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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація присвячена дослідженню процесів впливу 

шихтових матеріалів та параметрів доменної плавки на продуктивність 

доменної печі, витрати коксу та якість чавуну. 

Роботу викладено на 108 сторінках друкованого тексту. Робота 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатку і містить 30 рисунків, 

12 формул і 22 таблиці. 

Перша частина дисертації присвячена аналізу роботи доменної печі, 

впливу шихтових матеріалів та параметрів плавки на показники роботи 

доменної печі. Значна увага приділена показникам якості доменного коксу та їх 

впливу на параметри доменної плавки. 

В другій частині роботи наведено методики визначення основних 

показників коксу, хімічного складу чавуну та методики розрахунку 

математичних моделей. 

Третя частина магістерської дисертації містить результати досліджень і аналізу 

роботи доменної печі, показників коксу, а також зібрану інформацію щодо впливу 

якості шихти і технологічних факторів на продуктивність доменної печі і витрати 

коксу.  

В четвертій частині роботи наведені результати оптимізації коксової 

суміші, розраховані математичні моделі процесів, а також наведено опис 

розробленої комп’ютерної програми. 

П’ята частина дисертації присвячена питанням техніки безпеки та 

охорони праці при проведенні досліджень. 

В магістерській дисертації були вирішені задачі: досліджено вплив 

параметрів шлакових матеріалів та параметрів доменної плавки на її 

продуктивність, витрати коксу та якість чавуну, розраховані математичні 

моделі відповідних процесів та створено комп’ютерну програму розрахунку 

параметрів. 

Ключові слова: ДОМЕННА ПІЧ, КОКС, ЯКІСТЬ, МОДЕЛЮВАННЯ, 

ОПТИМІЗАЦІЯ . 



 

ABSTRACT 

 

Master's thesis deals with the impact of the charge materials and parameters of 

blast furnace smelting in blast furnace productivity, cost and quality coke iron. 

The work described in 108 pages of printed text. The work consists of an 

introduction, five chapters, conclusion, application and contains 30 figures, 12 

formulas  and 22 tables. 

The first part of the thesis is devoted to analysis of blast furnace charge 

materials and the impact of parameters on performance melting furnace. Much 

attention is paid to indicators of blast furnace coke quality and their impact on the 

parameters of blast furnace smelting. 

In the second part of the method of determination are key indicators of coke, 

pig iron chemical composition and method of calculation of mathematical models. 

The third part of the master's thesis contains the results of studies and analysis 

of blast furnace coke indicators, and collected information on the impact of the 

charge of quality and technological factors on productivity of blast furnace and coke 

consumption. 

In the fourth part of the paper presents the results of optimization coke blends, 

designed mathematical models of processes and describes the developed computer 

program. 

The fifth part of the thesis is devoted to issues of safety and health in research. 

In the master's thesis were solved the problem: the influence of parameters of 

slag material and blast-furnace parameters on its performance, cost and quality coke 

iron designed mathematical models of the processes and created computer program 

calculating the parameters. 

Keywords: BLAST FURNACE, COKE, QUALITY, SIMULATION, 

OPTIMIZATION.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

(CaO) – вміст у шлаку оксиду кальцію, %; 

(SiO2) – вміст у шлаку оксиду кремнію, %; 

(P2O5) – вміст у шлаку оксиду фосфору, %; 

A – вміст золи у пробі коксу, %; 

B – основність шлаку, од.; 

M10 – доля коксу крупністю 10 мм і менше, %; 

M25 – доля коксу крупністю 25 мм і більше, %; 

m – маса проби коксу, яку було завантажено в барабан, кг; 

m1– маса порожньої посудини, г; 

m2 – маса навіски коксу з посудиною до нагрівання (спалювання), г; 

m3 – маса навіски коксу з посудиною після нагрівання (спалювання), г; 

m10– маса коксу, який пройшов крізь сито з отворами діаметром 10 мм, 

кг; 

m25– маса коксу, який залишився на ситі з отворами діаметром 25 мм, кг; 

𝜌!!!"! – масова концентрація розчину сульфату калію, г/дм3; 

S – вміст сірки у коксі, %; 

W – вміст вологи у пробі коксу, %. 
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ВСТУП 
 

Доменна плавка в наш час є основним і необхідним ланцюгом в 

виробництві сталі. Розвиток доменного виробництва в останній час дозволив 

значно збільшити розміри доменних печей і суттєво змінити технологію 

доменної плавки. В наслідок удосконалень, доменний процес досяг високого 

ступеня ефективності – продуктивність доменної печі доведена до 11000 

т/добу, витрати коксу знизилися до 400-450 кг/т чавуну. Але доменний процес 

також має і недоліки. Так, в доменній печі кінцевим продуктом горіння палив є 

оксид вуглецю, тобто відбувається не повне згорання палива, в результат чого 

його теплота використовується не повністю. Більше половини оксиду вуглецю 

та водню, які утворилися, видаляються із печі не вступивши в реакцію. 

Іншим суттєвим недоліком доменного процесу є необхідність в 

використанні дефіцитного дорогого палива – коксу, для отримання якого 

необхідно використовувати вугілля, яке підлягає коксуванню. Вже зараз в 

деяких районах відчувається недостача даного вугілля, а в майбутньому їх 

дефіцит буде ще більшим. Це може вплинути негативно вплинути на розвиток 

металургії. Однак не заважаючи на вказані недоліки, доменний процес буде 

розвиватися і вдосконалюватися [1]. 

Основними напрямами розвитку доменного процесу в майбутньому є: 

удосконалення підготовки сировинних матеріалів до плавки, інтенсифікація 

доменного процесу, збільшення розмірів доменних печей. 

Удосконалення підготовки рудних матеріалів до плавки полягає в 

основному в покращенні процесів збагачення та окускування, а також в 

розробці промислових процесів металізації. 

Розвиток техніки збагачення дозволило отримувати концентрати з 

високим вмістом заліза при порівняно невеликих витратах. В майбутньому 

необхідно збільшувати вміст заліза у шихті доменних печей до більш високих 

границь. 
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Основні напрями удосконалення процесу агломерації полягають в 

покращенні якості агломерату з рахунок збільшення його міцності, відсіву 

дрібних фракцій, підвищення основності. 

Також необхідно покращувати процес виготовлення офлюсованих 

окатишів з метою отримання високоміцного матеріалу, який би не руйнувався 

при відновленні в доменній печі. 

Удосконалення підготовки коксу до плавки повинно відбуватися за 

рахунок підвищення його механічної міцності за рахунок оптимізації процесу 

коксування, диференційного дроблення вугілля, раціональної сушки коксової 

шихти і попередньої механічної обробки коксу з відсівом найбільш дрібних і 

крупних фракцій. Також необхідно зменшувати вміст золи та сірки в коксі. 

Дефіцит вугілля, що коксується, потребує розробку способів 

використання інших видів палива, придатних для доменної плавки. 

Інтенсифікація доменного процесу направлена на зниження питомих 

витрат коксу, або на збільшення інтенсивності плавки. В обох випадках 

кінцевим результатом є збільшення продуктивності доменних печей. 

Наступне вдосконалення доменної плавки повинно відбуватися за 

рахунок використання наступних інтенсифікаторів доменного процесу: 

високонагрітого дуття, додатків до дуття кисню і природного газу, подачі в піч 

інших газів, окрім природнього – коксового, доменного, високо нагрітого 

конвертованого природнього газу, вдування у горн вугільного пилу і т.д. 

Таким чином, дана робота присвячена дослідженню впливу 

різноманітних факторів та параметрів роботи доменної печі на її 

продуктивність, витрати коксу, якість чавуну, моделюванню даних процесів, їх 

оптимізації та створенні комп’ютерної програми «Вплив якості шихти і 

технологічних факторів на продуктивність доменної печі та витрати коксу». 

Головна мета роботи полягала в знаходженні математичних моделей 

процесів, що відбуваються під час доменної плавки, оптимізації цих моделей, 

та створенні на їх основі комп’ютерної програми, яка дозволяла б 

перераховувати основні показники доменної плавки в залежності від 
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технологічних параметрів плавки, складу і якості шихтових матеріалів, коксу 

тощо. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені такі задачі: 

- провести аналіз літературних джерел по темі досліджень; 

- розробити методики проведення досліджень, аналізу отриманих 

результатів, моделювання та оптимізації процесів, що досліджуються; 

- розробити заходи з охорони праці при проведенні досліджень по темі 

роботи. 

- провести дослідження і встановити закономірності впливу 

технологічних параметрів доменної плавки та інших факторів на 

продуктивність, витрати коксу та якість чавуну; 

- за теоретичними і експериментальними даними розрахувати відповідні 

математичні моделі процесів та провести їх оптимізацію; 

- на основі отриманих математичних моделей розробити комп’ютерну 

програму «Вплив якості шихти і технологічних факторів на продуктивність 

доменної печі та витрати коксу». 

Апробація роботи: результати магістерської дисертації доповідалися на 

XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна металургія: 

вчора, сьогодні,  завтра» 21 квітня 2015 року, НТУУ «КПІ», Київ; VII 

Міжнародній науково-технічній конференції «Новые материалы и технологии в 

машиностроении-2015»  21-22 травня 2015 року,  НТУУ «КПІ»,  Київ.  

Публікація результатів роботи: результати роботи опубліковано в 

статтях «Показники якості доменного коксу», «Оцінювання якості доменного 

коксу».  

Практичне значення роботи: встановлені закономірності впливу 

шихтових матеріалів та параметрів доменної плавки дозволили розрахувати 

необхідні математичні моделі процесів і розробити комп’ютерну програму 

«Вплив якості шихти і технологічних факторів на продуктивність доменної печі 

та витрати коксу» 
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1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

1.1 Доменна плавка чавуну 

 

Доменна піч являє собою шахтну піч круглого перетину, футеровану 

вогнетривкою кладкою (верхня частина футерована шамотною цеглою, нижня - 

переважно вуглецевими блоками). Для запобігання розпалу кладки і захисту 

кожуха печі від високих температур використовують холодильники, в яких 

циркулює вода. Кожух печі і колошниковий пристрій підтримуються колонами, 

встановленими на фундаменті. 

