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 Робота спрямована на 
теоретичне узагальнення фізико-
хімічних процесів і розробку 
наскрізної багатостадійної 
технології виробництва 
феросилікомарганцю в 
високопотужних печах, яка 
забезпечує ресурсо-
електроощадність з вирішенням 
проблемних екологічних задач 
феросплавного виробництва. 

 

 Актуальність виконання роботи 
зумовлена потребою підвищення 
ефективності виробництва 
марганцевих феросплавів та 
вирішення екологічних 
проблемних завдань з охорони 
довкілля.  



Для досягнення науково обґрунтованої загальної мети в роботі 

поставлено такі взаємопов'язані задачі: 

1.Теоретично обґрунтувати, дослідити і впровадити інноваційну технологію виробництва 
марганцевого агломерату, що забезпечує заміну природного газу ферогазом, скорочення питомої 
витрати коксику за рахунок використання антрациту. 

 
2. Розробити і дослідити технологію одержання марганцевого магнезійного агломерату з 
використанням магнезійно-силікатного шлаку виплавки феронікелю. 
 
3. Розробити і дослідити науково обґрунтовану технологію виплавки феросилікомарганцю з 
використанням марганцевого магнезійного агломерату з метою зниження питомої витрати 
сировинних матеріалів і електроенергії. 
 
4. Дослідити, розробити та впровадити раціональні електричні режими виплавки 
феросилікомарганцю і високовуглецевого феромарганцю в умовах зонної тарифікації 
електроенергії, що забезпечують стабільну роботу самообпалювальних електродів, зниження 
питомої витрати електроенергії і підвищення продуктивності печей. 

 
5. Дослідити та розробити технологію зниження втрат феросилікомарганцю з відвальним шлаком 
способом сортування шлакового щебеню з отриманням металоконцентрату і використанням його у 
складі шихти при виплавці феросилікомарганцю. 
 
6. Розробити і впровадити інноваційне устаткування для сухого очищення пилогазових утворень з 
метою мінімізації антропогенної дії на навколишнє середовище, виконати математичне 
моделювання та розробити ІТ моніторингу процесу розповсюдження пилогазових викидів при 
виробництві марганцевих феросплавів, обґрунтувати необхідність методологічних положень 
контролю величин ГДК за вмістом СО у викидах. 

 



ВПРОВАДЖЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВЕЛИКОТОННАЖНОГО 

ВИРОБНИЦТВА МАРГАНЦЕВОГО АГЛОМЕРАТУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ 

ВТОРИННИХ СИРОВИННИХ МАТЕРІАЛІВ І ЕНЕРГОНОСІЇВ 

Для виключення використання природного газу 

запалювання агломераційної шихти здійснюється 

ферогазом. Агломераційну шихту запалюють за 

допомогою реконструйованого для цього горна 

камерного типу з підвісним склепінням. 

Ферогаз має хімічний склад (%об.): 

СО      СО2  Н2    СН4       О2                 N2  

82-88   2-3 4-6     1-2 0,8-1,2 0,5-1,7  
Теплотворна здатність 9196 кДж/моль проти 36784 кДж/моль 
для природного газу (92-94% СН4, 2-4% С2Н2). 

 

 

 

 

 

 

Реконструйоване горно камерного типу для запалювання 

аглошихти під час виробництва марганцевого агломерату на 

агломашині АКМ-5-105 аглоцеху ПАТ НЗФ: 1 - бічні пальники; 2 

- пальники задньої стінки; 3 - скоби для футеровки горна; 4 - 

візок агломашини. 

Порівняльні хімічні аналізи марганцевих агломератів, отриманих з прийнятої 

в аглоцеху шихти (АМНВ-2) і розробленої в даній роботі (АМНВ-2М) 

Марка 

агломерату 
Mn SiO2 CaO MgO FeO Р Al2O3 К2О Na2O TiO2 

АМНВ-2 37,0 26,5 8,5 2,2 2,69 0,17 2,9 1,70 0,37 0,15 

АМНВ-2М 36,9 27,1 3,8 7,9 4,23 0,19 2,8 1,62 0,51 0,117 
 

Розрахункові перетини діаграми рівноважного стану системи 
MnO-SiO2-CaO-MgO-Al2O3-FeO з положенням фазових границь у 
структурі досліджених базових і дослідного марганцевих 
агломератів 

 

Температура ліквідус для магнезіального марганцевого 

агломерату: 
tL(oC) = 47(% MgO)/(% CaO) + 27(% CaO)/(% Al2O3) – 10,7(% MnO) + 1952. 

