом (SRs2400 + VR), розкривні породи переміщують та
складують у відвал конвеєром КЛ-2000 та відвалоутворювачем ОШР. Для відпрацювання
проміжного (основного) уступу застосовують
роторний екскаватор ЭРШР-5250, перевантажувач ПГ та відвалоутворювач ОШР. Нижній
(надрудний) уступ переміщують у відвал крокуючими екскаваторами типу ЭШ-15/90 або
ЭШ-20/90.
Представлена технологічна схема відроблення розкривних порід достатньо відповідає
сучасним вимогам експлуатації горизонтального родовища, проте має недоліки в плані забезпечення конкурентних переваг виготовленого
концентрату з таких причин:
1) висока вартість транспортування розкривних порід;
2) значні простої великої кількості технологічного устаткування;
3) підвищені втрати обсягів та якості видобутої рудної сировини.
Названі фактори відображають технологічну ефективність видобутку й переробки (збагачення) марганцевої руди, а, в підсумку, обумовлюють конкурентоспроможність металургійної сировини згідно з ринковим попитом. Розглянемо детальніше ці фактори, що визначить
шляхи надання продукції конкурентних переваг.
Витрати на процеси видобутку і збагачення
руди оцінюються собівартістю Вкti виробництва
концентрату. Ця собівартість включає витрати
Вдit на видобування марганцевої руди в кар'єрі
та її транспортування на збагачувальну фабрику. Стосовно умов видобування руди на i-му
кар’єрі в в t-му році з початку етапу його роботи, що розглядається, маємо:
𝐵𝐵kit �𝑀𝑀𝑛𝑛р𝑖𝑖 , 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘 � =

= �(𝐵𝐵ді𝑡𝑡 + 𝐵𝐵пі𝑡𝑡 )

𝑂𝑂𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘
+ 𝐵𝐵зі𝑡𝑡 � ∙
+
𝑀𝑀𝑀𝑀рі 𝜀𝜀
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑘𝑘 𝜀𝜀

+𝐼𝐼𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 , грн./рік,

(1)

де Bkit(Mnpi, Mnki) – витрати на виробництво
концентрату залежно від вмісту марганцю в
концентраті Mnki та в рудній сировині Mnpi, %,
на i-му кар’єрі; Вдit, Впit, Взit – витрати на видобування безпосередньо марганцевої руди, розкривні роботи та збагачення руди, відповідно;
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Вдit=(𝐶𝐶дi (1 + 𝑡𝑡𝐾𝐾дi )(1 + 𝐾𝐾ч )𝑡𝑡−1 , грн./т;
𝑛𝑛

Вп𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗 =1

𝐻𝐻уit
(1 + 𝑡𝑡𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛 ) ×
𝑚𝑚pit

(2)

× (1 + 𝐾𝐾ч )𝑡𝑡−1 ), грн./т;

(3)

× (1 + 𝐾𝐾ч )𝑡𝑡−1 , грн./т;

(4)

Взit= ∑ 𝐶𝐶зi (1 + 𝑡𝑡𝐾𝐾з ) ×

Cдi – собівартість безпосередньо видобування
1 т руди на і-му кар’єрі, грн.; Kдi, Kni – підвищення витрат унаслідок зношування технологічного устаткування та погіршення умов його
експлуатації, відповідно, на видобування руди
та розроблення розкривної породи, частка од.;
Kч – підвищення витрат на гірничотранспортні
роботи під впливом фактору часу видобування
руди, часка од.; Cnj – собівартість розроблення
1 м³ розкривних порід на j-му уступі і-го
кар’єру, грн./м³; Hyjt, mpit – відповідно, висота
j-го уступу та потужність рудного пласту на іму кар’єрі, м; n – загальна кількість розкривних уступів на кар’єрі; Cзi – собівартість збагачення руди з і-го кар’єру для виготовлення
1 т концентрату, грн./т; εі – коефіцієнт вилучення Mnpi в концентрат з руді і-го кар’єру,
частка од.; IBit, OCit – обсяг інвестиційних
вкладень, спрямованих, відповідно, на розвиток техніки й технології гірничо-збагачувального виробництва та на охорону середовища,
грн./рік; Oріt – плановий обсяг видобутку марганцевої руди на і-му кар’єрі в t-му році, т/рік.
Оцінимо технологію видобування горизон-

тального пласта марганцевої руди на кар’єрах
ПГЗК упродовж 10 років. Виходячи з ринкового попиту на концентрат – 12500 т на місяць
визначена продуктивність кар’єру по руді –
600 тис. т на рік. Витрати Cзi на безпосередньо
збагачення руди з будь якого кар’єру для
виготовлення 1 т концентрату прийнято рівними 5,57 грн., обсяг інвестицій IBit на розвиток
технічних засобів – 3300 тис. грн./рік.
На підставі розрахунків за формулою (1)
з початку періоду, що розглядається, найменші майже однакові (з різницею 4 %) витрати на гірничо-збагачувальне виробництво досягаються при використанні рудної сировини,
видобутої на Шевченківському та Північному
кар’єрах (табл. 1). Це відбувається завдяки
більш працездатним комплексам устаткування
та сприятливішим гірничо-геологічним умовам відпрацювання рудного пласта на цих
кар’єрах. Складні умови видобувних робіт, а
також експлуатація сильно зношеного технологічного устаткування спричиняють на
кар’єрі Чкаловський-1 найбільші витрати на
виробництво концентрату (подорожчання порівняно з середнім рівнем витрат 25 %). Крім
зазначеного вище, це можна пояснити невідповідністю потужного на кар’єрі устаткування, що потребує значних витрат на його обслуговування, фактичному попиту на рудну сировину, що сильно скоротився останнім часом.
Отже, впроваджені на зазначених вище
кар’єрах комплекси устаткування, які краще
адаптовані до технологічних схем гірничодобувних робіт, за витратами на виробництво
концентрату є більш вигідними, ніж на Чкаловському-1 та Чкаловському-2 кар’єрах.

Таблиця 1. Основні складові витрат на гірничо-збагачувальне виробництво
На 1 т рудної сировини, грн.
Кар’єр
Шевченківський
Північний
Чкаловський-2
Чкаловський-1
Чкаловський-1 (80 %) +
Шевченківський (20 %)
Чкаловський-1 (60 %) +
Шевченківський (40 %)

розробка
розкривних
порід
3,55
6,35
11,30
9,60

На 1 т концентрату, грн.

видобуток руди

доставка
руди

охорона
довкілля

усього

26,46
39,31
34,64
35,85

3,55
6,35
11,3
9,6

14,34
18,04
21,31
21,03

129,17
134,47
142,39
167,38

8,39

33,97

8,39

19,69

159,84

7,18

32,09

7,18

18,35

152,1

Для повнішого використання наявних запасів
марганцеворудної сировини в родовищі з кар’єрів

на збагачення спрямовується рудо-потік усередненої якості (за вмістом Mnp), для чого багата й
35
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бідна руда з різних кар’єрів змішується. Крім того, це дозволяє контролювати витрати на виробництво концентрату шляхом усереднення собівартості видобутої сировини. Залежно від співвідношення показників якості руди та її собівартості
на кар’єрах, які об’єднуються одним рудо-

потоком, витрати на виробництво концентрату
або знижуються або підвищуються. Так, примішуючи 20-40% бідної, проте дешевої руди Шевченківського кар’єру до дорогої руди з кар’єру
Чкаловський-1 витрати на концентрат можуть
бути знижені відповідно на 5 – 10 % (рис. 1).

Собівартість виробництва
концентрату, грн/т

570
520

2

470

1

420
370
320

3
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220
170
120
0

2

4
6
Рік експлуатації

8

10

Рис. 1. Собівартість виробництва концентрату при використанні рудної сировини
різних кар’єрів: 1 – Чкаловський-1, 2 – Чкаловський-1 (60 %)
і Шевченківський (40 %), 3 – Шевченківський

При обґрунтуванні доцільного рівня усереднення якості руди за критерієм собівартості
виробленого концентрату треба ураховувати,
що вміст металу Mnp в руді впливає на коефіцієнт ε вилучення цього металу в концентрат, а
значить, на втрати експлуатаційних запасів рудної сировини родовища (рис. 2). За статистичними даними збагачувальних фабрик ПГЗК між
коефіцієнтом ε та вмістом металу Mnp існує
статистична залежність:

складався низький, а в другий – високий вміст
марганцю в рудній сировині.
У відходах збагачення, що спрямовуються
у хвостосховище, втрачається певний обсяг металу (марганцю). Встановимо обсяг металу,
вилученого з рудної сировини в процесі її збагачення, адже він характеризує рівень втрат
рудних запасів в родовищі. Втрати металу у
відходах збагачення рудо-потоку і-го кар’єру
можуть бути визначені за вираженням:

ε= - 0,0168∙Mnp2+ 2,4025∙Mnp +

Mei=OрiMnрi(1-εi), т/ рік.

+15,583, % ; R2=0,941.