Шихта подається на колошник печі скіпами, рідше стрічковими 

конвеєрами. Скіпи розвантажуються в піч через приймальню воронку і 

засипний апарат, встановлений на колошнику. Повітря (дуття) від 

повітродувних машин подається в піч через повітронагрівачі і фурмені 

прилади, встановлені по колу горна. Через фурми вводиться також додаткове 

паливо (природний газ, мазут або вугільний пил). Продукти плавки 

випускаються в чавуновозні і шлакові ковші через льотки, розташовані в 

нижній частині горна. Утворений в печі колошниковий газ відводиться через 

газовідводи, розташовані в куполі печі. 

Вихідними матеріалами для доменної плавки є окатиші, пальне і флюси. 

Найважливішими властивостями залізовмісних шихтових матеріалів, що 

визначають техніко-економічні показники доменної плавки є: вміст заліза, 

склад порожньої породи, кількість шкідливих домішок, а також 

гранулометричний склад, міцність і відновлюваність. Основним пальним в 

доменній печі служить кам'яновугільний кокс. Але набуває поширення плавка 

із заміною частини коксу газоподібним, рідким або твердим паливом, що 

вдувається в горн доменної печі. У якості флюсів використовують вапняк, іноді 

доломіт. 

Донецький металургійний завод виробляє переробний чавун, який 

використовується для виробництва сталі в сталеплавильних агрегатах а також 
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спеціальні чавуни. Побічні продукти доменної плавки -  доменний газ, який 

після очищення від пилу використовується для нагріву дуття в 

повітронагрівачах, а також в заводських котельних установках, коксохімічних , 

агломераційних і деяких інших цехах, доменний шлак знаходить застосування 

головним чином у промисловості.  

Робота доменної печі починається з її задування. При цьому горн 

завантажуються коксом, а шахта - так званою задувочною шихтою. У повністю 

завантажену піч подається нагріте дуття (зменшена кількість), і після запалення 

коксу починається опускання матеріалів. Перший випуск чавуну і шлаку 

проводиться через 12-24 години, після чого кількість дуття і рудне 

навантаження (відношення маси руди до маси коксу в подачі) поступово 

збільшуються. Через кілька днів після задування доменна піч досягає 

нормальної продуктивності. 

Безперервна робота  (кампанія)  доменної печі від задування до видувки 

(зупинки на капітальний ремонт) продовжується 5-6 років, а в деяких випадках 

8-10 років і більше, протягом яких перші 1-2 рази доменна піч зупиняється на 

так званий середній ремонт для заміни зношеної кладки шахти. Виплавка 

чавуну на потужних печах за одну кампанію досягає 5-8 млн. тонн чавуну і 

більше. 

Управління роботою (ходом) доменної печі полягає в регулюванні 

(відповідно до якості сирих матеріалів і видом чавуну) складу шихти, кількості, 

температури і вологості дуття, а також величини подачі або послідовності 

завантаження окремих компонентів шихти і рівня засипання. Хід доменної 

плавки контролюється вимірювальними приладами, які реєструють основні 

параметри завантаження, дуття, колошникового газу, температуру кладки печі 

на різних горизонтах. 

Набула поширення плавка з вдуванням додаткових видів палива, 

збагаченням дуття киснем і робота з підвищеним тиском колошникових газів. 

При підвищенні тиску на колошнику зменшується перепад тиску між низом і 
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верхом доменної печі. Це обумовлює більш рівний сход шихти, покращує 

відновну роботу газів, зменшує винесення пилу. 

Доменна піч характеризується високим ступенем автоматизації. На 

сучасній доменній печі автоматично здійснюються всі операції шихтоподачі: 

набір компонентів шихти з відсівом дрібниці, зважування, транспортування на 

колошник і завантаження в піч за заданою програмою. Автоматично 

підтримуються оптимальний рівень засипу і розподіл шихтових матеріалів на 

колошнику, тиск колошникового газу, витрати води на охолодження, 

температура і вологість дуття, а також вміст у ньому кисню і витрати 

природного газу. Автоматизовано перемикання повітронагрівачів і управління 

режимом їх нагріву. Автоматичні аналізатори забезпечують безперервну 

реєстрацію складу колошникового газу і дуття. Впроваджуються системи 

автоматичного регулювання подачі дуття і природного газу як за загальними 

витратами, так і по окремих фурмам. 

Нові доменні печі оснащуються системами централізованого контролю і 

управління, які забезпечують усереднення показників приладів і підрахунок 

комплексних показників роботи печі. Ведуться роботи з комплексної 

автоматизації доменної печі, в тому числі управління тепловим режимом 

доменної печі за допомогою ЕОМ [2]. 

 

 

1.2 Шихтові матеріали доменної плавки 

 

У коксі сірка пов'язана з його органічною масою і з мінеральною 

частиною. Органічна сірка негативно впливає на хід доменної плавки і якість 

металу, так як, переходячи в газ, енергійно взаємодіє з рудної частиною шихти. 

Сірка між металом і шлаком може перерозподілятися вже нижче горизонту 

повітряних фурм. Підвищення вмісту сірки в шихтових матеріалах вимагає 

збільшення кількості шлаку для попередження підвищення вмісту сірки в 

чавуні. Великий вміст сірки в сталі, отриманої при переробці сірчистих чавунів, 
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призводить до появи червоноламкості (при прокатці з'являються тріщини). У 

ливарного чавуну зі збільшенням вмісту сірки підвищується в'язкість, що 

призводить до погіршання заповнення форм [3]. 

Встановити кількісні залежності між вмістом сірки і зольністю коксу, з 

одного боку, і продуктивністю доменних печей і витратами коксу, з іншого 

боку, важко, так як на продуктивність і витрати впливають ступінь підготовки 

залізорудної частини шихти і умови ведення процесу. Дослідження вітчизняних 

і зарубіжних вчених дають наступні інтервали залежності: при зниженні 

сірчистості коксу на 0,1% витрати коксу знижується на 0,8-3,5%, при чому 

ефект зменшується при зниженні абсолютної величини сірчистості коксу, а 

продуктивність доменних печей при цьому збільшується на 2-8%. Зниження 

зольності на 1% зменшує витрату флюсів на 1,0-1,5% і знижує витрати коксу на 

1,5-2,5%, продуктивність доменної печі зростає на 1,5-2,5%. 

В даний час, внаслідок зниження витрат коксу на тонну чавуну, в 

доменну піч вводиться значно менше золи і сірки. Таким чином, шкідливий 

вплив їх знижується, хоча продовжує залишатися досить істотним [4]. 

Фосфор і миш'як, що містяться в коксі, зазвичай майже повністю 

переходять в чавун. Навіть невеликі кількості фосфору і миш'яку різко 

погіршують механічні властивості металу. Тому в коксі, призначеному для 

виплавки спеціальних чавунів, вміст фосфору і миш'яку жорстко 

регламентується. 

У фурменій зоні кокс повинен бути найбільш хімічно активним (швидко 

згоряти у фурмі), визначаючи цим швидке опускання шихтових матеріалів і 

утворення великої кількості відновленого газу. У шахті доменної печі (зона 

непрямого відновлення) кокс повинен бути мінімально активним, щоб 

вуглекислий газ, що утворився, не переходив в оксид вуглецю, викликаючи цим 

марну трату коксу. Тому використовують кокс з низькою хімічною активністю, 

який в сучасних умовах форсованого доменного процесу може бути легко 

спалений у фурмі. 
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Вважається, що сучасна форсована доменна плавка вимагає використання 

коксу зі зниженою реакційною здатністю. Справедливо також те, що чим краще 

підготовлені плавильні матеріали, тим менше реакційна здатність коксу 

впливає на його витрату і інтенсивність плавки. 

Залежність між хімічною активністю коксу і його питомою витратою 

кількісно визначена прямими дослідами. Результати їх свідчать про те, що при 

зниженні реакційної здатності коксу вдвічі питома витрата його зменшується 

на 39-40 кг. 

Отже, доменний кокс повинен мати: 

- високу міцність і рівномірність шматків, розміри яких повинні 

відповідати рівню підготовки іншої частини доменної шихти; 

- можливо менший вміст баласту (золи, сірки, фосфору та ін.); 

- мінімальну реакційну здатність. 

Велике значення надається не тільки якісними показниками коксу, але і їх 

стабільності. Аналіз роботи деяких металургійних заводів показав, що різкі 

коливання якості коксу протягом доби більшою мірою знижують 

продуктивність, ніж стабільне погіршення якості коксу. Таким чином, сталість 

всіх показників коксу є необхідною умовою хорошої роботи доменних печей. 

Відповідно до вимог, що пред'являються до коксу, властивості його 

можуть бути розділені на чотири категорії: хімічні (хімічний склад), фізичні, 

фізико-хімічні та фізико-механічні властивості насипної маси. 

Хімічний склад коксу визначається технічним аналізом (вологість, 

зольність, сірчистість, фосфористих, вихід летючих речовин), а також 

елементарним аналізом (вміст вуглецю, водню, кисню, азоту та ін.). 

Волога в коксі знижує теплоту його згоряння внаслідок зменшення вмісту 

горючих компонентів, а також через збільшення витрат теплоти на 

випаровування вологи. Зазвичай вологість товарного крупного коксу розміром 

більше 25 мм складає 2-3% з коливаннями в окремих партіях не більше ± 1%. 

Вологість коксу підвищується зі зменшенням розміру шматків, що пов'язано з 

більш розвиненою питомою поверхнею дрібних класів. 
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 Для визначення вологи наважку коксу висушують в сушильній шафі при 

температурі 230-235 °С. Робочої вологістю вважають втрату маси при 

висушуванні, віднесену до вихідної навішуванні і виражену у відсотках. 

Зола коксу (зольність) являє собою суміш мінеральних речовин що 

містяться в коксі після прокалювання. Мінеральні речовини, що містяться в 

коксі, знижують теплоту його згоряння внаслідок зменшення вмісту горючих 

компонентів, а також за рахунок збільшення витрат теплоти на нагрівання і 

плавлення мінеральної маси. 