 

У дослідному агломераті АМНВ-2М марганець має 

тенденцію до участі в монооксидній фазі, а в базовому 

варіанті - в олівіновій фазі (силікатній).  



Одержання й дослідження марганцевого магнезіального агломерату АМНВ-2М з 

використанням нікопольських марганцевих концентратів, твердого палива й 

магнезіально-силікатного шлаку виплавки феронікелю 

 

Хімічні склади проб марганцевого агломерату 

базового АМНВ-2 і  дослідного АМНВ-2М 

виробництва з використанням магнезіально-

силікатного шлаку ПФК 

 

 

Агло- 

мерат 

Масова частка вмісту оксидів, % 

Mn SiO2 CaO MgO FeO Al2O3 K2O Na2O TiO2 Cr2O3 P 

Базовий 37,0 28,5 8,5 2,2 3,0 2,9 1,7 0,37 0,15 0,068 0,17 

Дослідни

й 
36,9 27,1 3,8 7,9 4,7 2,8 1,82 0,51 0,12 0,20 0,19 
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№ 

точки 

(рамки) 

Масова частка вмісту оксиду, % 

Na2О MgО Al2О3 SiО2 K2О CaО MnО 

016 1,50 2,24 3,91 35,71 3,39 16,12 37,13 

017 0,14 6,01 1,75 31,0 1,28 7,02 52,8 

018 0,70 2,67 3,23 10,51 1,28 2,97 78,63 

019 1,19 3,80 3,46 34,23 4,05 10,46 42,79 

Мікроструктура, спектри інтенсивності випромінювання  

елементів і хімічні склади мінеральних утворень 

 марганцевого магнезіального агломерату, отриманого  

з використанням в аглошихті відвальних шлаків виплавки феронікелю на ПФК 
                              ×1500     



Економічна ефективність розроблених і впроваджених технологій 

виробництва марганцевих агломератів із заміною природного газу 

ферогазом і частковим використанням антрациту замість коксику 

 
 Використання ферогазу для 

запалювання аглошихти  

Фактичні економічні ефекти, отримані в роботі 

під час впровадження використання при 

запалюванні аглошихти під час одержання 

марганцевого агломерату ферогазу замість 

природного газу протягом 2003-2012 рр  

 

 Використання антрациту замість 

частини коксику 

Роки 

Використання 

природного 

газу, тис. м
3
 

Використання 

ферогазу, 

тис. м
3
 

Зниження витрат 

природного газу за 

рахунок 

використання 

ферогазу, 

тис. м
3
 

2003 370 27884 6971 

2004 25 40072 10018 

2005 36 30536 7634 

2006 125 37768 9442 

2007 20 40224 10056 

2008 142 31284 7821 

2009 28 23392 5848 

2010 40 25092 6273 

2011 26 28200 7050 

2012 23 26391 6597 

2013 3,6 19511 4877 

Разом 838,6 330354 82587 
 

Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Питома витрата 

антрациту, кг/т 
18,9 16,2 2,0 1,5 11,6 10,4 18,7 

Частка антрациту 

в аглопаливі, % 
19,0 16,3 2,0 1,5 11,8 10,3 18,2 

Вироблено 

агломерату, тис.т 
1746,6 1301,4 958,1 1304,8 1172,5 1080,8 779,4 

Економія коксу, т 33010 21083 1916 1957 13601 11240 1089,4 

 

Науково обґрунтована, розроблена й впроваджена 

технологія виробництва марганцевого агломерату із 

частковою заміною сортованого коксику 

антрацитом.  