(5)

На підставі залежності (5) підвищення вмісту марганцю в руді при незначному вмісті
(21 – 25 %) не призводить до суттєвого підвищення рівня вилучення металу в концентрат
(від 61 % до 64 %), у той же час при високому
вмісті (28 – 32 %) підвищення вмісту марганцю
дозволяє значно підвищити рівень цього вилучення (від 68 % до 76 %), завдяки чому досягаються найменші втрати металу. Значить, найменші втрати металу Mnp будуть відбуватися
при розподілі видобутку руди та її збагаченні
окремими рудо-потоками. Усереднення руди по
групах кар’єрів за названим критерієм ефективності слід здійснювати так, щоб в одній групі
36

(6)

Використовуючи вираження (6) стосовно показників видобутку руди та виробництва концентрату на Покровському ГЗК (табл. 2). Причому
прийнято, що той чи інший кар’єр має забезпечувати виробництво заданого обсягу концентрату
(12500 т на місяць) згідно з попитом ринку на
концентрат.
Сьогодні збагачувальні фабрики виробляють
концентрат з рудної сировини, яку поставляє періодично той чи інший кар’єр. Якщо концентрат
виробляється з багатої руди, то обсяг її видобутку
знижується, а значить, знижується обсяг розкривних порід, які треба було б видалити з кар’єрів
при видобуванні руди середньої якості. У той же
час, при виготовленні заданого обсягу концент-
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рату з бідної руди потрібно буде видобувати її
більший обсяг, що призведе до підвищення обсягу розкривних порід. Встановимо обсяг цих порід, який може бути скорочений, якщо обсяг річного видобутку буде усереднюватись за якістю
руди, що збагачується, шляхом змішування декількох кар’єрних потоків.
За
результатами
розрахунку
авторів,
нижча якість марганцевої руди (21,85 % Мп) призводить до нижчого коефіцієнту вилучення мета-

лу (0,601) та найбільших обсягів збагачення
руди (41,36 тис. т/міс.), хвостів збагачення
(28,86 тис. т/міс.) та розробки розкривних порід
(570,8 тис. м3/міс). Підвищення якості рудної сировини дозволяє поліпшити показники виробництва концентрату за рахунок меншого обсягу розкривних порід. Так, Змішування рудної сировини у рівних обсягах для випуску 600 тис.т концентрату показує можливість їх скорочення від
4,71 % до 10,05 %.
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Частка багатої рудної сировини в загальному обсязі рудної сировини,
використаної для виробництва марганцевого концентрату, %
Рис. 2. Графіки, що демонструють вплив якості рудної сировини (1)
на собівартість виробництва концентрату (2)
Таблиця 2. Показники гірничо-збагачувального процесу на Покровському ГЗК
Кар'єр

Видобуток руди,
тис. т/міс.

Вміст марганцю
в руді,%

Коефіцієнт
вилучення металу

Втрати металу, тис.
т/міс.

Чкаловський-1
Чкаловський-2
Північний
Шевченківський

36,31
29,42
33,36
41,36

23,69
27,03
24,99
21,85

0,63
0,68
0,65
0,60

3,17
2,53
2,91
3,60

Якщо треба виробити згідно з попитом обсяг концентрату Окп, то для цього слід видобути
обсяг руди Орп. При поділі всього обсягу руди,
що видобувають декілька кар’єрів, кожен з них
має забезпечити рудну сировину в обсязі Орі.
Виходячи з цього обсягу руди, і-й кар’єр має
розробити відповідний обсяг розкривних порід
Vпі. У такому разі буде виконуватися умова:
Vпі= ОріКрі= ОкіβіКрі, м3/міс. (рік),

(3)

де Крі – коефіцієнт розкриття при видобуванні
руди на і-му кар’єрі, м3/т; βі – витрата руди і-го

кар’єру на 1 т концентрату, т.
Вираження (3) дозволяє планувати коефіцієнт розкриття рудного пласта згідно з якістю
рудної сировини. Як витікає з вираження, обсяг
розкривних порід можна регулювати зміною
виходу концентрату βі з сирої руди і-го кар’єру
за рахунок її якості – від бідної руди до багатої
відносно усередненої. Зниження чи перевищення сумарного обсягу розкриву ΔVn який треба
видалити з кар’єру для видобування заданого
обсягу руди Op і виробництва концентрату Oк,
встановлюється виходячи з суми обсягів розк37
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ривних порід, що забезпечують видобування
обсягів усіх кар’єрних рудо-потоків.
Розглянуто ефективність запропонованого
рішення щодо збагачення заданого обсягу руди
за окремими рудо-потоками, виходячи з обсягів
розкривних порід та відходів (рис 3). Досліджено два рудо-потоки, що за вмістом марганцю в
руді суттєво відрізняються між собою (бідного –
20 % та багатого – 32 %, у середньому – 26 %).

Якщо вміст підвищується з 20% до 26%, то
необхідний обсяг розкриву зменшується на
185 тис. м3/міс., а при зниженні вмісту з 32 %
до 26 % – збільшується на 140 тис. м3/міс.
(рис. 3, а). Аналогічно змінюються місячні обсяги відходів збагачення: 19 і 10 тис. т (рис. 3, б).
Ці результати розрахунку свідчать про доцільність роздільного збагачення багатого та бідного
рудо-потоків.

а

б

Рис. 3. Графіки зміни обсягів розкривних порід (а) та відходів збагачення (б)
в залежності від вмісту марганцю в кар’єрному рудо-потоці

Висновки. 1. Впроваджена на марганцевих
кар'єрах ПГЗК технологічна схема видобування
рудного пласта базується на розробці трьох високих розкривних уступів (висотою біля 20 чи
30 м) потужними гірничо- транспортними комплексами (продуктивністю понад 10 млн м3 на
рік). За своєю конструкцією така схема не може
перевлаштуватися на видобування рудної сировини для виробництва конкурентного концентрату в малому обсязі у разі зниженого попиту.
2. Обґрунтовано, що технологія видобування
горизонтального рудного пласта відкритим спо38

собом в ринкових умовах господарювання гірничого підприємства має базуватися на застосуванні багатьох одиниць кар’єрного устаткування
з невеликими робочими розмірами, що розміщені
на значному по довжині фронті видобувних, розкривних та відвальних робіт (за принципом розподілу робочих забоїв в глибоких кар’єрах).
3. Обґрунтовано, що технологічні й економічні умови видобування й перероблення рудної
сировини у цілому характеризуються якістю рудо-потоку (за вмістом металу), яка утворюється
цими умовами. Узагальнений методичний підхід
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до оцінювання ефективності діяльності гірничозбагачувального підприємства, ураховуючи собівартість концентрату, втрати запасів рудної
сировини та металу у відходах збагачення, а також обсяг розкривних порід, які треба видалити
з кар’єру для задоволення ринкового попиту на
концентрат. Якість рудо-потоку впливає на величину названих критеріїв оцінки й тим самим
визначає раціональні умови формування рудопотоку.
4. Вплив названих у п. 3 критеріїв оцінки в
цілому відображає ступень вилучення металу з
рудної сировини в концентрат. За даними ПГЗК,
між цим ступенем та якістю марганцевої руди
існує певна непрямолінійна залежність, згідно з
якою підвищення вмісту марганцю в руді при
незначному вмісті не приводить до суттєвого
підвищення ступеню вилучення металу, а при
високому вмісті його підвищення дозволяє значно підвищити ступень вилучення. Звідси витікає, що якість марганцевої руди слід розподіляти й усереднювати по двох групах кар’єрів так,
щоб в одній групі був отриманий низький, а в
другий – високий вміст марганцю в рудній сировині. Це забезпечує найбільший у сумі для
двох рудо-потоків обсяг вилученого металу.
5. Розроблено науково-прикладний підхід до
визначення раціонального обсягу розкривних
порід, що забезпечує розкриття рудного пласта в
обсязі, обумовленому раціональним ступенем
вилучення металу з рудної сировини при її збагаченні декількома рудо-потоками. Такий підхід
дозволяє мінімізувати витрати кар’єру на розкривні роботи. Якщо марганцеву руду збагачувати роздільними (бідною і багатою) потоками, то
необхідний обсяг розкриву стосовно умов ПГЗК
зменшується на 45 тис. м3/міс. (10 %).
6. Ринкова економіка суттєво впливає на результати виробничої діяльності гірничозбагачувальних підприємств, передусім, на обсяг реалізації виробленої продукції. В наукових
публікаціях цьому чиннику у взаємозв’язку з
технологією процесів видобування та перероблення корисної копалини приділяється недостатньо уваги. Безумовно, цей чинник потребує
більш детальних обґрунтувань, на що варто
спрямувати подальші дослідження.
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Цель – обобщение исходных данных и научно-прикладное определение технологических
факторов, обуславливающих концептуальный
подход к улучшению экономических результатов процессов добычи полезного ископаемого и
его обогащения и, в результате повышение
эффективности производственной деятельности горно-обогатительного предприятия.
Методика заключается в обосновании
факторов технологического и экономического
подходов оценки производственных процессов
добычи и обогащения марганцеворудного сырья, определении себестоимости концентрата,
потери запасов рудного сырья и металла в отходах обогащения, а также объема вскрышных
пород, которые нужно разработать для изготовления заданного объема концентрата.
Результаты. Определено несоответствие
технологической схемы горных работ на марганцевых карьерах ПГОКа требованиям производства конкурентного концентрата при пониженном спросе, а также направление ее реконструкции. Обосновано влияние качества
рудо-потока на экономические результаты
горно-обогатительного производства и определены рациональные условия усреднения качества рудного сырья различных карьеров. Разработан научно-прикладной подход к определению рационального объема вскрышных пород,
который обеспечивает вскрытие рудного пласта в объеме, позволяющем минимизировать
40

расходы карьера на вскрышные работы.
Научная новизна. Определен принцип совершенствования технологической схемы добычи горизонтального рудного пласта при пониженном спросе на продукцию. Обоснован
методический подход оценки эффективности
производственной деятельности горно-обогатительного предприятия, учитывающий себестоимость концентрата, потери запасов рудного сырья и металла в отходах обогащения, а
также объем вскрышных пород, который
удовлетворяет рыночный спрос на концентрат. Установлена непрямолинейная зависимость между качеством марганцевой руды и
степенью извлечения металла в концентрат.
Данную зависимость следует оценивать при
формировании обогащаемого рудо-потока.
Практическая значимость. Оценена технология горных работ на карьерах ПГОКа по
себестоимости концентрата, которая отражает их адаптацию к рыночным условиям хозяйствования. Определена статистическая
взаимосвязь между технолого-экономическими
условиями добычи рудного сырья и качеством
рудо-потока (по содержанию металла). Предложен методический подход к усреднению
марганцевой руды по двум группам карьеров,
обеспечивающий наибольший объем изъятого
металла и минимизирующий затраты предприятия на вскрышные работы.
Ключевые слова: карьер, производственные процессы, марганцевая руда, качество рудо-потока, технолого-экономическая эффективность, методические основы, извлечение
металла, себестоимость концентрата.
The purpose is generalizing of output data
and scientific and applied determining of technological factors that condition on the conceptual
approach to improving the economic results of
mining and processing of minerals and, as the result the efficiency of the production activities of a
mining and processing enterprise.
The methodology is the substantiation of the
factors of technological and economic approaches
to the evaluation of production processes of mining and processing of manganese ore raw materials that determine a cost of a concentrate, losses
of reserves of ore raw materials and metal in the
waste of processing, as well as a volume of overburden, that should be developed for the production of a adjusted volume of concentrate.
Findings. The discrepancy of the technological scheme of mining operations on manganese
open pits of the Pokrovsky ore mining and
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processing enterprise with the requirements for the
production of competitive concentrate in the event
of reduced demand, as well as the direction of its
reconstruction, is determined. The influence of the
quality of the ore stream on the economic results
of the mining and processing production is substantiated and rational conditions for averaging of
a quality of ore raw materials of different open
pits are determined. Scientific and applied approach for determining of the rational volume of
overburden, which provides an overburden of ore
stream in a volume that allows minimizing an open
pit’s costs for overburden works, is developed.
Originality. The approach of improving of the
technological scheme of mining of horizontal ore
stream under the condition of reduced demand for
products is determined. Methodical approach to
the evaluation of the efficiency of mining activity
of mining and processing enterprise is generalized
taking into account concentrate cost, losses of reserves of ore raw materials and metal in the waste
of processing, as well as the volume of overburden, which meets market demand for concentrate.
The certain indirect correlation between a quality