Зольність коксу визначають поступово просуваючи в нагріту до 850 ± 25 

°С муфельну піч порцелянові човники з навісками сухого коксу та 

прожарюючи при цій температурі зольний залишок до постійної маси. 

Зольністю називають масу залишку, віднесену до вихідної маси і виражену у 

відсотках. 

Зольність можна визначати ще рентгенометричних методом. Суть методу 

полягає у вимірюванні інтенсивності розсіяного і вторинного випромінювання, 

що виникає при опроміненні проби гамма-променями. Для цього 

використовують рентгенометричних золометр типу 3AP конструкції інституту 

«УкрНДІвуглезбагачення». 

Поняття «вміст золи» (точніше, зольність) і «вміст мінеральних речовин» 

не рівнозначні. Зольність коксу, яка дорівнює залишку при повному його 

згорянні, завжди трохи більше вмісту в ньому мінеральних домішок за рахунок 

переходу заліза з мінеральних домішок при згорянні коксу з металевого стану в 

окислений стан. Вміст останнього в золі в середньому вище вихідного на 30%. 

Зміст мінеральних домішок у коксі приблизно на 0,4% менше, ніж його 

зольність. 

Хімічний склад золи коксу залежить від складу мінеральних домішок у 

вихідній шихті і коливається в широких межах. Основними компонентами золи 

є SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO1 MgO, SO3 і P2O5. Склад золи коксу трьох заводів 

представлений в таб. 1.1. 
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Таблиця 1.1 Хімічний склад золи коксу, % 

Кокс Донецький Кузнецький Магнітогорський 
SiO2 32,69 56,02 49,81 
Al2O3 26,00 24,69 28,96 
Fe2O3 30,66 6,97 9,60 
CaO 3,57 4,46 3,76 
MgO 0,97 1,67 3,01 
SO3 0,30 0,77 0,68 
P2O5 3,62 2,06 2,26 
Інші 2,19 3,36 1,92 
 

Сірчистість має дуже велике значення для характеристики коксу як 

металургійної сировини. У кокс переходить від 45 до 75 % сірки вугілля, тому, 

незважаючи на зменшення маси твердої речовини в процесі коксування, 

сірчистість коксу нижче, ніж вугілля. 

Загальна сірчистість визначається спалюванням наважки коксу з 

сумішшю оксиду магнію і карбонату натрію (суміш Ешке). Сульфати, які 

утворились в процесі спалювання, розчиняють і осаджують у вигляді сульфату 

барію, масу якого визначають. Загальна сірчистість визначається також 

прискореним методом. Першим методом визначають загальну сірку при 

арбітражному аналізі, а також у стандарті (нормалі) коксу, використовуваному 

при прискореному визначенні вмісту сірки. 

У коксі сірка присутня у двох формах: пов'язана з органічною масою 

коксу (органічна сірка) і пов'язана з мінеральною його частиною (сульфідна 

сірка). Органічна - це сірка, розчинена в вуглеці коксу, і сірка 

вуглець-сірчистих комплексів. В мінеральній частини коксу сірка присутня у 

вигляді сульфідів заліза, кальцію та інших металів. Органічна сірка становить 

75-80% всієї сірки коксу, а сульфідна 20-25%. Вміст сірчистих сполук в коксі 

різний залежно від сірчистості коксованого вугілля. Для коксів з вугілля 

східних і північних родовищ сірчистість становить 0,45-0,75%, для коксів 

донецького вугілля - 1,6-2,0%. 

Вихід летких речовин характеризує ступінь «готовності» коксу, тобто 

ступінь завершеності реакцій, що протікають при коксуванні вугілля. Вихід 
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летких речовин визначають нагріваючи наважку коксу, змоченою бензолом, в 

муфельній печі при температурі 850 ± 10 °С протягом 7 хв. Втрату маси навіски 

коксу визначають у відсотках і відносять до абсолютно сухого коксу або до 

беззольної горючою маси. 

В даний час для великих фракцій коксу вихід летких речовин зазвичай 

становить від 0,7 до 1,2%. Допустима межа розбіжності паралельних визначень 

для однієї і тієї ж аналітичної проби дорівнює 0,3%, тобто точність аналізу 

невелика. Тому по виходу летких речовин у великих шматках не можна 

порівнювати ступінь газостійкості коксів. Краще для цієї мети використовувати 

вихід летких речовин в дрібних класах коксу (менше 10 мм), тому що 

абсолютна його величина більше (до 10%). 

Іноді вираз «вміст летючих речовин» використовувати неправильно, тому 

що в коксі летких речовин немає, а втрати маси коксу при визначенні виходу 

летких речовин пояснюється додатковим розкладанням його при прожаренні. 

На заводах ступінь готовності коксу часто контролюють визначаючи 

питомий електроопір, хоча це і не передбачено стандартами. 

Зміст фосфористих сполук у коксі визначається за ГОСТ1932-67, якщо це 

передбачається стандартами па кокс. Фосфористі сполуки вугілля при 

коксуванні повністю переходять в кокс у вигляді фосфатів. Фосфористість 

коксу визначається вмістом фосфористого вихідного вугілля і може бути 

змінена тільки при зміні сировинної бази коксування. 

Розглянуті вище хімічні аналізи передбачені схемою контролю якості 

коксу і здійснюються із середньозмінних проб коксу. Елементарний аналіз 

коксу внаслідок складності методики і тривалості визначення роблять 

порівняно рідко. 

Елементарний склад промислового коксу, віднесений до горючої маси, 

коливається приблизно в таких межах: вуглець 96-98%, азот 0,5-2,0%, водень 

0,5-1,0% і кисень 0,2-1,5 %. 

Відмінності в складі вихідної сировини для коксування позначаються на 

елементарному складі високотемпературного коксу лише у вмісті азоту, якого у 
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коксі 75-80% від вмісту у вихідній сировині. Вміст решти складових залежить в 

основному від режиму коксування. Вміст вуглецю в коксі збільшується з 

підвищенням кінцевої температури коксування, так як летючі речовини коксу 

утворюються за рахунок виділення водню і кисню з частиною вуглецю. 

Оскільки азот і кисень є баластом органічної частини коксу як палива, то для 

характеристики коксу зазвичай визначають вміст у ньому вуглецю і водню. Для 

цього наважку коксу спалюють в струмі кисню з подальшими визначенням 

кількості CO2 і Н20, які утворилися. 

На підставі досліджень і промислового досвіду коксохімічних заводів 

СНД встановлений певний якісний зв'язок між виходом летких речовин, 

товщиною пластичного шару і показниками механічних властивостей коксу.  

Відомими є наступні залежності: 

1) При одній і тій же товщині пластичного шару в звичайних умовах 

коксування утворюється тим більш міцний і крупнокусковой кокс, чим менше 

вихід летючих речовин. 

2) При одному і тому ж виході летючих речовин із збільшенням товщини 

пластичного шару підвищується можливість спікання вугілля і здатність його 

приймати  додаткові присадки зі зростанням або без зниження міцності 

одержуваного коксу. 

3) При одному і тому ж виході летючих речовин із збільшенням товщини 

пластичного шару зазвичай знижується крупність шматків коксу і збільшується 

структурна міцність тіла коксу. 

4) При однаковій товщині пластичного шару здатність вугілля Донбасу 

приймати додаткові присадки підвищується зі збільшенням виходу з них 

летючих речовин. 

5) При добавці додатків вугілля до жирних сортів при спіканні газом 

вугілля виходить кокс тим міцніший, чим нижче вихід летючих речовин з 

доданого вугілля при одній і тій же спікливості. 

Перелік цих закономірностей можна продовжити, однак, враховуючи те, 

що і вихід летючих речовин, і товщина пластичного шару для 
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багатокомпонентних шихт з допустимою похибкою підкоряються закону 

адитивності, доцільно розглянути вплив складових вугільної шихти на її 

властивості і принципи раціонального компонування вугільних шихт для 

кульового коксування. 

Враховуючи низьку спікаємість довгополум'яного і слабкоспікающого 

газового вугілля, іноді їх можна використовувати у якості присадок до шихти 

до вугілля, що спікається добре. Однак дія їх в шихтах буде відрізнятися, що 

слід враховували при поєднанні таких типів вугілля. 

Кокс, який отримується з шихти з вмістом довгополум’яного вугілля 

(більше 7-8%), зазвичай менш міцний, ніж зі звичайних типових донецьких 

шихт. Спеціальними методами підготовки вугілля можна дещо поліпшити 

якість коксу. 

Застосування у звичайних шихтах слабкоспікающихся і неспекающегося 

вугілля типу довгополум'яного змінює ситовий складу коксу (вихід класу 

більше 80 мм підвищується, вміст класу 40-80 мм зменшується),  знижується 

механічний опір коксу. 

Слабкоспечуване газове вугілля при шаровому коксуванні самостійно 

кускового коксу не утворює. При коксуванні газового вугілля середньої 

спікливості (y = 10-14 мм) виходить маломіцний кусковий кокс. З газового 

вугілля підвищеної спікливості (у>> 14 мм) при самостійному коксуванні 

утворюється невеликий, добре сплавлений кокс з невеликим опором 

механічним зусиллям. 

З шихт, що містять газові вугілля середньої спікливості, виходить більш 

великий кокс, ніж з шихти за участю газового вугілля підвищеної спікливості. 

Заміна у типовій шихті Донбасу газового вугілля середньої спікливості 

вугіллям підвищеної спікливості дещо підвищує дробильність коксу, що 

обумовлено надлишкової спікливістю шихти за участю газового вугілля цього 

типу. 
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Збільшення в донецькій шихті кількості газового вугілля за рахунок 

жирних сортів знижує опір коксу механічним зусиллям і незначно знижує 

крупність коксу. 

Однак практика роботи коксохімічних заводів показала, що збільшення 

вмісту в шихтах газового вугілля не погіршує фізико-механічних властивостей 

коксу, якщо шихта правильно компонується і при цьому використовуються 

досконалі методи її підготовки [5]. 