Протягом 2007-2013 рр. включно питома витрата 

антрациту на 1 тонну агломерату становила у межах 

11,6-18,9 кг/т.  

При цьому частка  антрациту в суміші твердого 

палива змінювалася в межах від 1,5% до 18,7%.  

 

У докризовий період 2007 р. і 2008 р. економія коксу 

за роками досягла відповідно 33010 т і 21083 т. 



ВПРОВАДЖЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ ФЕРОСИЛІКОМАРГАНЦЮ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗРОБЛЕНОГО МАРГАНЦЕВОГО 

МАГНЕЗІАЛЬНОГО АГЛОМЕРАТУ 
Хімічний склад феросилікомарганцю за ДСТУ 3547-97 

Марка 

основи 

сплаву 

Масова частка елемента, % 

Кремнію 
марганцю, 

не менше 

вуглецю 
фосфору 

сірки 
А Б 

не більше 

МнС25 від 25,0 до 35,0 включно 60,0 0,5 0,05 0,25 0,03 

МнС22 >>20,0>>25,0>> 65,0 1,0 0,10 0,35 0,03 

МнС17 >>15,0>>20>> 65,0 2,5 0,10 0,60 0,03 

МнС12 >>10>>15,0>> 65,0 3,5 0,20 0,60 0,03 
 

Виплавка феросилікомарганцю з  використанням 

марганцевого магнезіального агломерату у 

трифазній електропечі потужністю 250 кВа 

Кінетика відновлення шихт феросилікомарганцю за дослідним (1, 3) 
 - з використанням магнезіального марганцевого агломерату АМНВ-
2М  і базовим (2, 4) - з використанням марганцевого агломерату 
АМНВ-2 - варіантами: 1, 2 - об’єм монооксиду вуглецю, що 
виділився;3, 4 - швидкість виділення монооксиду вуглецю 

Динаміка зміни складу феросилікомарганцю при виплавці в електропечі 250 

кВа: базовий варіант (плавки 1-5) - з використанням агломерату АМНВ-2; до-

слідний варіант 1 (плавки 7-19) – кускового шлаку феронікелю; дослідний варі-

ант II (плавки 21-33) - агломерату АМНВ-2М 

Залежність коефіцієнта розподілу марганцю 

LMn = [Mn]/(Mn) від вмісту MgO у шлаку при 

виплавці феросилікомарганцю МнС17: круглі 

крапки – плавка на магнезіальному 

марганцевому агломераті 6,8% MgO і 7,9% 

MgO; квадратні – із додаванням відвального 

шлаку феронікелю (31,1% MgO, 54,1% SiO2) 

у шихту 



 

Мікроструктура, хімічний склад мінеральних фаз і розподіл 

елементів між структурними утвореннями в шлаку виплавки 

феромарганцю 
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Мікроструктура ділянки аншліфу шлаку (×250) 
 і спектрограми інтенсивності випромінювання  
елементів наявних у зондованих «точках» аншліфу 
 ковшового шлаку виплавки феросилікомарганцю  
МнС17Р06 з використанням агломерату АМНВ-2М 

Порівняльні дані РСМА хімічного складу темної і  

світлої мінеральних фаз у структурі шлаку 

феросилікомарганцю, виплавленого з використанням  

марганцевого мінерального агломерату  

Темна 

фаза 

Темна фаза Світла фаза 

точка зондування фази + 001 точка зондування фази + 0,02 

вміст елемента вміст оксиду вміст елемента вміст оксиду 

мас.% атом.% оксид мас.% мас.% атом.% оксид мас.% 

О 42,43 - - - 39,10 - - - 

Na - - - - 1,49 2,21 Na2O 2,01 

Mg 8,46 20,08 MgO 14,03 1,64 4,54 MgO 2,72 

Al 1,57 1,68 Al2O3 2,97 6,59 8,33 Al2O3 12,46 

Si 23,63 48,53 SiO2 50,55 19,24 46,7 SiO2 41,17 

S 0,31 0,56 SO3 0,77 0,76 1,62 SO3 1,90 

K 1,17 0,87 K2O 1,41 7,28 6,34 K2O 8,77 

Ca 12,18 17,53 CaO 17,04 6,11 10,38 CaO 8,54 

Mn 10,24 10,15 MnO 13,22 14,75 18,31 MnO 19,05 

Ba - - - - 3,03 1,5 BaO 3,38 

Сума 100 100 - 100 100 100 - 100 

 