of manganese ore and a degree of metal extraction
into a concentrate, which should be evaluated
while processed ore-stream is forming, is determined.
Practical value. The technology of mining operations at the open pits of the Pokrovsky ore mining and processing enterprise according to concentrate cost that reflects their adaptation to market conditions is estimated. Statistical tie between
technological and economic conditions for mining
of ore raw materials and the quality of the ore
stream (by the content of metal) is determined. The
methodical approach is proposed for averaging of
manganese ore in two groups of open pits, which
provides the largest amount of extracted metal and
minimizes the cost of the enterprise for overburden
works.
Key words: open pit, production processes,
manganese ore, quality of ore stream, technological and economic efficiency, methodical bases,
metal extraction, concentrate cost.
Рукопис надійшов 31.07.2019.
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USED IN MINING TECHNOLOGIES
Цель. Обоснование методов математического моделирования для анализа теплофизических характеристик в технологиях использования нового типа низкотемпературных гравийных фильтров.
Методика. Анализ современных методов математического моделирования процессов тепломассообмена в гравийных фильтрах для горного производства позволил определить длительность выдержки фильтра в морозильной камере, что необходимо для обоснования энергозатрат
технологии.
Результаты. Проведен анализ теплофизических аспектов технологии использования нового
типа низкотемпературных гравийных фильтров. Для обеспечения надежной работы данных
фильтров необходимо выполнение оценки параметров тепломассобменных процессов в теле гравийных фильтров при установке их в скважины. Представлена математическая модель для исследования тепломассопереноса в пористой среде гравийного фильтра при изготовлении его по
низкотемпературной технологии и результаты расчета температурных полей в теле фильтра с
учетом фазового превращения вяжущего вещества.
Научная новизна. На основе анализа современных методов математического моделирования разработана модель теплофизического процесса в теле гравийных фильтров при их установке в скважины с учетом тепло и влагопереноса в пористой среде фильтров при изготовлении
их по низкотемпературной технологии.
Практическая значимость. Заключается в усовершенствованные технологий изготовления
низкотемпературных гравийных фильтров, предназначенных для эксплуатации в условиях горного производства на основе анализа полученных результатов расчета температурных полей в
теле фильтра с учетом фазовых превращений вяжущего вещества и влагопереноса.
Ключевые слова: процесс теплообмена, низкотемпературный гравийный фильтр, горные
технологии, температурное поле.
DOI: 10.34185/0543-5749.2019-3-4-42-47
© Судаков А.К., Дзюба С.В., Дреус А.Ю., Лысенко Е.Е., 2019 г.

42

МЕТАЛУРГІЙНА ТА ГІРНИЧОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 2019, № 3-4

Введение. Гравийные фильтры широко используются в системах подземной инфраструктуры, в частности, в скважинах подземных газовых
хранилищ, системах оборотного водоснабжения,
являются необходимым элементом технологического оборудования нефтяных и газовых скважин, скважин на воду, и др. [1]. В самом общем
случае, технологии использования гравийных
фильтров делятся на две группы. К первой группе относятся фильтры, которые изготовляются на
поверхности и доставляются на забой в готовом
виде. Ко второй группе относятся фильтры, которые формируются непосредственно на забое
скважины. Оба подхода обладают преимуществами и недостатками при использовании их в определенных типах скважин [2, 3]. Одной из основных проблем при использовании обеих указанных групп технологий в скважинах является
процесс доставки фильтров к продуктивному горизонту, что связано с различными осложнениями и/или использованием дополнительного спускоподъемного оборудования [4, 5].
Для повышения эффективности технологий
гравийных фильтров предлагаются разные оригинальные подходы [6]. В работе [7] предложена
низкотемпературная технология изготовления
гравийных фильтров, которая обладает рядом
преимуществ в вертикальных скважинах по
сравнению с традиционными подходами. Однако эффективность низкотемпературных фильтров зависит от тепловых условий в скважинах.
Высокие температуры и гидродинамические
процессы в скважинах и подземных выработках
являются факторами, которые во многом ограничивают применение тех или иных технологий

[8–12], в том числе использовании гравийных
фильтров [13].
Таким образом, обоснование параметров
технологии по использованию низкотемпературных гравийных фильтров требует проведения
специальных исследований процессов теплообмена в скважине. В качестве инструмента исследования целесообразно применять методы математического моделирования. Математическая
модель процессов теплообмена процессов размораживания пористого гравийного фильтра в
скважине была предложена в работе [14]. В настоящей работе рассмотрен процесс заморозки
гравийного фильтра в морозильной камере при
его изготовлении. Данная задача представляет
интерес для оценки временных параметров низкотемпературной технологии изготовления таких фильтров и определения рациональных
энергетических затрат.
Постановка задачи. Одной из основных
проблем при использовании гравийных фильтров первой группы является обеспечение достаточной прочности конструкции при сохранении
эффективной фильтрующей способности. В рассматриваемой низкотемпературной технологии
фильтр изготовляется путем заморозки гравийной обсыпки насыщенной связывающим композитным раствором в морозильной камере. В результате получается монолит, который доставляется на забой скважины. Общий вид готового
фильтра представлен на рис. 1.
При изготовлении фильтра влажный гравий
засыпается в жесткую форму, после чего выдерживается в морозильной камере. Геометрическая модель представлена на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид готового гравийного фильтра
изготовленного по низкотемпературной технологии

Рис. 2. Схема гравийного фильтра при изготовлении
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Рассмотрим процесс замораживания фильтра в морозильной камере. Математическая модель процессов тепло и влагопереноса в пористом теле фильтра в рамках допущений принятых
в [1] имеет вид:
∂T 1 ∂ 
∂T 
=
сef (T ,U ) ρ(T )
 r ⋅ λ(T ,U ) ⋅
+
∂τ r ∂r 
∂r 
+

∂ 
∂T 
 λ(T ,U ) ⋅
,
∂z 
∂z 

(1)

T τ = 0 = T0 ,

(2)

∂T


= q R1 ,R2 ,
 λ R1 ,R2 ∂r + α R1 ,R2 T 
 r = R1 ,R2


(3)

∂T


= q0 , H ,
 λ 0 ,H ∂z + α 0 ,H T 
 z = 0 ,H


(4)

U (r , z ,0 ) = U 0 ,
∂ (1 − i (T )) U
k (T ,U )
∂r
= k (T ,U )

k (T ,U )

∂ (1 − i (T )) U
∂z

= k (T ,U )

∂ (1 − i (T )) U
∂z

(5)

=
r = R1

(7)

=
z =0

= 0.

(8)

z=H

где z , r – пространственные координаты, T –
температура, U – влагосодержание, λ – коэффициент теплопроводности, k – коэффициент
диффузии, cef – эффективная теплоемкость, ρ –
плотность материала фильтра, i – функция
«льдистости», R1 , R2 − внутренний и внешний
радиусы фильтра, H – высота фильтра, α − коэффициент теплообмена с окружающей средой,
q – тепловой поток.
Эффективная
теплоемкость
материала
фильтра определяется по соотношению:
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ρl
di
⋅П ⋅L⋅
,
ρ
dT

(9)

где csk ,cw ,cl – теплоемкости скелета, жидкости,
льда, П – пористость фильтра, L – скрытая теплота плавления льда, ρl – плотность льда.
Коэффициент теплопроводности гравийной
обсыпки определяем:
(10)

где λ m и λ t для крупнодисперсной среды определяется эмпирическими зависимостями [15]:

(
= 1,5 ⋅ (ρ ⋅10

)
+ 0 ,1 ⋅ U − 1,1) − 0 ,1 ⋅ U .