При складанні вугільних шихт газове вугілля підвищеної спікливості слід 

поєднувати з менш спікливим, а газове вугілля середньої спікливості з 

коксовими вугіллям. Зараз широко використовуються для складання шихт і 

ніжнекарбоновие вугілля західного Донбасу, що відрізняється петрографічною 

неоднорідністю. При коксуванні вугілля Донбасу з підвищенням виходу летких 

речовин фізико-механічні властивості коксу, як правило, погіршуються. 

Вугілля західного Донбасу випадають із загальної закономірності, що 

обумовлено різним складом речовини вугілля. 

Деякі вугілля західного Донбасу в шихтах цілком замінюють на газові 

вугілля основного Донбасу і вони за своїми властивостями наближаються до 

газового вугілля підвищеної спікливості. Деякі вугілля можна використовувати 

в шихтах у виді присадок. 

 

 

1.3 Показники якості доменного коксу 

 

1.3.1 Основні характеристики доменного коксу 

 

Найбільша кількість коксу, що виготовляється в світі, використовується в 

доменному виробництві. 

Сучасний доменний процес характеризується високою інтенсивністю, яка 

досягається за рахунок попередньої підготовки залізомісткої частини шихти 

(використання офлюсованого агломерату і окатишів), високої температури дуття 
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(до 1000 °С і вище), використання природнього газу та інше. Це знижує витрати 

коксу на тонну чавуну, але до якості коксу вимоги стають все більш жорсткими 

[6]. 

Крупність і механічна міцність коксу відображає вплив усіх генетичних і 

технологічних факторів його виробництва: склад і властивості вугільних шахт, 

їх підготовки, умов коксування, тушіння і сортування. Вони визначають роботу 

доменних печей, а також інших споживачів, і тому являються найбільш 

важливими показниками якості коксу [7]. Для їх оцінювання у поставника і 

споживача обрані і використовуються наступні показники: зольність, вологість, 

гранулометричний склад, механічна міцність та реакційна здатність. 

Позакамерні процеси можуть впливати на кожну із наведених властивостей 

якості коксу [8]. 

 

 

1.3.2 Гранулометричний склад коксу 

 

Для забезпечення найкращих умов нагріву і протікання хімічних реакцій, 

необхідно забезпечити однаковий контакт речовин, що реагують, на кожній 

дільниці будь-якого перетину доменної печі. Ця вимога виконується не тільки 

за рахунок рівномірного розподілу плавильних матеріалів по перетину печі, але 

й за рахунок рівномірної їх газопроникності. Якщо газопроникність на якомусь 

рівні буде по перетину різною, гази будуть проходити через канали з меншим 

опором, що несприятливо вплине на процес. 

В доменній печі об’єм коксу за останній час суттєво знизився, але якщо 

врахувати те, що плавильні матеріали до нижніх частин печі підходять у 

рідкому стані, а кокс є єдиним твердим матеріалом, роль коксу як основного 

наповнювача і розпушувача стовбура шихтових матеріалів залишається дуже 

високою. 

В результаті вдосконалення підготовки залізорудних матеріалів до 

доменної плавки значно знижується їх крихкість (сортований агломерат до 
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10-30 мм, окатиші до 10-15 мм), збільшується міцність і абразивність. Тому 

актуальне зниження верхньої межі крихкості і збільшення рівномірності 

гранулометричного складу коксу, що повинно сприяти зниженню його питомих 

витрат на виплавку чавуну [9]. 

Кокс, як і раніше, залишається важливим джерелом тепла, відновником і 

розпушувачем. Але споживання коксу визначається вже не стільки тепловим 

балансом доменної плавки, скільки необхідністю забезпечити визначену 

газопроникність стовбура шихтових матеріалів, яка у більшості залежить від 

крупності і рівномірності шматків коксу. У зв’язку з цим, роль цих 

характеристик зростає. Гранулометричний склад коксу повинен бути близьким 

до гранулометричного коксу іншої частини шихти [10]. 

При русі зверху донизу в доменній печі кокс стирається в результаті 

тертя шматків. Цьому сприяє потік газів, який насичений пиловидними 

частками шихтових матеріалів, і який підіймається вгору. Коксовий дріб’язок, 

який утворюється в результаті стирання, та інші дрібні матеріали 

зосереджуються в осьовій частині доменної печі, що не дозволяє в цю зону 

проникати газам. По цій причині небажано руйнування крупних шматків коксу 

всередині доменної печі, що обов’язково призводить до утворення дріб’язку. 

Коксовий дріб’язок збільшує в’язкість шлаків, що призводить до появи ряду 

інших наслідків, які викликають розлад нормальної роботи печі. Тому велике 

значення має постачання доменних печей міцним коксом. 

Нижню межу крупності коксу на більшості заводів України і Росії 

приймали 25 або 40 мм (40 мм для крупних доменних печей). В окремих 

випадках використовували вузькі класи крупності коксу 40-60 мм, 40-80 м і 

25-60 мм, а для невеликих доменний печей – клас крупності 25-40 мм. У всіх 

випадках збільшення рівномірності гранулометричного складу позитивно 

впливало на показники доменної плавки [10]. 

Характеристикою крупності був вміст в коксі шматків розмірами більше 

60 мм (% по масі). Особлива увага приділялася на збільшення вмісту коксу 

класу 60-80 мм у зв’язку зі збільшенням розмірів доменних печей і зниженням 
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витрат коксу на тонну чавуну. Багато спеціалістів України і Росії вважають, що 

в сучасних умовах доцільно використовувати в доменних печах кокс крупністю 

30-60 мм [11]. 

Можна передбачити, що в перспективі основною вимогою до 

гранулометричного складу буде вміст в ньому класу 40-60 мм, сукупність 

механічних властивостей якого в найбільшому ступені відповідає вимогам 

доменного процесу. В той же час немає достатніх підстав для відмовлення від 

використання в доменній плавці коксу крупністю 60-80 мм і від сортування 

товарного коксу крупністю 25-80 мм на вузькі класи 25-40 і 40-80 мм з 

роздільною їх подачею в доменні печі. 

За кордоном для доменної плавки використовують класи коксу більше 40 

мм, більше 60 мм і навіть більше 80 мм. В США, наприклад, для доменних 

печей використовується кокс з розмірами шматків не менше 70 мм. Є дані про 

використання коксу з крупністю 20-50 мм. В Японії використовують кокс 

крупністю від 25 мм, але в деякі доменні печі працюють на вузьких класах 

дрібного коксу (20-40 мм, 25-60 мм, 25-70 мм і навіть 10-40 мм) [12]. 

Таким чином, гранулометрична характеристика коксу доволі 

різноманітна. Ймовірно, це пов’язано з умовами технології і специфікою 

конкретного виробництва. Звідки витікає, що ця характеристика повинна 

визначатися споживачем, а коксохіміки повинні мати можливість виготовляти 

кокс з необхідними гранулометричними характеристиками. 

 

 

1.3.3 Міцність коксу 

 

Міцність коксу визначається ступенем зміни його гранулометричного 

складу під дією руйнівних зусиль. Розрізнюють дробильність шматків 

(схильність до розділення на більшу кількість шматків менших розмірів)  та 

стиранність (схильність до втрати дріб’язку з поверхні шматків) [13]. У всьому 

світі широко використовувалися і використовуються методи визначення 
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механічних властивостей коксу по його міцності в холодному стані (I40, I10, M40, 

M25, M10). Ці та подібні до них характеристики знаходять по остачі коксу 

крупності більше 40 або 25 мм, а також кількості дріб’язку менше 10 мм після 

стандартизованого руйнування в барабані або скидання [14]. 

Розроблений ще в 1984 році галузевий стандарт містить відповідні 

залежності питомих витрат коксу й продуктивності доменної печі від 

показників якості коксу (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 Зв’язок між якістю коксу і продуктивністю доменної печі 

Фактори і одиниці 
вимірювання 

Зниження витрат 
коксу, % 

Продуктивність, 
% 

Підвищення міцності коксу по 
індексу М25 на 1% 0,6 +0,6 

Зменшення стиранності по 
індексу М10 на 1% 2,8 +2,8 

Зниження кількості коксу 
> 80 мм на 1% 0,2 - 

 

Дослідження, проведені в кінці 1990-х – на початку 2000 року, і 

використання теорії перетворення гранулометричного складу коксу під 

впливом навантаження різної інтенсивності (як по величині разових 

навантажень, так і по їх кількості) дозволили довести можливість перерахунку 

результатів дослідження в одних умовах на результати дослідження в інших. 

Запропонована методика такого перерахунку. Одночасно з цим було показано, 

що доцільно оцінювати кокс по динаміці трансформації гранулометричного 

складу і запропоновані показники оцінки дробильності і стиранності коксу [15]. 

  В останній час отримала поширення оцінка гарячої міцності і хімічної 

активності коксу. Запропоновані фірмою Nippon Steel Corporation методи 

визначення реакційної здатності (CRI) і міцності коксу після його 

високотемпературної взаємодії з CO2 (CSR) почали використовуватися  в 

багатьох країнах і стали ледь не основними показниками якості коксу. 

Оптимальні величини складають: CRI < 32%, CSR > 58%. На деяких заводах 

визначено, що ці показники суттєво впливають на експлуатаційні 
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характеристики доменної печі. При зростанні критерію CSR зменшується 

руйнування коксу, покращується проникність газів, рідкого шлаку і металу в 

зоні плавлення печі, підвищується її продуктивність, знижується питомі 

витрати коксу на виплавку чавуну [16, 17]. 

Однак наступні дослідження, проведені в різних країнах, поставили під 

сумнів високу ефективність і доцільність оцінювати якість коксу по цим 

показникам. В першу чергу це стосується виробництва коксу і вугілля басейнів 

колишнього СРСР. Крім цього, встановлений достатньо тісний зв’язок між 

показниками міцності, які використовувалися раніше, і особливо, реакційної 

здатності коксу з показниками, які були запропоновані Nippon Steel Corporation, 

а також взаємозв’язок цих показників між собою [18]. 

Згідно з прийнятими у Європі стандартами, якість доменного коксу 

повинна відповідати параметрам, наведеним в табл. 1.3 [19]. 