Підвищення вмісту в шлаці MgO з 3,5-5,0 % до 9,9-12,3 % 

 суттєво впливає на формування в рідкому шлаці комплексів,  

збагачених MgO, а у твердому шлаці - мінеральної фази на основі  

силікату магнію з ізоморфним заміщенням іона Mg,  

що супроводжується підвищенням активності марганцю,  

на Mn
2+ 

в шлаці і його вилучення у феросилікомарганець. 



Прогнозування показників виробництва марганцевих 

феросплавів з використанням нечіткої експертної системи 
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Поверхня відгуку побудованої нечіткої моделі 

Побудована нечітка модель, що прогнозує показники 

виробництва марганцевих феросплавів від вмісту 

хімічних елементів у сплаві. 

Вхідними параметрами моделі є: вміст i-го хімічного 

елемента в компоненті шихти, вартість j-го компонента 

шихти, необхідний вміст i-го хімічного елемента  в 

сплаві оптимального за критерієм вартості складу шихти; 

вихідна змінна - дольовий вміст обраного компонента в 

шихті 

Спроектована система нечіткого виведення в середовищі  
                MATLAB 

Спроектована нечітка експертна система  

для прогнозування  вмісту марганцю в 

 феросилікомарганці 



 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПЕЧЕЙ 

З МЕТОЮ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

РЕЖИМОМ ВИПЛАВКИ МАРГАНЦЕВИХ ФЕРОСПЛАВІВ 

  
 

 Оптимальний електричний режим електропечей  

при виплавці феросилікомарганцю 

Сила струму фази, кА 
Активний електричний опір 

на електрод, мОм 

                                      Печі РПЗ-63, РПГ-63 

90±5 
48 МВт 50 МВт 52 МВт 

0,8 – 1,1 0,85 – 1,15 0,9 – 1,2 

                                     Печі РКГ-75 

130±5 
38 МВт 40 МВт 42 МВт 

0,7 – 0,8 0,75 – 0,9 0,8 – 0,95 
 Режими перепуску безперервних самообпалювальних електродів 

печей різних типів при виплавці феросилікомарганцю 

Величина 

разового 

перепуску, 

мм 

Струмові 

навантаження в 

момент перепуску 

й початок 

коксування, кА, не 

більше 

Тривалість набору 

струмових 

навантажень до 

номінальних, год 

Тривалість роботи 

на номінальному 

струмі до 

відновлення 

перепуску, год,  

не менше 

РПЗ, РПГ РКГ РПЗ РПГ РКГ РПЗ РПГ РКГ 

100- 300 70 100 5 10 12 2 2 2 

300- 500 65 95 10 20 24 4 4 4 

500- 800 60 90 16 32 32 6 6 6 
 

Добовий графік потужності електропечі РПЗ(Г)-63  

при виплавці феросилікомарганцю з урахуванням зонних  

тарифів на споживану електроенергію 

При роботі в оптимальному електричному режимі величина  

перепуску електродів за зміну становить:  

100-250 мм - для печей РПЗ, РПГ і  

150-200 мм - для печей РКГ. 

 За добу перепуск становить: 400-500мм  для печей РПЗ; 

 500-550мм для печей РКГ. 