λ m = 1,7 ⋅ ρ ⋅10 −3 + 0 ,1 ⋅ U − 1,1 − 0 ,1 ⋅ U ,
λt

(6)

∂U (1 − i (T ))
= 0,
∂r
r = R2

+ П ⋅ i (T ) ⋅ cl ⋅ U ±

λ f (T ) = λ m + (λ t − λ m ) ⋅ (1 − i (T )),

τ > 0 , R1 < r < R2 , 0 < z < H ,

∂U 1 ∂ 
∂ (1 − i (T )) U 
=
+
 r ⋅ k (T ,U ) ⋅
∂τ r ∂r 
∂r

∂ 
∂ (1 − i (T )) U 
+  k (T ,U ) ⋅
,
∂z 
∂z


сef (T ) = (1 − П ) ⋅ csk + П ⋅ (1 − i (T )) ⋅ cw ⋅ U +

−3

Фазовые превращения свободной воды, которая находится в поровом пространстве крупнодисперсной среды фильтра происходит в узком диапазоне температур. В этом случае функцию описывающую содержание льда в порах
можно определить с использованием следующей
аппроксимации [15];
0 , T > TP ,

n (T −TН )
 1− e
i (T ) = ik
, TP ≥ T ≥ TK ,
n (Т К −Т Н )
 1− е
ik , T < TK ,


(11)

где ik – содержание льда в порах при температуре Т К , которое зависит от количества связанной влаги; Т Н , Т К – температуры начала и
окончания фазового перехода; n – коэффициент
характеризующий степень связанности воды с
твердым скелетом, и зависит от дисперсности,
минерального и химического состава пористой
среды.
Средний коэффициент теплоотдачи в период размораживания фильтра после установки его
в рабочее положение определим с помощью
критериального уравнения для свободной конвекции:
Nu∞ = 0 ,75 ⋅ (Gr ⋅ Pr )

0 ,25
∞

 Pr 
⋅  ∞ 
 Prs 

0 ,25

где Nu – критерий Нуссельта, Pr∞ , Prs – критерии Прандтля вычисленные при температуре
окружающей воды и фильтра соответственно,
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Gr = g ⋅ β ⋅ (T − T∞ ) ⋅ H 3 / ν 2 , – критерий Грасгофа, β – коэффициент теплового расширения
воды, ν – вязкость воды, температура воды Т ∞ .
Тогда средний коэффициент теплоотдачи
равен:
Nu∞ ⋅ λ ∞
(12)
H
где λ ∞ – коэффициент теплопроводности окружающей воды при температуре T∞ .
Результаты моделирования и их обсуждение. Задача (1) – (8) с учетом соотношений
(9) – (12) решалась численно. Начальные данные
были приняты следующие: TP = 272 К,
TK = 273 К,
ik = 0,98 ,
сsk = 920 Дж/(кг∙К),
сw = 4190 Дж/(кг∙К),
сl = 2100 Дж/(кг∙К),
ρ sk = 1650 кг/м3,
α=

ρ w = 1000 кг/м3,
λ sk = 0,36 Вт/(м∙К),
λ l = 2,22 Вт/(м∙К),

ρl = 920 кг/м3,

λ w = 0,612 Вт/(м∙К),
l = 334 кДж/кг.

В зависимости от выбора вида гравия коэффициент пористости находится в пределах 5 % –
30 % (для фракций 0 ,5 ÷ 1 мм). Геометрические
размеры
фильтра
заданы
d1 = 0 ,005 м,
R1 = 0 ,055 м, R2 = 0 ,09 м, H = 0,2 м. Исходя из
практических рекомендаций по изготовлению
низкотемпературных гравийных фильтров, начальная температура перед заморозкой варьируется диапазоне 5 ÷ 25 °С, в зависимости от температуры окружающей среды. Начальная влажность варьируется в диапазоне от 5 % до 20 %.
В расчетах принято, что начальная температура
15 °С, температура в морозильной камере –
20 °С, начальная влажность 20 %. Теплофизические
характеристики
оболочки
фильтра
λ cas = 0,16 Вт/(м∙К),
сcas = 1050 Дж/(кг∙К),
ρcas = 1350 Дж/(кг∙К).
На рис. 3 представлена динамика промерзания тела фильтра в виде температурных полей в
различные моменты времени от начала процесса
замораживания.

Рис. 3. Изотермы температуры (°С) в теле гравийного фильтра при замораживании:
а) через 1 час; б) через 2 часа; в) через 7 часов
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По характеру температурных изотерм на
рис. 3 видно, что через 1 час после начала процесса замораживания на верхней поверхности
гравийного фильтра образуется мерзлая зона, а
через 2 часа фронт фазового превращения влаги
в фильтре (для воды 0 °С) находится в середине
стенки фильтра. Несимметричность распределения температурного поля объясняется различными условиями теплообмена на верхней поверхности, которая контактирует с внешней
средой, и нижней поверхности, которая находится на промерзшей металлической подложке.
С технологической точки зрения, для обеспечения прочности конструкции, не обходимо
получить максимально глубокую заморозку гравийного фильтра. Как видно из результатов расчета, через 7 часов после начала процесса замораживания температурные градиенты в теле
фильтра незначительные. Таким образом, температурное поле выравнивается и достигает значений температуры в морозильной камере.
Выводы. Разработана математическая модель для исследования процессов тепломассобмена в пористой гравийной среде тела фильтра,
который изготавливается по низкотемпературной технологии. Предложенная модель позволяет определить длительность выдержки фильтра
в морозильной камере, что необходимо для
обоснования энергозатрат технологии. Определены временные параметры замораживания
стандартного гравийного фильтра.
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Мета. Обґрунтування методів математичного моделювання для аналізу теплофізичних характеристик в технологіях використання нового типу низькотемпературних гравійних фільтрів.
Методика. Аналіз сучасних методів математичного моделювання процесів тепломасообміну в гравійних фільтрах для гірського
виробництва дозволив визначити тривалість
витримки фільтра в морозильній камері, що
необхідно для обґрунтування енерговитрат
технології.
Результати. Проведено аналіз теплофізичних аспектів технології використання нового типу низькотемпературних гравійних
фільтрів. Для забезпечення надійної роботи
даних фільтрів необхідно виконання оцінки
параметрів тепломасобмінних процесів в тілі
гравійних фільтрів при установці їх в свердловини. Представлено математичну модель для
дослідження тепломасопереносу в пористому
середовищі гравійного фільтра при виготовленні його з низькотемпературної технології
та результати розрахунку температурних
полів в тілі фільтра з урахуванням фазового
перетворення в'язкої речовини.
Наукова новизна. На основі аналізу сучасних методів математичного моделювання розроблено модель теплофізичного процесу в тілі гравійних фільтрів при їх установці в свердловини з урахуванням тепло і влагопереноса в
пористому середовищі фільтрів при виготовленні їх по низькотемпературній технології.
Практична значимість. Полягає в вдосконалені технологій виготовлення низькотемпературних гравійних фільтрів, які призначені
для експлуатації в умовах гірничого виробництва на основі аналізу отриманих результатів розрахунку температурних полів в тілі
фільтру з урахуванням фазових перетворень
в'язкої речовини і влагопереносу.
Ключові слова: процес теплообміну, низькотемпературний гравійний фільтр, гірничі
технології, температурне поле.

Purpose. Mathematical modeling methods
substantiation for the thermal characteristics
analysis in the technologies that use a new type of
low-temperature gravel filters.
Methodology. The analysis of modern methods of heat and mass transfer processes mathematical modeling in gravel filters for mining
production made it possible to determine the filter exposure duration in the freezer, which is necessary to justify the technology energy consumption.
Findings. The analysis of the thermophysical
aspects of technology that uses a new type of lowtemperature gravel filters has been carried out.
To ensure reliable operation of these filters, it is
necessary to evaluate the heat and mass transfer
processes parameters in the gravel filters body
when installing them in wells. A mathematical
model is presented for the study of heat and mass
transfer in a gravel filter porous medium during
its manufacture using low-temperature technology and the calculating temperature fields results
in the filter body taking into account the phase
transformation of the binder.
Originality. Based on the modern methods of
mathematical modeling analysis, a model of the
thermophysical process in the gravel filters body
has been developed when they are installed in the
wells, taking into account heat and moisture
transfer in the porous environment of the filters
when they are manufactured using lowtemperature technology.
Practical value. Consists in improved manufacturing techniques of low-temperature gravel
filters intended for operation in mining production based on the obtained results of the temperature fields calculation analysis in the filter body,
taking into account the phase transformations of
the binder and moisture transfer.
Key words: heat exchange process, lowtemperature gravel filter, mining technologies,
temperature field.
Рукопись поступила 19.07.2019

47

МЕТАЛУРГІЙНА ТА ГІРНИЧОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 2019, № 3-4

УДК 661.666: 66.096.5
С.С. Федоров /д.т.н./,

Національна металургійна академія
України, м. Дніпро, Україна

А.В. Сибір /к.т.н./,
М.В. Губинський /д.т.н./,
С.М. Губинський /магістр/,

ТОВ «ТМЕС», м. Дніпро, Україна

С.М. Форись /к.т.н./,
О.Г. Гогоці /магістр/,
С.В. Коваль /магістр/

Національна металургійна академія
України, м. Дніпро, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ
ПІЛОТНОЇ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ ПЕЧІ КИПЛЯЧОГО ШАРУ
ПРОДУКТИВНІСТЮ 10 КГ/ГОД
S.S. Fedorov /Dr. Sci. (Tech.)/,

National Metallurgical Academy of
Ukraine, Dnipro, Ukraine

A.V. Sybir /Cand. Sci. (Tech.)/,
M.V. Hubynskyi /Dr. Sci. (Tech.)/,
S.M. Hubynskyi /M.Sc./,