 

Таблиця 1.3 Вимоги до якості коксу в Європі 

Показник Значення 
Фізичні властивості, % 

CSR (> 10 мм) > 65 
CRI < 23 

I40 (> 40 мм) > 57 
I10 (< 10 мм) < 18 

Вологість 
Гранулометричний склад  

< 10 мм < 3 
< 40 мм < 18 
> 80 мм < 10 

> 100 мм 0 
 

 

В Китаї, самому крупному у світі виробнику коксу, пред’являють вимоги 

до якості коксу диференційно, в залежності від об’єму доменних печей (табл. 

1.4) [20]. 
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Таблиця 1.4 Вимоги до якості коксу для доменних печей в Китаї 

Показник 
якості 

Об’єм доменної печі, м3 
1000 2000 3000 4000 5000 

M40, % ≥ 78 ≥ 82 ≥ 84 ≥ 85 ≥ 86 
M10, % ≤ 8,0 ≤ 7,5 ≤ 7,0 ≤ 6,5 ≤ 6,0 
CSR, % ≥ 58 ≥ 60 ≥ 62 ≥ 64 ≥ 65 
CRI, % ≤ 28 ≤ 26 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 

Зольність, % ≤ 13 ≤ 13 ≤ 12,5 ≤ 12 ≤ 12 
Сірчистість, % ≤ 0,8 ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,6 ≤ 0,6 

Клас крупності, мм 75-22 75-22 75-22 75-25 75-30 
 

Також є дані щодо впливу якості коксу на основні характеристики роботи 

доменних печей (табл. 1.5). Ці дані можуть бути використані для побудови 

економічних взаємовідносин між металургами і коксовиками. 

 

Таблиця 1.5 Вплив якості коксу на роботу доменний печей в Китаї 

Зміна якісних характеристик коксу, 
% 

Витрати 
палива 

Вихід чавуну,  
% 

М40, +1,0 -5 кг/т +1,5 
М10, -0,2 -7,0 % +4,0 
Зольність на суху масу, +1,0 +(1,0-2,0) % +(2,0-2,5) 
Сірчистість на суху масу, +0,1 +(1,5-2,0) % -(2,0-5,0) 
Вологість, +1,0 +(1,1-1,3) % -5,0 
CSR, +1,0 -(5-11) % - 
CRI, + 1,0 +(2-3) % - 
Розмір шматків < 5 мм +7% - 

 

 

 

1.3.4 Хімічна активність коксу 

 

Роль хімічної активності коксу неоднозначна на різних горизонтах 

доменної печі. Існувала думка про те, що при більших питомих витратах коксу 

у фурменій зоні кокс повинен бути більш хімічно активним (швидко згорати 

біля фурм), визначаючи цим більш швидке опускання шихтових матеріалів і 

утворення більшої кількості відновлювального газу [21]. 
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Представники компанії Nippon Steel Corporation висунули нову 

концепцію: робота доменних печей доцільна на високореакційному коксі. Це 

припущення ґрунтується на підвищенні ефективності хімічних реакцій в 

доменній печі при зниженні температури теплового резерву [18]. 

Розміри шматків коксу та їх міцність повинні бути збільшені. Це 

дозволить зберегти газову проникність стовбура шихтових матеріалів в 

доменній печі від верхніх до нижніх горизонтів. Запропоновано регулювати 

реакційну здатність коксу введенням в вугільну шихту кальцію. 

Але велике значення повинно приділятися не тільки якісним показникам 

коксу, але й їх стабільності. Аналіз роботи деяких металургійних заводів 

показав, що різкі коливання якості коксу протягом доби в більшому ступені 

знижує продуктивність, аніж стабільне погіршення якості коксу. Постійності 

показників якості коксу приділяється велика увага в США. Інститут чорної 

металургії США встановив наступні кількісні залежності між рівнем деяких 

показників якості коксу і витратами коксу на тонну чавуну (табл. 5) [12]. 

Спеціалісти, які мають досвід експлуатації доменних печей великих 

об’ємів, вважають, що сучасна форсована доменна плавка вимагає коксу 

зниженої реакційної здатності [22]. Справедливо також і те, що чим краще 

підготовлені плавильні матеріали, тим менше реакційна здатність коксу 

впливає на його витрати і інтенсивність плавки [23]. 

 

Таблиця 1.6 Вплив індексу стабільності і CSR на питомі витрати коксу 

Вплив на роботу 
Значення індексу 
стабільності 

Значення CSR, 
% 

< 55 55-62 > 62 > 58 < 58 
Зміна на 1 % показників якості 
змінює витати коксу, кг/т, на 8,0 4,0 2,0 1,5 0,75 

 

1.3.5 Вологість коксу 

 

Абсолютні показники вологості коксу в доменному виробництві 

практично не мають значення, тому що волога випаровується на колошнику 
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доменної печі. Там бажано знизити температуру. Таким чином, на відновлення 

рудної частини шихти і утворення продуктів доменної плавки вологість коксу 

не впливає. Але вміст вологи в коксі повинен бути постійним, тому що його 

подають в доменну піч по масі. Так як вимірювання вологості відображаються 

на вмісті вуглецю в одиниці маси коксу, то коливання її можуть позначитися на 

тепловому стані доменної печі [24]. 

 

1.4 Вплив параметрів доменної плавки на якість чавуну 

 

Вимоги до литих заготівок постійно зростають. Експлуатаційні 

властивості і їх надійність повинні підвищуватися, товщина стінок виливків 

зменшуватися, але, при цьому, оброблюваність і технологічність заготовок 

повинні бути збережені. Найпоширенішим ливарним сплавом в даний час є 

чавун. 

Загальна маса виливків з чавуну в загальному випуску становить більше 5 

млн. тонн, у тому числі з високоміцного чавуну з кулястою формою графіту - 

близько 17% і з легованих чавунів - 15%. Механічні властивості чавуну 

забезпечуються хімічним складом, який не є ознакою браку, а служить для 

забезпечення сприятливої мікроструктури металу і, відповідно, необхідних 

механічних властивостей матеріалу. 

Отримання якісного чавуну залежить від багатьох факторів, основними з 

яких є шихтові матеріали і феросплави, тип плавильного обладнання, 

технологія плавки і позапічної обробки. В даний час у виробництві чавунів 

намітилася тенденція до збільшення частки сталевого брухту з подальшим 

навуглецюванням, з метою заміни дорогих ливарних і передільних чавунів. При 

використанні неякісного брухту в шихті, забезпечення необхідної якості 

виливків по заданій мікроструктурі, механічними властивостями, хімічним 

складом викликає труднощі, так наприклад з шихтою, яка містить сірку. 

Сірка в чавуні, так само як і в сталі, є небажаною домішкою. Зниження 

концентрації сірки в чавуні є постійною задачею технічного персоналу 
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ливарного виробництва. Спорідненість сірки до кисню менше, ніж заліза, і її не 

можна видалити з ванни окисленням. Тому для видалення сірки з ванни 

потрібно, щоб у ній були присутні речовини, здатні утворювати з сіркою 

сполуки, які можуть перейти в шлак [3]. 

У цьому сенсі заслуговують на увагу метали, які розчиняються в залізі і 

утворюють у розплаві нерозчинні сульфіди. Чим більше від'ємне значення 

вільної ентальпії при утворенні сульфіду, тим краще відповідний метал може 

видаляти сірку. З цієї точки зору придатні Ca, Mg, Na, Mn. Однак Na, Mg, Ca 

мають також велику спорідненість до кисню і, крім цього, в рідкому залізі 

практично нерозчинні. Тому залишається один марганець. 

 

Таблиця 1.7 Вплив сірки на якість чавуну 

Вміст сірки, % Вплив сірки Причина появи 

Більше 0,15 

Змінює форму і характер графіту, 
що утворюється в чавуні 
(викликає подовження і 
потовщення графітових пластин) 

Великий вміст включень і фази 
типу MnS 

Підвищує поверхневий натяг 
чавуну (перешкоджає утворенню 
кулькового графіту) 

Збільшується поверхневий натяг 
чавуну 

Погіршує рідкотекучість Утворення крихкої евтектики 
Змінює схильність до відбілу  

Більше 0,012 

Впливає на утворення усадки і 
гарячих тріщин 

Послаблення прикордонних зв’язків 
зерен полегшує утворення гарячих 
тріщин в місцях концентрації 
напруг з високою температурою 
металу 

Утворення дендритної і зональної 
ліквацій 

Збільшення ширини 
температурного інтервалу 
кристалізації 

Більше 0,12 

Викликає явище червоноламкості 
(крихкість) 
 

Оплавлення домішок (Fe3C + FeS, 
tпл = 958 °С) по границям кристалів 
при високих температурах 

Різко	  зменшуються	  механічні	  
властивості	  

Послаблення	  зв’язків	  між	  
зернами	  через	  наявність	  на	  їх	  
границях	  крупної	  евтектики	  

Більше	  0,2	   Зниження	  корозійної	  стійкості	   Наявність	  в	  чавуні	  сульфідів	  
сприяє	  утворенню	  мікропор	  

 

З фізико-хімічної точки зору марганець в звичайних концентраціях в 

розплаві не може ефективно здійснювати десульфурацію: 
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[Mn] + [FeS] = [MnS] + [Fe], ∆H= -145,7 кДж/моль 

 

Реакція є сильно екзотермічною, і тому при підвищеній температурі 

ймовірність її протікання зменшується. Марганець зменшує активність сірки, і 

тому для протікання реакції його вміст повинен бути у багато разів більше, чим 

мається у металі. 

При достатній кількості марганцю більша частина сірки зв’язується в 

сульфід марганцю і виводиться в шлак. Основну роль в процесі десульфурації 

відіграє шлак. Здатність шлаку видаляти сірку залежить від його основності, 

окислювальної здатності і в’язкості, при чому вміст в шлаку SiO2  здійснює 

несприятливий вплив на процес видалення сірки. Вирішальним фактором при 

десульфурації є наявність у шлаку вапна.  