 

Закрита шестиелектродна прямокутна електропіч типу РПЗ-63 

(поздовжній та поперечний розрізи):1 - ванна; 2 - завантажувальні 

труби; 3 - електродотримач; 4 - воронки завантажувальні; 5 - 

трансформатор; 6 - лебідки для викочування ковшових візків 

 



Найменування параметрів 
Номінальні норми параметрів 

печей 
Установлена потужність трансформаторів, кВ·А 

Напруга високої сторони трансформатора, В 

Вторинна напруга трансформатора, В 

Максимальний струм електрода, А 

Частота струму, Гц 

Кількість електродів 

Розміри електрода в перетині, мм × мм 

Розміри плавильного простору, мм 

довжина 

ширина 

висота 

Відстань між осями електродів, мм 

Середня швидкість переміщення електродів, м/хв 

Максимальний хід електрода, мм 

Розрахункова витрата охолоджуваної води без урахування 

охолодження трансформаторів, м3/год 

63000 

154000 

130-238 

119200 

50 

6 

650×2770 

23000-25000 

8200 

4500 

3300-3600 

від 0,3 до 0,6 

1200 

820 

1080 

Технічна характеристика печей РПЗ-63 



 Впроваджена інноваційна технологій сепарації шлаків з 

одержанням металоконцентрату 

 Технологія виробництва стандартного 

феросилікомарганцю характеризується великою 

кратністю відвальних шлаків. Із шлаком виноситься 

3-5% відновленого марганцю. Для переробки 

відвальних шлаків  на заводі реконструйовано цех 

вторинної переробки шлаків із застосуванням 

автоматизованої сепарації шлаків 

 

Сепараторами обладнаний дробарно-сортувальний 

комплекс №1 (ДСК-1) цеха вторинної переробки 

феросплавної продукції.  Сепараторами відбирається 

~20 т на добу шлаковометалевої суміши із щебеню 

фракцій 10-20, 20-40 і 40-70 мм 

 

 

 

 

1 – бункер, 2 – живильник,  3 – вібростіл, 4 – транспортний 

конвеєр, 5, 6 – контрольні блоки, 7 – сортуючий пристрій,  

8 – компресор, 9, 10 – блоки управління, 11 - течка 

  

Принципова схема пристрою сепарації кускових шлаків 

феросилікомарганцю ПАТ НЗФ: 1 - живильник-дозатор; 2 - 

прийомний бункер; 3 - віброзкладник; 4 - моношар кусків; 5 - 

конвеєр; 6 - блок керування розкладкою кусків шлаку; 7-9 - 

перетворювачі частот; 10 - привод дозатора; 11 - 

вібропривод; 12 - привод конвеєра; 13 - конвеєрна стрічка; 

14 - система виміру сировини; 15 - інтерфейс; 16 - 

електронно-обчислювальний блок; 17 - датчик переміщення; 

18 - інтерфейс зв'язку; 19 - пристрій, що сепарує і сортує; 

20 - система сопел; 21 - електричні клапани; 22 - джерела 

високого тиску газу; 23 - інтерфейс; 24 - бункер корисного 

компонента; 25 - бункер порожньої породи 



ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГАЗООЧИСТНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА 

МІНІМІЗАЦІЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Структура пилогазових викидів від феросплавних електропечей цеху  

виробництва марганцевих феросплавів у ПАТ НЗФ 

Структура пилогазових викидів агломераційного цеху ПАТ НЗФ 

 

Розроблена схема використання ферогазу у ПАТ НЗФ,  

що забезпечує його повне застосування як енергоносія 

Основні технологічні параметри проектованої 

когенераційної станції 

Найменування показника Величина показника 

Установлена електрична потужність, МВт 60 

Розрахункові теплові навантаження 

 пара, т/год 

 гаряча вода, ГДж/год 

 опалення й вентиляція, ГДж/год 

 

70 

25,08 

70,22 

Річний відпуск тепла, тис. ГДж 2137 

Річний виробіток електроенергії, млн. кВт·год 420 

Витрата електроенергії на власні потреби, % 8 

Річний відпуск електроенергії, млн. кВт·год 386,4 
 

Схема двоступеневої газоочистки аспіраційних викидів 
розвантажувальної зони та охолоджувачів агломашин № 1 і 2, де 
спікається марганцевий агломерат: 1 – циклони першого ступеня 
очищення; 2 – фільтр рукавний ФРІР - 7000 другого ступеня 
очищення; 3 - димососи; 4 - клапани; 5 – шлюзові живильники;   6 
– засувки  пилові;пилевигружний пристрій; 7 – телескопічний 
газоход; 8 - витяжна труба 



Менеджмент якості ПАТ НЗФ  

       З 2002 р. на ПАТ НЗФ функціонує сертифікована 

система менеджменту якості, що відповідає вимогам 

ISO 9001:2000 та ДСТУ ISO 9001-2001 .  