TMEC Ltd., Dnipro, Ukraine

S.M. Foris /Cand. Sci. (Tech.)/,
O.G. Gogotsi /M.Sc./,
S.V. Koval /M.Sc./

National Metallurgical Academy of
Ukraine, Dnipro, Ukraine

STUDY OF THE OPERATING MODES
FOR THE ELECTRO-THERMAL FLUIDIZED BED FURNACE
OF 10 KG/H PRODUCTIVITY
Мета. Метою дослідження режимів лабораторної електротермічної печі киплячого шару продуктивністю 10 кг/год було отримання нових науково-практичних даних про вольт-амперні характеристики подібних агрегатів для подальшого вибору відповідних електричних джерел живлення.
Методика. Дослідження роботи печі виконувалось шляхом математичного моделювання її
теплового балансу та електричного опору у відповідних режимах. Для побудови вольт-амперних
характеристик були використані залежності для електричної потужності та питомого електричного опору шару, а також рівняння загальної, корисної потужності і потужності холостого
ходу за різних значень робочої температури і продуктивності.
Результати. Побудовані і досліджені воль-амперні характеристики печі киплячого шару
продуктивністю 10 кг/год, які включають: характеристики електротермічного киплячого шару
для певних значень температури в діапазоні від 0 до 2700°С; характеристики електротермічного киплячого шару для продуктивності печі G = 0 – 10 кг/год; криві щільності струму на поверхні
центрального електроду, на поверхні футеровки і середньої за радіусом печі i(I); криві постійної
потужності N = const в діапазоні 5 – 40 кВт. На основі аналізу результатів визначена область
сталої роботи електротермічної печі, яка виключає ймовірність короткого замикання. Розроблені режими розігріву, зміни температури і продуктивності, а також алгоритми забезпечення
заданих продуктивності й температури.
Наукова новизна. Вперше науково обґрунтовано вибір режимів управління електричною потужністю електротермічної печі киплячого шару на основі її вольт-амперних характеристик
та визначено область сталої роботи.
© Федоров С.С., Сибір А.В., Губинський М.В., Губинський С.М., Форись С.М., Гогоці, О.Г. Коваль С.В., 2019 г.
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Практична значущість. За результатами досліджень визначені вимоги та відповідно розроблене технічне завдання на виготовлення електричного джерела живлення лабораторної електротермічної печі киплячого шару продуктивністю 10 кг/год для умов ТОВ «Центр Матеріалознавства» (Київ, Україна).
Ключові слова: електротермічна піч, киплячий шар, рафінування графіту, режими роботи.
DOI: 10.34185/0543-5749.2019-3-4-48-55
Вступ. Завдяки своїм унікальним властивостям графіт став невід'ємною частиною виробів,
які використовуються в енергетиці, машинобудуванні та металургії. Сфера застосування даного матеріалу постійно розширюється, визначаючи тим самим його споживчий попит. За спостереженнями експертів, стала динаміка ринку
графіту знаходиться в тісному взаємозв'язку із
загальним станом глобальної економіки: тільки з
2012 по 2016 рр. ринок виріс на 9 % [1 – 2].
Промислова технологія електротермічного
киплячого шару (EFB), створена інженерами
Thermal and Material Engineering Center, забезпечує поточне рафінування вуглецевої сировини
до рівня 99,95-99,995 % [3 – 5]. Отримані матеріали мають покращені фізичні та хімічні властивості (зокрема тепло- та електропровідність,
кристалічну структуру, густину), що робить їх
затребуваними у виробництві літієвих акумуляторів, сталеплавильній та алюмінієвій промисловості, виробництві захисних фарб, покриттів,
вогнестійкої теплової ізоляції тощо.
Аналіз літературних даних та постановка
проблеми. Реалізація технології EFB в електротермічних печах киплячого шару (ЕТПКШ) забезпечується розмірами робочого простору, з
одного боку, та відповідними електротермічними режимами, з іншого. Як показує досвід численних математичних та фізичних моделей EFB,
вирішення останньої задачі важливе з точки зору вибору електричного джерела живлення та
розробки алгоритму управління процесу [6].
Ключовим параметром роботи високотемпературних ЕТПКШ, який у підсумку визначає
теплову потужність і робочу температуру процесу, є питомий електричний опір псевдозрідженого матеріалу. Сучасний науковий доробок
багатьох вчених [7-9] вказує на складність та
неоднозначність явища електричної провідності
киплячого шару, його вплив на роботу печей та
необхідність системного аналізу показників роботи цих агрегатів на його основі.
На цьому тлі, основними проблемами подальшого розвитку технології отримання батарейного графіту на базі ЕТПКШ в Україні та світі в
цілому є відсутність достатнього досвіду експлуатації та науково обґрунтованих методів ро-

зрахунку та конструювання енергоефективних
агрегатів. Отже, розвиток теоретичних основ
теплової роботи та розробки ефективних конструкцій ЕТПКШ, а також технологічних комплексів на їх основі є актуальним.
В цьому зв’язку актуальним є дослідження
електротермічних режимів ЕТПКШ для визначення меж їх сталої роботи та уточнення вимог
щодо джерел живлення.
Мета і завдання досліджень. Метою дослідження режимів лабораторної електротермічної
печі киплячого шару продуктивністю 10 кг/год
було отримання нових науково-практичних даних про вольт-амперні характеристики подібних
агрегатів для подальшого вибору відповідних
електричних джерел живлення.
Матеріали та методи дослідження.
Об’єктом дослідження виступала лабораторна
електротермічна піч, призначена для обробки
графіту з розміром фракцій від 100 мкм (рис. 1).
Розрахункова продуктивність установки 0 –
10 кг/год; максимальна температура обробки –
2000 – 2500 °С. Основні конструктивні розміри:
внутрішній діаметр робочого простору – 105 мм;
діаметр електроду – 60 мм; висота активної зони – 350 мм; висота ділянки під електродом –
200 мм; висота надшарової зони – 500 мм; діаметр активної зони нагріву – 105 мм; зовнішній
діаметр графітової футеровки – 305 мм; зовнішній діаметр теплової ізоляції – 705 мм.
Дослідження роботи печі виконувалось
шляхом математичного моделювання її теплового балансу та електричного опору у відповідних
режимах. Для побудови вольт-амперних характеристик були використані авторські залежності
для електричної потужності N = U⋅I = I2⋅R і питомого електричного опору (ПЕО) шару, а також
математична модель печі для розрахунку загальної, корисної потужності і потужності холостого ходу за різних значень робочої температури
і продуктивності [7 – 8].
Результати дослідження. За результатами
моделювання, графічна залежність ПЕО киплячого шару від потужності тепловиділень в одиниці об'єму та температури процесу (рис. 2)
вказує на її надскладний та неоднозначний характер, що є проблемою в управлінні електро49
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термічними режимами печі. Класичне уявлення
про енергетичну характеристику ЕТПКШ як
функцію потужності від продуктивності N (G) є
малоінформативним, оскільки основний інтерес

в регулюванні представляє взаємозв'язок струму і напруги. Для її дослідження були отримані
та вивчені вольт-ампері характеристики (ВАХ)
печі.

Рис. 1. Зовнішній вигляд пілотної ЕТПКШ
продуктивністю 10 кг/год (Виробник MRC)

Рис. 2. Вольт-амперна характеристика електротермічної печі 10 кг/г

ВАХ-ки печі включають в себе 4-ри сімейства кривих:
1) ВАХ-ки електротермічного киплячого
50

шару для певних значень температури в діапазоні від 0 до 2700 °С, побудовані з кроком
100 °С. Їм відповідають лінії постійної темпера-
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тури (чорні криві). Зазначене сімейство кривих
отримано на основі математичної моделі ПЕО.
Кожному значенню температури відповідає своя
витрата азоту, приведена до нормальних умов на
межі стійкості щільного шару (W = 1);
2) ВАХ-ки електротермічного киплячого
шару для певної продуктивності печі G = 0 –
10 кг/год, побудовані з кроком 2,5 кг/год (червоні криві). Це так звані лінії постійної витрати
матеріалу. Даний тип кривих отримано шляхом
сполученого рішення рівняння теплового балансу печі певної конструкції з урахуванням можливих електротермічного і гідродинамічного
режимів, а також математичної моделі ПЕО. Для
їх побудові в якості вихідних даних задавалися
продуктивність печі та температура процесу,
після чого знаходились напруга і струм;
3) Криві щільності струму на поверхні
центрального електроду, на поверхні футеровки
і середньої за радіусом печі i(I) зі шкалою значень на допоміжній осі. Даний тип кривих носить інформативний характер для оцінки умов
роботи, перш за все, центрального електроду;
4) Криві постійної потужності N = const в
діапазоні 5 – 40 кВт з кроком 5 кВт, які спільно з

лініями 2-го типу (G = const) неявно представляють енергетичну характеристику агрегату.
Як випливає з рис. 3 питання управління
роботою печі вимагає системного аналізу. Кожна точка на діаграмі відповідає певному стану
печі, що характеризується продуктивністю, температурою, струмом, напругою, потужністю і
щільністю струму. Крім цього, тут же неявно
заданий ПЕО шару, значення якого пропорційно
тангенсу кута нахилу променю, що проходить
через початок координат і робочу точку.
Характер кривих 3-го і 4-го типу щодо потужності і щільності струму однозначний, оскільки функціональні зв'язки визначаються простими математичними залежностями, які не потребують окремих пояснень.
ВАХ-ки киплячого шару (криві 1-го типу)
мають виражений максимум, що обумовлено
взаємним впливом температури і питомих тепловиділень в одиниці об'єму на величину його
ПЕО. Як видно з рис. 3, заданій напрузі джерела можуть відповідати дві величини робочого
струму. Отже, існує свого роду невизначена
область, в якій можуть проявлятися явища
помпажу.

Рис. 3. Спосіб управління електротермічним режимом ЕТПКШ

Обговорення результатів. Аналіз ізотерм
показує, що за експлуатації печі на низхідній
гілці, коли щільність струму відповідає більшому значенню, система буде несталою. Наприклад, такому стану відповідає положення точки
«a» на рис. 3. Будь-який незначний, локальний у

часі збурюючий фактор пов'язаний зі зміною
щільності киплячого шару виведе систему з рівноваги. Це призведе до раптового зменшення
величини робочого струму в напрямку «ab» і
падіння потужності або ж, навпаки, короткого
замикання ланцюга, в напрямку «ac». Слід за51
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уважити, що режим короткого замикання електротермічного киплячого шару не описується математична моделлю його ПЕО. Тому напрямок
«ac» в даному випадку показано умовно. На висхідній гілки ізотерми шар перебуває в режимі
далекому від короткого замикання ланцюга.
Проте спонтанний перехід з точки «b» в стан «a»
також не може бути виключений. Частота таких
переходів може відповідати пульсаційній гідродинамічній характеристиці шару 2 – 7 Гц. Для
виключення подібних коливань і запобігання
різкого збільшення потужності, дана особливість повинна в обов'язковому порядку враховуватися під час проектування джерела живлення.
З наведених міркувань запропонована так
звана межа стійкості (рис. 3), яка проходить через екстремуми ізотерм та розділяє діаграму на
робочу і аварійну області.
Схожі властивості мають також криві 2-го
типу для постійної продуктивності. Низхідний
характер за температур понад 1500 °С, як і в разі
ізотерм, обумовлений зниженням ПЕО киплячого шару. Як випливає з діаграми для частинок
заданого розміру, кожній продуктивності відповідає своя гранична температура, яка може бути
досягнута в процесі експлуатації. Ця температура знаходиться в точці дотику лінії U (I,
G = const) до кривої U (I, t = const). Наприклад,
для продуктивності G = 2,5 кг/год розрахункова
гранична температура процесу знаходиться в
діапазоні 2500 – 2600 °С. Оскільки дана точка
розташовується в правій частині діаграми за
межами позначеної межі стійкості, то дійсна
температура обробки матеріалу, яка може бути
досягнута, буде дещо меншою. Інтервал робочих температур водночас буде визначатися перетином лінії U (I, G = const) з безліччю кривих
U (I, t = const) в робочій області діаграми. Так
для продуктивності G = 2,5 кг/год реальний діапазон температур буде відповідати умові
t ≤ 2400 °С.
У визначенні способу управління електротермічними режимами ЕТПКШ представляють
інтерес процеси пов'язані з розігрівом печі, регулюванням температури і продуктивності. Для
наочності даний аналіз виконаний щодо режиму
експлуатації
агрегату
з
продуктивністю
5,0 кг/год (рис. 3). Отримані висновки водночас
можуть бути екстрапольовані як інші витрати
матеріалу, так і на інші конструкції ЕТПКШ.
Режими розігріву ЕТПКШ. Наявність максимуму для ліній G = const в інтервалі температур до 1500 °С говорить про те, що для менших
значень напруги розігрів печі буде проходити до
деякої температури t < 1500 °С. Наприклад, мак52