При десульфурації вапном відбуваються наступні реакції: 

 

(CaO) + [FeS] + (С) = (CaS) + [Fe] +(СО),         ∆H = 227, 9 кДж/моль 

 

3(СаО) + 2(FeS) + [Si] = 2(CaS) + 2[Fe] + CaSiО3, ∆H = -0,020 кДж/моль 

 

Ці реакції є ендотермічними, і також приводять до зниження температури 

чавуну. Для десульфурації необхідно забезпечити достатній контакт між 

вапном і чавуном. 

Умовами якісної десульфурації є: 

- високе значення активності (концентрації) CaO у шлаку (необхідно 

враховувати вільний CaO, тобто не зв’язаний з SiO2 і P2O5); 

- низьке значення активності (концентрації) FeO і CaS у шлаці. 

Критерієм для оцінювання ступеня десульфурації є значення 

концентрації розподілення сірки, який являє собою відношення концентрації 

сірки в шлаку (S) і концентрації сірки в металевій ванні [S], який виражено в 

масових відсотках: 
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Ls= (%S)/[%S] 

 

Чим більше значення Ls, тим більш якісно відбувається процес 

десульфурації. Значення Ls збільшується при збільшенні вмісту CaO в шлаку і 

при зниженні концентрації FeO, SiO2, та інших кислих окислів в шлаку. 

Вплив вмісту FeO на коефіцієнт розподілу сірки, а відповідно, і на 

ступінь десульфурації проявляється при його низькому вмісті в шлаку. Це 

підтверджується великими значеннями відношень (S)/[S] в доменних шлаках і 

електропечах, які відрізняються й низьким вмістом FeO. Вплив вмісту FeO в 

шлаку на значення коефіцієнту розподілення сірки Ls показано на рис. 1.1. Із 

рисунку видно, що при низькому вмісті FeO в розплавленому шлаку значення 

коефіцієнта розподілу сірки Ls при зменшенні вмісту FeO швидко 

збільшується, в той же час при високому вмісту FeO в шлаку величина 

коефіцієнта розподілу при змінені вмісту FeO змінюється незначно. 

На швидкість десульфурації також впливає інтенсивність кипіння ванни, 

позитивний вплив якої полягає в тому, що при кипінні збільшується реакційна 

поверхня і відповідно швидкість реакції реагуючих компонентів. 

 

 
Рисунок 1.1 Залежність коефіцієнту розподілу сірки від концентрації FeO в 

шлаку 
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Видалення сірки із металу в ході правильного процесу вимагає значного 

часу, і при підвищеному вмісті сірки в шихті продуктивність плавильного 

агрегату відчутно знижується. Тому в багатьох випадках при проведенні плавки 

задовольняються таким ступенем десульфурації, який забезпечується в 

результаті нормального ходу плавки, а потім чавун десульфурують в ковші до 

необхідного вмісту сірки за допомогою синтетичних шлаків або солей. Для 

ковшової обробки чавуну ефективними десульфурантами є оксид кальцію, 

карбід кальцію, сода. 

При взаємодії з рідким чавуном сода плавиться, утворюючи на поверхні 

металу шар активно по відношенню до сірки шлаку. При плавленні соди 

частина її розкладається по реакції: 

 

Na2CО3= Na2О+ CО2 

 

Кількість розкладеної соди залежить від її температури і умов 

перемішування соди з металом. Оксид натрію взаємодіє з сульфідом заліза за 

реакцією: 

Na2О+FeS=Na2S+FeO 

 

Залізо, яке утворилося із оксиду заліза (ІІ) відновлюється розчиненим в 

чавуні вуглецем: 

FeO+C=Fe+CO 

 

Таблиця 1.8 Приклади різних процесів десульфурації чавуну 

Процес Десульфуратор Десульфурація 

Біте-процес 
(Японія) 

CaC2 (1% CaC2 знижує вміст S з 
0,09 до 0,012%) 

Занурення в чавун за 
допомогою вертикальних 
штанг 

Валь-процес 
(Франція) 

CaO у вигляді порошку (2% CaO 
за 3 хв. знижує вміст S до 
0,006%) 

Вдування в чавун азотом 
через дно конвертера 

Воліанік-процес (США) CaC2 (1% CaC2 за 3-4 хв. знижує 
вміст S lj 0.01%) 

Перемішування за рахунок 
продувки азотом через 
трубку 
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Продовження табл. 1.8 

Каллінг-домнатрает-про
цес (Швеція) 

CaO (2% CaO за 15-30 хв. 
знижує вміст S від 0,1 до 
0,005%) 

У ковші барабанного типу, 
що обертається 

Райшталь-стире-процес 
(США) 

CaO2 (0,65% CaO2 за 4 хв. 
знижує вміст S 0,08 до 0,009%) 

Десульфуратор замішують в 
чавун мішалкою, яка 
обертається з частотою 78 
об/хв. 

Ріекшн-еселерейте-проце
с (Швеція) 

CaC2 (0,6% CaC2 за 4 хв. знижує 
вміст S з 0,07 до 0,005%) 

Перемішують з 
десульфуратором фігурною 
мішалкою 

Порес-плаг-процес 
(США) 

CaF2 (0,75% CaF2 за 3-4 хв. 
знижує вміст S з 0,1 до 0,01%) 

Перемішують з 
десульфуратором азотом 
через пористу вставку 

Шейкін-ледл-процес 
(Швеція) 

CaC2 (0,5% CaC2  за 10 хв. 
знижує вміст S з 0,075 до 
0,012%) 

На дзеркало металу 
засипають карбід кальцію і 
ківш починають обертати 

 

Неприпустимо потрапляння пічного шлаку у ківш, де відбувається 

десульфурація чавуну через можливості утворення силікату натрію, який 

знижує ефективність десульфурації содою. 

Магній також є сильним десульфуратором згідно з хімічної реакції: 

 

FeS + Mg = Fe + MgS 

 

Сульфід магнію MgS в чавуні не розчиняється і випливає на поверхню у 

вигляді шлаку. 

 

 

1.5 Висновки, мета та задачі дослідження. 

 

Якість доменного коксу у великій мірі визначає роботу доменної печі, що 

впливає як на техніко-економічні показники доменної плавки, так і на якість 

продукту доменної плавки – чавуну. 

Оцінку якості доменного чавуну доцільно проводити по п’яти 

показникам: гранулометричному складу, міцності, вологості, зольності та 

хімічній активності. 
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При виробництві доменного коксу можна в деякій мірі впливати на 

показники його якості. При цьому значення показників якості доменного коксу 

необхідно обирати використовуючи параметри доменної печі та умов процесу, 

в яких кокс буде використовуватися. Параметри якості коксу необхідно 

закладати ще на етапі його виробництва. 

Ще однією необхідною умовою ефективної і правильної роботи сучасних 

доменних печей є постійність усіх показників якості коксу. 

З проведеного огляду існуючих процесів десульфурації чавуну (вапно, 

сода, шлаки, карбід кальцію) можна зробити висновок, що жоден з процесів не 

досконалий і вирішення проблеми десульфурації залишається актуальним 

питанням. Розробкою комплексної ресурсозберігаючої та максимально 

екологічно чистої технології десульфурації займаються багато наукових 

колективів світу. 
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2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Визначення основності шлаку 

 

Основність шлаку – кількісна характеристика шлаку, що визначає 

співвідношення концентрацій основних і кислотних оксидів. Універсальною 

формулою для визначення основності шлаку є відношення суми концентрацій 

основних оксидів до суми концентрацій кислотних та амфотерних оксидів з 

урахуванням відповідних коефіцієнтів. На практиці, для визначення основності 

шлаку використовують спрощену формулу: 

 

𝐵 = (!"#)
!"!! !(!!!!)

,       (2.1) 

де B – основність шлаку, од.; 

(CaO) – вміст у шлаку оксиду кальцію, %; 

(SiO2) – вміст у шлаку оксиду кремнію, %; 

(P2O5) – вміст у шлаку оксиду фосфору, %. 

Визначення вмісту окремих компонентів в шлаку проводять згідно з 

ГОСТ 8269.1-97. 

 

 

2.2 Визначення вологи у коксі 

 

Основним паливом доменної плавки є кокс, який представляє собою 

тверду, пористу масу, яка залишилася після видалення із кам’яного вугілля 

летючих речовин в результаті його прожарювання при високій температурі без 

доступу повітря. Одним із якісних показників коксу є його вологість. 

Для визначення вологості, навіску коксу нагрівають на повітрі при 

температурах 190-210 °С і витримують при даних температурах до отримання 
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постійної маси (ГОСТ 27589-91). Вміст вологи у відсотках визначають по 

втраті маси коксу згідно з формули: 

 

𝑊 = !!!!!
!!!!!

∙ 100%,      (2.2) 

де W – вміст вологи у пробі коксу, %; 

m1– маса порожньої посудини, г; 

m2 – маса навіски коксу з посудиною до нагрівання, г; 

m3 – маса навіски коксу з посудиною після нагрівання, г. 

 

2.3 Визначення золи у коксі 

 

Вміст золи у коксі є одним із основних показників якості коксу, який 

впливає на техніко-економічні показники доменної плавки. Зазвичай вміст золи 

в коксі знаходиться у межах 10-15%. У склад золи коксу входять оксиди 

кремнію, оксиди заліза, оксиди алюмінію, оксиди магнію, оксиди кальцію, 

оксиди калію, оксиди натрію, оксиди фосфору, оксиди титану, оксиди сірки та 

оксиди марганцю. 

Вміст золи у коксі визначають згідно ГОСТ 11022-95, а її відсотковий 

склад – згідно ГОСТ 10538-87. 

Суть методики визначення золи у коксі полягає у спалюванні проби коксу 

в муфельній печі при температурі 815 ± 10 °С до моменту постійності маси 

проби. 

Зольність аналітичної проби визначають за формулою: 

 

𝐴 = !!!!!
!!!!!