 

 У 2010 році система сертифікована за новою версією 

стандарту ISO 9001:2008 року.  

 

 У 2012 році за ДСТУ ІСО 9001:2009 сертифікують 

органи - ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна » 

та ДП « Дніпростандартметрологія ». 





ОСНОВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

1.Технологія виробництва марганцевого агломерату, що забезпечує заміну природного газу у кількості 82587 

тис. м3 за період його використання (2003-2013 роки) ферогазом, скорочення питомої витрати коксику за рахунок 

використання антрациту, що забезпечило протягом 2007-2013 років економію 83896 тон дефіцитного коксового 

дріб’язку. 

 

2.технологія отримання магнезійного агломерату з використанням магнезійно-силікатного шлаку виплавки 

багатого феронікелю. технологія виплавки феросилікомарганцю з використанням марганцевого магнезійного 

агломерату з метою забезпечення оптимального складу шлаку для зниження питомої витрати сировинних 

матеріалів.  

 

3.Раціональні електричні режими виплавки феросилікомарганцю і феромарганцю в умовах зонної тарифікації 

електроенергії, що забезпечують зниження питомої витрати електроенергії, підвищення продуктивності печей і 

стабільну роботу самообпалювальних електродів.  

 

4.Технологія зниження втрат феросилікомарганцю з відвальним шлаком способом сортування шлакового 

щебеню з отриманням металоконцентрату і використанням його у складі шихти при виплавці 

феросилікомарганцю.  

 

5. Модернізовано системи сухого очищення  аспіраційних пилогазоповітряних викидів. За виданими у роботі 

вихідними даними ДП УкрДНТЦ  „Енергосталь” розробив проект спорудження й впровадження газоаспіраційної 

станції ГАС-5 для очищення викидів, що утворюються при виплавці, випуску, розливанні феросплавів і їхньому 

фракціонуванні, а також двуступеневої системи очистки В-3, В-5 аспераційніх викидів при виробництві 

агломерату.   



 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОБНИЦТВА МАРГАНЦЕВИХ ФЕРОСПЛАВІВ У 

ЕЛЕКТРОПЕЧАХ 
 

 

За підсумками впровадження розробок в умовах ПАТ 

НЗФ за період 2003-2013 роки отримано реальний 

економічний ефект, що складає більше 2,5 млрд. грн., 

 

 у тому числі у 2013 році – 334,6 млн. грн.  

 

Основні результати роботи опубліковані у  

9 монографіях, 76 статтях в спеціалізованих наукових 

журналах, 26 статтях у збірках наукових праць і 

доповідей наукових конференцій.  

 

Новизна технічних рішень захищена 29 патентами.  

 



ВИСНОВКИ 

 
Головним підсумком виконаної роботи є вирішення актуальної і пріоритетної науково-

технологічної проблеми гірничо-металургійного комплексу України відповідно до 

Державної програми розвитку і реформування гірничо-металургійного комплексу України  

до 2011 року, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 28.06.2004 року –

підвищення виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів . 

Таким чином у роботі вирішено ряд завдань щодо пріоритетних напрямків підвищення 

ефективності виробництва великотоннажних конкурентоспроможних марганцевих 

феросплавів у високопотужних електропечах на основі розробки і впровадження науково-

обгрунтованих інноваційних технологій і устаткування, що досягнуто: 

- за рахунок зниження питомих витрат вихідних шихтових матеріалів,  

- підвищення коефіцієнта корисного наскрізного вилучення марганцю в товарні марганцеві 

феросплави,  

- зниження споживання природного газу і коксу при агломерації марганцеворудної 

сировини,  

 - питомої витрати електричної енергії , 

 - вирішення складних екологічних проблемних завдань з охорони довкілля. 