симуму кривої G = 5 кг/год відповідає напруга
U = 25,6 В. Під час розігріву в режимі U < 25,6 В
настане рівноважний стан системи, що задовольняє умовам теплового балансу і певного електричного опору. Піч водночас залишається «холодною». Для досягнення температур 2000 –
2500 °С необхідна реалізація особливого алгоритму управління печі за U ≥ 25,6 В.
Швидкість розігріву печі буде визначатися
величиною потужності, що підводиться. Аналогічно для будь-якого теплового агрегату динаміка розігріву повинна в обов'язковому порядку
враховувати процеси видалення вологи з футерування і теплової ізоляції, а також можливі термічні напруги в елементах конструкції.
З рис. 3 видно, що вихід на заданий режим,
визначений точкою «с» може бути реалізований
трьома способами.
Перший полягає в початковій стадії розігріву за деякої постійної напруги до розрахункового струму печі (процес «ab») з подальшою стадією за постійного струму (процес «bc»). Даний
режим передбачає збільшення потужності до
точки «b» і потім її зниження.
Альтернативою даному способу є розігрів за
постійного розрахункового струму з поступовим
зменшенням напруги джерела (процес «a′bc»).
Очевидним недоліком є велика початкова потужність, що підвищує вимоги до джерела живлення і створює небезпеку термічних напружень
через нерівномірне прогрівання печі.
Третій режим в напрямку «ac» поєднує в собі ознаки двох попередніх і є найбільш «м'яким»
в плані нагріву, оскільки передбачає реалізацію
процесу з поступовим нарощуванням потужності за зниження напруги й збільшення струму.
Недоліком є тривалість періоду розігріву, яка
згідно з експертною оцінкою становитиме близько 20-24 годин. Крім того, на певній стадії перетину кривих G = const і «ac» процес може зупиниться за значно низької температурі, що потребує ускладнення алгоритму управління. Незважаючи на зазначені проблеми даний режим,
вочевидь, є найбільш надійним з точки зору вимог до джерела та рівномірності прогрівання
печі.
Зміна температурного режиму ЕТПКШ. В
управлінні температурним режимом мають місце дві окремі задачі: зниження і збільшення температури. Нижче виконаний їх аналіз щодо
базової робочої точки «с» (рис. 3).
Варіант переходу системи з точки «с» з температурою tс в точку «f» з більш низькою температурою tf передбачає на початковому етапі
зниження напруги джерела живлення. Водночас,
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оскільки система має значну теплову інерційність, режим шару відразу ж перейде в деякий
стан «d». Отже, знизиться струм і відповідно
потужність печі. В результаті падіння потужності піч опиняється у нестаціонарному режимі
поступового охолодження в напрямку «de». По
досягненню заданої температури шару tf система
управління плавно нарощує напругу на електродах для переведення печі в рівноважну робочу
точку «f». Водночас переміщення «ef» аналогічно «cd» здійснюється уздовж ізотерми.
Щоб перейти з точки «с» в зону більш високих температур ti, підвищується напруга джерела, і система уздовж ізотерми tc = const переходить в стан «h». Після цього триває розігрів печі,
наприклад, за постійного струму до рівноважного стану в точці «i».
Наведений теоретичний аналіз вказує на існування гістерезису електротермічного шару за
зміни напруги джерела. Наявність даного явища
підтверджується експериментами.
Описаний спосіб регулювання температури,
під час автоматизації може бути модифікований
на основі його багатоступінчастої реалізації з
послідовним наближенням до заданої розрахунковій точки.
Зміна продуктивності печі. Необхідність
управління продуктивністю ЕТПКШ може бути
обумовлена збільшенням потужності після виходу на задану температуру в режимі холостого
ходу, змінами обсягу виробництва, а також аварійними ситуаціями. За таких умов управління
також здійснюється аналогічно способу регулювання температури.
Для збільшення продуктивності печі поступово підвищується напруга джерела, водночас
система змінює свій стан в напрямку «ch» уздовж ізотерми. Для зменшення продуктивності
процес виконується в зворотному напрямку.
Слід зазначити, що в цих процесах буде досить складно синхронізувати зміну подачі матеріалу і потужності печі для витримки заданої
температури. Тому процес управління в даному
випадку повинен включати алгоритм коригування температурного режиму.
Забезпечення сталого режиму ЕТПКШ. Киплячий шар по своїй фізичній природі є несталим в гідродинамічному та електричному плані.
Складність ВАХ і динамічна зміна опору шару
вимагає постійного контролю і управління. У
зв'язку з цим, для підтримки роботи ЕТПКШ в
заданому статичному стані АСУ ТП повинна
використовувати алгоритм аналогічний регулюванню температури. Водночас джерелом сигналу є датчик температури.

Вимоги до системи контролю завантаження печі. Задача регулювання теплових режимів
безпосередньо пов'язана зі ступенем завантаження робочого простору. Даний параметр є
ключовим разом із іншими оскільки від нього
залежить опір шару, потужність печі та середній
час перебування матеріалу в шарі. Через високі
температури реалізація візуального та автоматичного контролю рівня завантаження активної
зони термообробки являє технічну складність.
Електричний опір у змінних режимах роботи не
може виступати в якості керуючого параметру.
Оскільки гідравлічний опір киплячого шару
є непрямою характеристикою його висоти, то
для ЕТПКШ продуктивністю 10 кг/год був запропонований спосіб контролю ступеня завантаження робочого простору на основі гідравлічних випробувань «холодної» печі.
За результатами досліджень визначені вимоги та відповідно розроблене технічне завдання на виготовлення електричного джерела живлення лабораторної ЕТПКШ продуктивністю
10 кг/год для умов ТОВ «Центр Матеріалознавства» (Київ, Україна).
Висновки. Вперше науково обґрунтовано
вибір режимів управління електричною потужністю ЕТПКШ на основі системи кривих, що
включають: вольт-амперні характеристики псевдозрідженого шару при температурах до
3000°С; вольт-амперні характеристики печі для
заданої продуктивності; криві щільності струму
на поверхні електродів та середньої за радіусом
печі i(I); залежності постійної потужності
N = const. На основі аналізу ВАХ визначається
область сталої роботи печі.
Шляхом математичного моделювання теплообміну ЕТПКШ і питомого електричного опору шару побудовані і досліджені ВАХ-ки печі,
які включають: ВАХ-ки електротермічного киплячого шару для певних значень температури в
діапазоні від 0 до 2700 °С; ВАХ-ки електротермічного киплячого шару для продуктивності
печі G = 0 – 10 кг/год; криві щільності струму на
поверхні центрального електроду, на поверхні
футеровки і середньої за радіусом печі i(I); криві
постійної потужності N = const в діапазоні 5 –
40 кВт.
На основі аналізу ВАХ визначена область
стійкої роботи ЕТПКШ, яка виключає ймовірність короткого замикання і різкого падіння потужності. Для частинок заданого розміру кожної
продуктивності відповідає своя гранична температура, яка може бути досягнута в процесі експлуатації. Ця температура знаходиться в точці
дотику лінії
U (I, G = const) до
кривої
53
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U (I, t = const).
За результатами аналізу ВАХ-к печі розроблені режими розігріву, зміни температури і продуктивності, а також підтримки заданого продуктивності і температури.
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Purpose: The aim of the study was the determination of the operating modes for the laboratory electro-thermal fluidized bed furnace of 10
kg/h productivity to obtain new scientific and
practical data on current-voltage curves relevant
for such units and further selection of respective
electrical power sources.
Methodology: The study of the furnace operation was conducted by simulation of its thermal
balance and electric resistance at relevant modes.
For calculation of the current-voltage curves
there were used equations for electric power, resistivity of fluidized bed as well as dependences
for total, useful and no-load power at various
operating temperatures and productivity.
Findings: It has been obtained the currentvoltage curves of the fluidized bed furnace of
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10 kg/h productivity which are presented by
curves of the electro-thermal fluidized bed for
defined operating temperatures 0 – 2700 °C;
curves of the electro-thermal fluidized bed for
defined furnace productivities G = 0 – 10 kg/h;
curves for current density on the lining and electrodes surfaces and average current density by
furnace radius i(I); curves for constant power in
range 5 – 40 kW. On the basis of analysis, the
area of the furnace steady operation mode has
been defined that excludes the possibility of a
short circuit. It has been also developed the modes of heating up, temperature and productivity
transition as well as algorithms to sustain given
productivity and operating temperature.
Originality: For the first time, it has been
scientifically justified the selection of operating
modes providing control of electric power for the
electro-thermal fluidized bed furnace on the basis
of its current-voltage curves, and defined area of
the furnace steady operation.
Practical value: As a result of the study, the
technical requirements for the manufacturing of
the electric power source for the laboratory electro-thermal-fluidized bed furnace of 10 kg/h
productivity at Material Research Center, Ltd
(Kyiv, Ukraine) were developed.
Keywords: electro-thermal furnace, fluidized
bed, graphite purification, operating modes.
Цель: Целью исследований режимов лабораторной электротермической печи кипящего
слоя производительностью 10 кг/ч было получение новых научно-практических данных о
вольтамперных характеристиках подобных
агрегатов для дальнейшего выбора соответствующих электрических источников питания.
Методика: Исследование работы печи
выполнялось путем математического моделирования ее теплового баланса и электрического сопротивления при соответствующих режимах. Для построения вольтамперных характеристик были использованы зависимости