∙ 100%,      (2.3) 

де A – вміст золи у пробі коксу, %; 

m1– маса тигля, г; 

m2 – маса навіски коксу з тиглем до спалювання, г; 

m3 – маса золи з тиглем після спалювання, г. 
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2.4 Визначення сірки у коксі 

 

Сірка у коксі впливає на витрати коксу та продуктивність доменних 

печей. Вважається, що підвищення на 0,1 % сірки у коксі призводить до 

підвищення на 1,5-2,0 % витрат коксу та зниження на 1-2 % продуктивності 

доменних печей. Таким чином, сірка є дуже важливим показником його якості, 

але зменшити вміст сірки у коксі можливо тільки шляхом підбору вугілля при 

коксуванні. 

Вміст сірки у коксі визначають згідно з ГОСТ 8606-93. Суть метода 

полягає в спалюванні аналітичної проби коксу разом зі сумішшю Ешка в 

окислювальному середовищі при температурі 800 ± 25 °С з метою видалення 

горючої маси і перетворення сірки в сульфати. Потім сульфати екстрагують 

розчином соляної кислоти або водою і визначають гравіметричним способом 

після осадження їх хлоридом барію. 

Масову долю загальної сірки в пробі визначають по формулі: 

 

𝑆 =
!",!"∙(!!!!!!!,!""#$∙!!!!"!)

!!
,     (2.4) 

 

де S – вміст сірки у коксі, %; 

m1– маса проби, г; 

m2 – маса сульфату барію, отриманого при проведенні досліду, г; 

m3 – маса сульфату барію, отриманого при контрольному визначенні, г; 

𝜌!!!"! – масова концентрація розчину сульфату калію, г/дм3. 

 

 

2.5 Визначення показників міцності коксу 

 

Сутність методу визначення міцності коксу згідно з ГОСТ 8929-75 

полягає в механічній обробці коксу в обертальному барабані закритого типу, 
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визначенні гранулометричного складу коксу до і після обробки з наступним 

розрахунком показників міцності. 

Показник М25 характеризує відсоток коксу крупністю 25 мм і більше, 

показник М10 – 10 мм і менше. 

Відбір проб на випробування здійснюють згідно з ГОСТ 23083-78. 

Пробу масою 50 ± 0,5 кг завантажують в барабан і закривають кришкою. 

Після 100 обертів барабан автоматично зупиняється. Пробу вивантажують і 

проводять ситовий аналіз. Розсіювання здійснюють на механічному грохоті, 

обладнаному ситами з круглими отворами діаметрами 25 і 10 мм. Отримані 

фракції зважують і розраховують відповідні показники міцності: 

 

𝑀25 = !!"
!
∙ 100%,      (2.5) 

 

де M25 – доля коксу крупністю 25 мм і більше, %; 

m25– маса коксу, який залишився на ситі з отворами діаметром 25 мм, кг; 

m – маса проби коксу, яку було завантажено в барабан, кг. 

 

𝑀10 = !!"
!
∙ 100%,      (2.6) 

 

де M10 – доля коксу крупністю 10 мм і менше, %; 

m10– маса коксу, який пройшов крізь сито з отворами діаметром 10 мм, 

кг; 

m – маса проби коксу, яку було завантажено в барабан, кг. 

 

 

2.6 Гранулометричний аналіз коксу 

 

Метод визначення гранулометричного складу коксу полягає в проведенні 

ситового аналізу проби коксу у відповідності до встановленої методики і 
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розрахунку виходу окремих класів крупності при використанні сит з різними 

розмірами отворів. Гранулометричний аналіз проводять згідно з ГОСТ 

5954.1-91. 

Сита з відповідними діаметрами отворів розташовуються один під одним 

таким чином, щоб сито з мінімальним розміром отворів знаходилося знизу. На 

верхнє сито розміщують частину проби і струшують до тих пір, поки більша 

частина коксу не пройде через отвори сита. Кокс, який залишився прибирають 

в окремий контейнер, засипають іншу частину проби і повторюють дану 

процедуру до повного сортування. Потім кожен контейнер з відповідною 

фракцією зважують і розраховують ситовий склад. 

 

 

 2.7 Хімічний аналіз чавуну 

 

Хімічний склад зразків вимірювали методом емісійного спектрального 

аналізу за допомогою фотоелектричної системи МФС-8. Система МФС-8 

призначена для збудження, реєстрації, автоматичної обробки сигналів 

аналітичних спектральних ліній різних хімічних елементів та використовується 

для кількісного емісійного спектрального аналізу кольорових металів та 

сплавів. 

Система МФС-8 складається з стабілізатору напруги СТС-2М-16/0.5, 

джерела збудження спектру УГЭ-4, поліхроматора, електронно-реєстувального 

пристрою та ЕОМ. 

Стабілізатор напруги використовується для перетворення та стабілізації 

напруги 220 В. Джерело збудження спектру призначено для збудження спектру 

елементів у п’яти режимах: іскра змінного струму, низьковольтна іскра 

змінного струму, дуга постійного струму, дуга змінного струму та імпульс. 

Вибір режиму залежить від хімічних елементів, що досліджуються.  

Поліхроматор дозволяє розкласти випромінювання в спектр, у якому 

кожному елементу відповідає своя сукупність спектральних ліній. 
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Електронно-реєструвальний пристрій призначений для вимірювання 

інтенсивностей випромінювання спектрів хімічних елементів та їх передачі у 

ЕОМ для наступних розрахунків. ЕОМ розраховує масовий вміст елементів у 

зразках в залежності від інтенсивності спектру їх випромінювання.  

Для забезпечення більшої точності, хімічний склад кожного зразка 

вимірювався не менше 3 разів з наступним усередненням результату. 

 

 

2.8 Методика розрахунку математичних моделей та програмування 

 

Оброблення результатів експериментів та розрахунок математичних 

моделей проводилися на ПЕОМ за допомогою програми MS Excel [25] і  

полягали в наступному: 

- проведенні усіх необхідних розрахунків; 

- побудові графіків за отриманими даними; 

- побудові математичних моделей процесів; 

- перевірці отриманих математичних моделей на адекватність; 

- оптимізації процесів за отриманими математичними моделями. 

Для розробки комп’ютерної програми «Вплив якості шихти і 

технологічних факторів на продуктивність доменної печі та питомі витрати 

коксу» необхідно перевести усі зібрані теоретичні та практичні дані процесів у 

вигляд математичних моделей – формул, які дуже зручно використовувати при 

складанні комп’ютерних програм. 

Для розрахунку однофакторних математичних моделей дуже зручно 

користуватися функцією «Лінія тренду» пакету MS Excel. MS Excel дозволяє 

також проводити розрахунок багатофакторних математичних моделей за 

допомогою вбудованого пакету «Регресія»  [26, 27]. 

Розроблення комп’ютерної програми «Вплив якості шихти і 

технологічних факторів на продуктивність доменної печі та питомі витрати 
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коксу» здійснювалось в середовищі візуального програмування Microsoft Visual 

Studio. 

Microsoft Visual Studio — серія продуктів фірми Майкрософт, які 

включають інтегроване середовище розробки програмного забезпечення та ряд 

інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як 

консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом, в тому числі з 

підтримкою технології Windows Forms, а також веб-сайти, веб-додатки, 

веб-служби як в рідному, так і в керованому кодах для всіх платформ, що 

підтримуються Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET 

Framework, .NET Compact Framework та Microsoft Silverlight [28, 29, 30]. 

 

 

2.9 Висновки, мета та задачі дослідження. 

 

Обраний набір методик, устаткування, апаратних та програмних засобів 

дозволив провести усі необхідні дослідження по темі роботи, провести 

необхідні розрахунки, побудувати графіки, розрахувати математичні моделі, 

створити документ MS Excel для розрахунку складу коксової суміші та 

комп’ютерну програму «Вплив якості шихти і технологічних факторів на 

продуктивність доменної печі та питомі витрати коксу».  



44 
 

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Загальні показники роботи доменної печі 

 

ЗАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (ДМЗ) виробляє переробний 

чавун, який використовується для виробництва сталі в сталеплавильних 

агрегатах а також спеціальні чавуни. Побічними продуктами доменної плавки є 

доменний газ, який після очищення від пилу використовується для нагріву 

дуття в повітронагрівачах, заводських котельних установках, коксохімічних, 

агломераційних і деяких інших цехах, та доменний шлак, який знаходить 

застосування головним чином у промисловості. Дані з журналу роботи 

доменного цеху № 2 ДМЗ за місяць проходження практики наведені в табл. 3.1, 

техніко-економічні показники – в табл. 3.2, витрати матеріалів – в табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.1 Показники доменного журналу ДП № 2 ДМЗ 

Показник Значення 
Вихід придатного чавуну 94 
Вихід шлаку на 1 т чавуну 37,8 
Основність шлаку 1,21 
Витрати коксу на 1 т чавуну 49,5 
Кількість подач в зміну 70 

 

Таблиця 3.2 Техніко-економічні показники ДП № 2 ДМЗ 

Показник Значення 
Повний об’єм печі, м3 1033 
Вид чавуну Переробний 
Нормальний час роботи, діб 31 
Продуктивність середньодобова, т 1796,175 
КІПО 0,575 
Інтенсивність плавки по коксу, кг/м3 добу 771 
Вихід шлаку, кг/т чавуну 362 
Винос колошникового пилу, кг/т чавуну 97 
Вміст заліза в залізорудній частині шихти, % 60,18 
Рудне навантаження, т/т кокса 3,43 
Кількість чавуну, виплавленого з киснем, т 430907,86 
Витрати дуття, м3/хв. 1797 
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Продовження табл. 3.2 
Показник Значення 

Тиск, атм. 2,3 
Температура, °С 972 
Вміст Si в чавуні, % 0,74 
Вміст Mn в чавуні, % 0,11 
Вміст S в чавуні, % 0,004 
Вміст CaO в шлаку, % 44,31 
Вміст SiO2 в шлаку, % 38,06 
Вміст Al2O3 в шлаку, % 6,13 
Вміст MgO в шлаку, % 7,31 
Основність шлаку, CaO/SiO2 1,16 
Діаметр	  повітряних	  фурм,	  мм	   1,21	  

 

Таким чином, потужність виробництва чавуну на ДП № 2 складає 1796 

тонн на добу, а вихід шлаку при цьому складає 362 кг на тонну чавуну. 