электрической мощности и удельного электрического сопротивления слоя, а также
уравнения общей, полезной и мощности холостого хода при разных значениях рабочей
температуры и производительности.
Результаты: Построены и исследованы
вольтамперные характеристики печи кипящего слоя производительностью 10 кг/ч, которые включают характеристики электротермического кипящего слоя для заданных значений температуры в диапазоне 0 – 2700 °С;
характеристики электротермического кипящего слоя
для производительности печи
G = 0 – 10 кг/ч; кривые плотности тока на
поверхности центрального электрода, на поверхности футеровки и средней по радиусу
печи i(I); кривые постоянной мощности
N = const в диапазоне 5 – 40 кВт. На основе
анализа результатов определена область устойчивой работы электротермической печи,
которая исключает вероятность короткого
замыкания. Разработаны режимы разогрева,
изменения температуры и производительности, а также алгоритмы поддержания заданных производительности и температуры.
Научная новизна: Впервые научно обоснован выбор режимов управления электрической мощностью электротермической печи
кипящего слоя на основе ее вольтамперных
характеристик и определена область устойчивой работы печи.
Практическая ценность: По результатам исследований разработано техническое
задание на изготовление электрического источника питания лабораторной электротермической печи кипящего слоя производительностью 10 кг/ч для условий ООО «Центр материаловедения» (Киев, Украина).
Ключевые слова: электротермическая
печь, кипящий слой, рафинирование графита,
режимы работы.
Рукопис надійшов 01.08.2019
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
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ANALYTICAL REVIEW OF MODERN REQUIREMENTS
FOR HOT FINISHED OIL PIPES QUALITY
Цель. В связи с разведкой новых месторождений углеводородов, различием залегания продуктивных пластов, поддержанием дебита существующих скважин, перед наукой и практикой
постоянно возникает необходимость решения проблем создания новых конструкций скважин,
резьбовых соединений труб и муфт, повышения прочностных характеристик металла, ужесточения контроля технологических параметров и др.
Методика. Выполненный анализ ужесточения требований к качеству труб выявил, что изменения этих требований с учетом существующих методов оценки коснулись абсолютно всех
составляющих качества трубной продукции, начиная от требований к исходным материалам и
заканчивая требованиями к товарному виду продукции и технологии ее производства. При этом
сравнивались требования действующих отечественных, зарубежных, международных стандартов на трубы и спецификации ведущих мировых трубопотребляющих компаний.
Научная новизна. Обобщены результаты анализа современных требований к качеству и
технологии производства горячедеформированных труб для разведки, добычи и транспортировки нефти и газа. Определены тенденции развития и совершенствования технологий производства труб нефтяного сортамента.
Результаты, практическая значимость. На основании требований спецификаций ведущих
мировых нефтегазодобывающих компаний (SHELL, SHEVRON, EXONN MOBIL, ADCO, SAUDI
ARAMCO, LUKOIL, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ и др.) проанализированы современные тенденции
развития требований к показателям качества трубной продукции, в частности, к горячедеформированным трубам нефтяного сортамента. Приведены требования к способу производства
стали и трубной заготовки, к химическому составу сталей, к механическим свойствам, к качеству поверхности и, к геометрическим размерам, форме и массе труб, к методам неразрушающего контроля и испытаний, к методам приемки и контроля, маркировки, упаковки, транспортировки и хранения, а также к технологии производства труб. С учетом изложенного изготовители трубной продукции будут вынуждены приходить к решительным мерам по замене уже
устаревших трубопрокатных агрегатов или их коренной реконструкции с учетом экономической
целесообразности.
Ключевые слова: горячедеформированные трубы, показатели качества, трубопрокатный
агрегат, химический состав, механические свойства, неразрушающий контроль.
DOI: 10.34185/0543-5749.2019-3-4-56-61
Введение. В течение последних двух десятилетий во всех основных трубопотребляющих
отраслях (машиностроение, нефтегазодобыча,
строительство, ЖКХ и других) наблюдается
устойчивая тенденция к росту требований к
© Шифрин Е.И., Гринев А.Ф., 2019 г.
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качеству труб. Эта тенденция прослеживается во
всех без исключения промышленных регионах
мира. Особенно ярко она выражена в требованиях нефтегазодобывающей промышленности [1].
Так, практически весь прирост потребления труб
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нефтяного сортамента (в зависимости от региона – это 7 – 12 % в год) приходится на трубы с
повышенными качественными характеристиками и потребительскими свойствами. Вместе с
тем, наблюдается достаточно устойчивое падение спроса на трубы «стандартного» качества.
Объяснение этой тенденции достаточно
простое. Во-первых – значительное усложнение
условий разведки, добычи и транспортировки
углеводородов, а также внедрение новых технологий строительства нефтяных и газовых скважин (горизонтальное и наклонное бурение, внедрение технологии гидроразрыва пластов,
шельфовая добыча нефти и газа, подводная
транспортировка углеводородов и т.п.). Вовторых – это экономическая составляющая. Использование более дорогих, но более качественных и надежных труб, в конечном счете, приводит к уменьшению металлоемкости скважин и
трубопроводов, снижению затрат на ремонты и
устранение последствий аварий [2].
Анализ ужесточения требований к качеству
труб выявил, что изменения требований коснулись абсолютно всех составляющих качества
трубной продукции, начиная от требований к
исходным материалам и заканчивая требованиями к товарному виду продукции и технологии их производства.
При этом сравнивались требования действующих отечественных, зарубежных, международных стандартов и спецификаций ведущих
мировых трубопотребляющих компаний.
Перспективные требования к качеству
трубной продукции (спецификации SHELL,
SHEVRON, EXONN MOBIL, ADCO, SAUDI
ARAMCO, LUKOIL, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ
и др.).
1. Требования к способу производства стали и трубной заготовки:
• cталь должна быть полностью раскислена
алюминием;
• обязательно должно определяться содержание кислорода в ковшевой пробе;
• обязательное проведение внепечного рафинирования стали;
• обязательное проведение вакуумирования;
• обязательное перемешивание стали в кристаллизаторе;
• сталь должна разливаться сериями;
• запрещается разливка «плавка на плавку».
2. Требование к химическому составу сталей:
• массовая доля серы не более 0,008 %, массо-

вая доля фосфора не более 0,115 %;
• химический анализ проводится по ковшевой
пробе и в продукции;
• массовая доля остаточных химических элементов в стали по анализу ковшевой пробы
и продукции не более, %:
Sn =0,015;
Sb = 0,01; Bi = 0,005; Pb = 0,005; As = 0,015;
B = 0,0005; Ca = 0,004;
• отношение массовых долей Al/N в стали не
менее 2,0;
• массовая доля водорода по ковшевой пробе
не более 2 ppm;
• массовая доля азота – не более 0,008 %;
• массовая доля кислорода в стали по ковшевой пробе и в изделии не более 0,0035 %;
• разброс массовых долей химических элементов (общее поле) не более, %: C = 0,04;
Mn = 0,03; Si = 0,25; Ni = 0,1; Cu = 0,1;
V = 0,03; Nb = 0,02; Al = 0,04; Ti = 0,015;
Mo = 0,05;
• сталь должна быть выплавлена в электропечи либо в конверторе.
3. Требования к механическим свойствам
труб:
• механические свойства при испытаниях на
растяжение (см. табл. 1);
• трубы должны иметь высокое сопротивление всестороннему сжатию (усилие сжатия
не менее 120 – 140 % σт) – класс труб Higt
Collaps [3];
• механические свойства при испытаниях на
ударный изгиб приведены в табл. 2.
4. Требования к качеству поверхности и
металлу труб:
• на наружной поверхности труб не должно
быть отслаивающейся окалины, плен, раковин, ужимов, задиров, закатов, рванин, и
других несовершенств поверхности глубиной более 5 % толщины стенки (можно
удалять абразивной зачисткой с плавным
переходом к прилегающим поверхностям);
• на наружной поверхности допускаются вмятины размером в любом направлении не более 25 % от величины наружного диаметра и
глубиной не более 2 мм (удаление вмятин не
допускается);
• на поверхности фаски труб не допускаются
расслоения (удаление несовершенств поверхности на фаске, за исключением заусенцев, не допускается);
• не допускаются несовершенства поверхности с острым дном глубиной более 0,5 мм;
• трубы должны выдерживать испытательное
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гидростатическое давление в течение 10 сек.
равное 96 % σт;

•

остаточная намагниченность металла труб
должна быть не более 20 Гс (2,0 мТл).

Таблица 1. Механические свойства при испытаниях на растяжение
Группа
прочности*
L290Q / X42Q
L320Q / X46Q
L360Q / X52Q
L415Q / X60Q
L450Q / X65Q
L485Q / X70Q

Отношение σт/σв,
не более
0,85
0,85
0,85
0,88
0,90
0,92

Относительное удлинение δ (%),
не менее
20

*Группы прочности указаны по стандартам ASTM и API.
Таблица 2. Механические свойства при испытаниях на ударный изгиб
Наименование
показателя
Работа удара Кv,
Дж
Вязкая
составляющая, %

Значение показателя
для отдельного образца
10х10 мм, не менее

Среднее значение
для комплекта из трех
образцов, не менее

60

-

75

85

Температура испытаний, °
С / толщина стенки трубы
- 10/до 20 мм
включительно;
- 20/ до 30 мм включительно;
- 30/ свыше 30 мм

Для поперечных образцов с концентратором вида V полного размера.

5. Требования к геометрическим размерам,
форме и массе труб:
• предельные отклонения наружного диаметра, кроме концов труб длиной не менее
100 мм от торца:
– для труб с наружным диаметром до
310 мм включительно - ± 0,50 %, но не более ± 1,25 мм;
– для труб с наружным диаметром
свыше 310 мм – не более ± 1,5 мм.
• предельные отклонения внутреннего диаметра, кроме концов труб длиной не менее
100 мм от торца:
– для труб с наружным диаметром до
310 мм включительно – не более + 1,6/-0,4
мм;
– для труб с наружным диаметром
свыше 310 мм – не более + 2,4/- 0,8 мм.
• предельные отклонения толщины стенки
труб:
– для труб с толщиной стенки до 15 мм
включительно – не более +12,5/- 10 %;
– для труб с толщиной стенки свыше
15 мм – не более ± 10 %.
• отклонения от общей прямолинейности – не
более 0,15 % длины трубы, на любом участке трубы длиной 1 м – не более 1,4 мм;
• отклонения массы отдельной трубы, не более +5,0/- 3,5 %;
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•

разница значений наружных и внутренних
диаметров на концах труб одной группы
прочности, размера по одной позиции заказа
не должна превышать 1,6 мм (данному требованию должны удовлетворять не менее
75 % труб по одной позиции заказа).
6. Требования к неразрушающему контро-

лю:
• каждая труба по всей длине должна подвергаться ультразвуковому и электромагнитному контролю (метод рассеяния магнитного
потока или вихретоковый метод);
• требования к ультразвуковому контролю:
– уровень приемки U2 по ISO 10893-10
для выявления продольных, поперечных и
наклонных (22°, 45° и 67°) несовершенств
наружной и внутренней поверхности труб;
– уровень приемки U2 по ISO 10893-8
для выявления расслоений;
– контроль толщины стенки трубы с
охватом 100 % всей поверхности тела трубы.
• проверка на устойчивость должна производиться после каждой перенастройки на трубы другой группы прочности и размера при
условиях:
– испытания проводятся в динамическом режиме;
– при использовании шкалы в процен-
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тах, сигналы устанавливаются на 80%
±5,0% высоты экрана;
– угол ввода ультразвуковых колебаний относительно наружной поверхности
трубы 45°±3,0°.
• требования к электромагнитному контролю:
– уровень приемки F2 по ISO 10893-3
для метода рассеяния магнитного потока;
– уровень приемки Е2 по ISO 10893-2
для вихретокового метода.
7. Требования к методам приемки и контроля, маркировки, упаковки, транспортировки
и хранения:
• контроль концов труб осуществляется с помощью калибров-пробок;
• разность между номинальным внутренним
диаметром труб и калибром-пробки – не более 2 % номинального внутреннего диаметра, но не более 3,2 мм для труб с толщиной
стенки до 20 мм включительно и 4,0 мм для
труб с толщиной стенки более 20 мм;
• калибр-пробка должен свободно проходить
коней трубы не менее 100 мм;
• требования к маркировке (для гладких труб):
– на фаске труб малым усилием должен быть нанесен клеймением порядковый
номер трубы в партии;
– на противоположный конец трубы
должна быть нанесена маркировка краской
(высота шрифта не менее 30 мм);
– маркировка
защищается
лаком,
обеспечивающим сохранность маркировки
на воздухе в течение не менее 1 года;
– каждый пакет труб должен снабжаться двумя строповочными текстильными хомутами
– трубы должны поставляться с консервационным покрытием для защиты от
коррозии при – транспортировании и хранении в течение не менее 12 месяцев с даты
отгрузки.
Одним из перспективных методов за щиты
металла труб от коррозии является термодиффузионное нанесение на наружную и внутреннюю
поверхности слоя цинка. Результаты промысловых испытаний насосно-компрессорных труб с
таким покрытием показали, что сопротивление
коррозии у них возрастает в десятки раз [4].
8. Требования к технологии:
• требование к прослеживаемости каждой
единичной трубы, партии и плавки на протяжении всего цикла производства. Данные
требования регламентируются стандартами
ISO 9001, API Q1, а также национальными

стандартами и нормами различных стран.
Принимая во внимание общемировую практику осуществления закупок, в том числе
труб, на тендерной основе, выполнение требования к прослеживаемости, наряду с
удовлетворением условий по качеству, а
также наличие подтверждающих сертификатов является обязательным условием участия продавцов в тендерах [5].
Исходя из данных требований, все большее
значение приобретает объективный контроль в
непрерывном режиме технологических параметров и качественных характеристик труб на всех
производства. В результате, даже на достаточно
устаревшем оборудовании, становится реальным без проведения коренной реконструкции
технологического оборудования существенно
повысить выход годного при производстве труб
с ужесточенными качественными характеристиками [6].
Понимая, что оставаться в сегменте производства труб т.н. «стандартного» качества можно будет достаточно ограниченное время, ведущие трубные компании (Tenaris, Valurec, Dalmine, Nippon Steel, TMK, Baosteel и другие) выбрали путь строительства новых трубопрокатных агрегатов, позволяющих производить трубы
с указанными показателями качества и вывода
из эксплуатации устаревшего технологического
оборудования. Так, за период 2000 – 2015 годы в
различных странах было введено в эксплуатацию более 30 современных трубопрокатных агрегатов, в том числе 24 агрегата со станами PQF
и FQM с трехвалковыми клетями и подверглись
коренной реконструкции с заменой отдельных
станов более 15 трубопрокатных агрегата. Часть
устаревших трубопрокатных агрегатов было выведено из эксплуатации. Это, в основном, ТПА с
пилигримовыми станами и автомат – станами.
Кроме того, практически во всех странах
горячедеформированные трубы прекратили изготавливать из металла, выплавленного в мартеновских печах [7].
Выводы. 1. В сравнении с трубами «стандартного» качества, трубы с ужесточенными
показателями демонстрируют устойчивый рост
спроса на мировом рынке и имеют существенно
более высокую рентабельность.
2. Трубные компании, которые своевременно приняли стратегию развития производства труб с ужесточенными показателями качества в настоящее время демонстрируют прочное финансовое состояние и занимают лидирующие позиции в мировой трубной промышленности.
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3. С учетом вышеизложенного и тенденции
объема производства горячедеформированных
труб с ужесточенными качественными характеристиками маркетинговые структуры потребителей должны сопоставлять рост потребительской стоимости на эту продукцию и выгоду от
ее применения с учетом затрат на эксплуатацию.
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Мета. У зв'язку з розвідкою нових родовищ
вуглеводнів, відмінністю залягання продуктивних пластів, підтриманням дебіту існуючих
свердловин, перед наукою і практикою постійно виникає необхідність вирішення проблем
створення нових конструкцій свердловин, різьбових з'єднань труб і муфт, підвищення міцності металу, посилення контролю за технологічними параметрами та ін.
Методика. Виконаний аналіз посилення
вимог до якості труб виявив, що зміна цих вимог з урахуванням існуючих методів оцінки торкнулась абсолютно всіх складових якості
трубної продукції, починаючи від вимог до вихідних матеріалів і закінчуючи вимогами до
товарного вигляду продукції та технології її
виробництва. При цьому порівнювалися вимоги
діючих вітчизняних, зарубіжних, міжнародних
стандартів на труби і специфікації провідних
світових компаній, що використовують труби.
Наукова новизна. Узагальнено результати
аналізу сучасних вимог до якості і технології
виробництва гарячедеформованих труб для
розвідки, видобутку і транспортування нафти
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та газу. Визначено тенденції розвитку та вдосконалення технологій виробництва труб нафтового сортаменту.
Практична значущість. На підставі вимог специфікацій провідних світових нафтогазовидобувних компаній (SHELL, SHEVRON,
EXONN MOBIL, ADCO, SAUDI ARAMCO,
LUKOIL, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ і ін.) проаналізовано сучасні тенденції розвитку вимог до
показників якості трубної продукції, зокрема,
до гарячодеформованих труб нафтового сортаменту. Наведено вимоги до способу виробництва сталі і трубної заготовки, до хімічного
складу сталей, до механічних властивостей, до
якості поверхні і до геометричних розмірів,
форми і масі труб, до методів неруйнівного
контролю та випробувань, до методів приймання та контролю, маркування, упаковки,
транспортування і зберігання, а також до технології виробництва труб. З урахуванням викладеного виробники трубної продукції будуть
змушені здійснити рішучі заходи щодо заміни
вже застарілих трубопрокатних агрегатів або
їх докорінної реконструкції з урахуванням економічної доцільності.
Ключові слова: гарячедеформовані труби,
показники якості, трубопрокатний агрегат,
хімічний склад, механічні властивості, неруйнівний контроль.
Purpose. With the exploration of new hydrocarbon deposits, the difference in occurrence of pay
formations, maintaining the flow rate of existing
wells, science faces with the constant need to solve
the problems of creating new well casing programs,
threaded pipe joints and sleeve pipes, increasing
the strength characteristics of metal, tightening
control of technological parameters, etc.
Methodology. The analysis of the tightening of
pipe quality requirements revealed that changes in

these requirements, taking into account existing
assessment methods, affected absolutely all components of the quality of pipe products, starting
from the requirements for raw materials and ending with the requirements for the presentation of
the product and the technology of its production.
Wherein there were compared the requirements of
existing domestic, foreign and international pipe
standards and specifications of the world's leading
pipe consuming companies.
Scientific novelty. The results of the analysis
of modern quality requirements and technology for
the production of hot-finished pipes for exploration, production and transportation of oil and gas
were generated. There were identified the development and improvement trends of oil pipe production technologies.
Results, practical relevance. Based on the
specifications of the world's leading oil and gas
companies (SHELL, SHEVRON, EXONN MOBIL,
ADCO, SAUDI ARAMCO, LUKOIL, GAZPROM,
ROSNEFT, etc.) there were analyzed current
trends in the development of requirements for pipe
products quality indicators, for hot-finished oil
pipes in particular. There are presented the requirements for the steel and pipe billet production
method, for the chemical composition of steels and
mechanical characteristics along with the requirements for quality of surface and metal, geometric dimensions, shape and mass of pipes, nondestructive control and testing methods, methods
of acceptance and control, labeling, packaging,
transportation, storage and also for pipe production technology.
Key words: hot-finished pipes, quality indicators, pipe-rolling plant, chemical composition, mechanical characteristics, nondestructive control.
Рукопись поступила 24.07.2019
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