Температура дуття складає 972 °С. При цьому вміст сірки в чавуні досягає 

0,04% при основності шлаку 1,21. 

 

Таблиця 3.3 Витрати матеріалів ДП № 2 ДМЗ 

Назва Значення 
Всього, т/т кг/т 

Руда залізна 776 14 
Окатиші 88736,5 1594 

Разом залізорудної шихти: 89512,5 1608 
Брикет металовмісний 57,6 1 
Брикет БКДн 1824 33 
Окалина 215 4 

Разом рудна частина: 91924,1 1651 
Скрап чавунний 80,9 1 
Скрап Амком, 8-60 мм 137,25 2 

Разом металодобавки: 218,15 4 
Разом металошихти: 92142,25 1655 

Вапняк звичайний 9333,5 168 
Коксовий горішок 853,3 15 
Відсів коксового горішка 843,956 15 
Витрати при подрібненні коксового горішка 142,471 3 
Коксовий горішок ДКХЗ 0 0 
Коксовий горішок скіпової фракції 25 25785,32 463 
Витрати від подрібнення коксової дрібноти 1017,293 18 
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Продовження табл. 3.3 

Назва Значення 
Всього, т/т кг/т 

Кокс сухий скіповий 24676,551 443 
Кокс горішок сухий 4,3 56 
Концентрат марки Т 2207,46 40 
Концентрат марки Т 1184,28 21 
Концентрат марки Г 1636,13 5 
Вугілля марки Г 3028,48 54 
Кисень, тис. м3 4064 73 
Дуття, тис. м3 82050 1474 
Електроенергія (двигуни), тис. кВт⋅год. 840,990 15 
Пар, Гкал. 1849 33 
Вода хімічно очищена, м3 3581 64 
Стиснуте повітря, тис. м3 1268 23 
Льоточна маса, т 5,5 0,099 
Вихід доменного коксу, тис. м3 115993 2083 
Витрати доменного газу на ВН, тис. м3 41106 7386 
Винос колошникового пилу, т 3415,514 6 

 

За даними таблицями видно, що залізорудної шихти було використано 

89512,5 тонн, або 1608 кг/т чавуну. Рудна частина склала 91924,1 тонн або 1651 

кг/т чавуну. Металеві додатки склали 818,15 тонн або 4 кг/т чавуну. Разом 

витрати металевої частини шихти склали 92142,25 тонн, або 1655 кг/т чавуну. 

Витрати волого скіпового коксу склали 25785,32 тонни, а коксу сухого 

скіпового - 24676,555 тонн. При цьому коефіцієнт вологості коксу дорівнював 

4,3. Було також використано 3027,48 тонн вугілля марки Г, 3977,7 тис. м3 

кисню та 82050 тис. м3 дуття. При цьому вихід доменного газу склав 115993 

тис. м3, а його витрати 44106 тис. м3. Винос колошникового пилу склав 

3415,514 тонн. 

 

3.2 Загальні показники коксу 

 

В табл. 3.4 наведені основні показники трьох коксохімічних заводів, кокс 

яких використовується для отримання чавуну – донецького коксохімічного 
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заводу (ДКХЗ), макіївського коксохімічного заводу (МКХЗ), ясинівського 

коксохімічного заводу (ЯКХЗ). 

Таблиця 3.4 Якісні показники коксу 

Показники Постачальник коксу 
ДКХЗ МКХЗ ЯКХЗ 

Технічний аналіз, % 
Волога 4,0 4,6 4,2 
Зола 11,1 11,2 10,9 
Сірка 1,08 1,29 1,22 

Міцність М25 85,4 85,8 86,5 
М10 8,0 7,8 7,5 

Ситовий склад, % 80 12,4 5,1 3,8 
25 3,6 2,9 3,8 

 

Як видно із таблиці, по вмісту сірки найкращим є кокс ДКХЗ, а по золі – 

ЯКХЗ. Має більшу міцність М25 кокс ЯКХЗ, а М10 – кокс ДКХЗ. Ситовий 

склад 80 більший у коксу ДКХЗ (12,4 %). 

 

3.3 Вплив якості шихти і технологічних факторів на продуктивність 

доменної печі та питомі витрати коксу 

 

В табл. 3.5 наведено вплив параметрів агломерату, окатишів та руди на 

продуктивність доменної печі та витрати коксу. 

 

Таблиця 3.5 Вплив параметрів агломерату, окатишів та руди на 

продуктивність доменної печі та витрати коксу 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Ступінь сталості хімічного складу по 
основності (CaО:SiO2) в межах ± 0,05 од., 
% 

100 ВС ВС 
90 -0,5 +0,5 
80 -1,0 +1,0 
70 -1,7 +1,5 
60 -2,6 +2,1 
50 -4,0 +3,0 
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Продовження табл. 3.5 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Ступінь сталості хімічного складу по 
вмісту заліза в межах ± 0,5 %, % 

100 ВС ВС 
90 -0,6 +0,5 
80 -1,1 +1,0 
70 -1,8 +1,6 
60 -2,8 +2,4 
50 -4,2 +3,5 

Ступінь сталості гранулометричного 
складу по класам крупності агломерату в 
межах 10-30 мм, % 

100 ВС ВС 
90 -0,4 +0,5 
80 -0,8 +0,9 
70 -1,4 +1,5 
60 -2,2 +2,4 
50 -3,2 +3,6 

Ступінь сталості гранулометричного 
складу по класам крупності окатишів в 
межах 10-30 мм, % 

100 ВС ВС 
90 -0,3 +0,4 
80 -0,5 +0,6 
70 -0,8 +0,9 
60 -1,2 +1,4 
50 -1,8 2,0 

Ступінь сталості гранулометричного 
складу по класам крупності руди (при її 
вмісту в шихті 10-15%)  в межах 10-30 мм, 
% 

100 ВС ВС 
90 -0,1 +0,1 
80 -0,2 +0,2 
70 -0,4 +0,4 
60 -0,7 +0,7 
50 -1,0 +1,0 

Ступінь флюсування двох видів 
окускованих рудних матеріалів (при 
повному виведенні вапняку із шихти)  
по абсолютній різниці ступеня 
флюсування, абс. од. 

0 ВС ВС 
0,2 -0,5 +0,3 
0,4 -0,7 +0,5 
0,6 -1,0 +0,8 
0,8 -1,4 +1,2 
1,0 -2,0 +1,7 

Підвищення вмісту заліза на 1,0 % в 
повністю оку скованій і офлюсованій 
рудній частині при умові, що шихта 
складається із 100 % агломерату з вмістом 
заліза у межах, % 

50-52 +2,2 -1,3 
52-54 +2,1 -1,2 
54-56 +2,0 -1,1 
56-58 +1,8 -1,0 
58-60 +1,7 -0,9 
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Продовження табл. 3.5 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Підвищення вмісту заліза на 1,0 % в 
повністю окускованій і офлюсованій 
рудній частині при умові, що шихта 
складається із 100 % окатишів з вмістом 
заліза у межах, % 

56-58 +1,9 -1,0 

58-60 +1,8 -0,9 

60-62 +1,7 -0,8 

Зниження вмісту сірки в окускованих 
матеріалах у межах, % 

0,075- 
0,050 +0,4 -0,4 

0,050- 
0,025 +0,3 -0,3 

0,025- 
0,010 +0,2 -0,2 

Зниження вмісту фракції 5-3 мм в 
окускованих рудних матеріалах, % 

20-15 +1,5 -1,5 
15-10 +1,0 -1,0 
10-5 +0,5 -0,5 

Зниження вмісту фракції 0-5 мм в 
окускованих рудних матеріалах, % 

20-15 +2,5 -2,0 
15-10 +2,0 -1,5 
10-5 +1,5 -1,0 

 

В табл. 3.6 наведено вплив параметрів металургійного коксу на 

продуктивність доменної печі та витрати коксу. 

Таблиця 3.6 Вплив параметрів металургійного коксу на продуктивність 

доменної печі та витрати коксу 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Сталість якості металургійного коксу по  
коливанням вмісту золи в коксі в межах ± 
0,1 %, % 

100 ВС ВС 
80 -0,2 +0,2 
60 -0,4 +0,4 

Сталість якості металургійного коксу по  
коливанням вмісту вологи в коксі 
(протягом 2 годин) в межах ± 0,3 %, % 

100 ВС ВС 
80 -0,2 +0,2 
60 -0,4 +0,4 
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Продовження табл. 3.6 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Сталість якості металургійного коксу по 
вмісту фракції 40-60 мм в межах, % 

100 ВС ВС 
80 -0,5 +0,7 
60 -1,0 +1,2 
40 -1,5 +1,8 

Підвищення міцності коксу по показнику 
М25 на кожний 1 %  +0,6 -0,6 

Зменшення стиранності коксу по 
показнику М10 на кожний 1 %  +2,8 -2,8 

Зменшення вмісту в коксі фракції менше 
10 мм на 1 % в інтервалі, % 

5-3 +0,7 -0,7 
3-1 +0,5 -0,5 

Зменшення вмісту золи в коксі на 1 % в 
межах, % 

13-12 +1,8 -2,0 
12-11 +1,5 -1,5 
11-10 +1,2 -1,5 
10-9 +1,0 -1,2 

Зменшення вмісту сірки в коксі на кожен 
0,1 %  +0,3 -0,3 

Підвищення вмісту летючих в коксі на 1 % 
в межах, % 

0,8-1,0 -0,2 +0,2 
1,0-1,2 -0,3 +0,3 
1,2-1,4 -0,5 +0,5 

 

В табл. 3.7 наведено вплив добавок на продуктивність доменної печі та 

витрати коксу. 

 

Таблиця 3.7 Вплив добавок на продуктивність доменної печі та витрати 

коксу 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Збільшення витрат на 
10 кг/т чавуну 

Вапняк -0,5 +0,5 
Доломітизований вапняк -0,4 +0,4 

Марганцева руда -0,06 +0,04 
Металодобавки +0,5 -0,3 
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В табл. 3.8 наведено вплив технологічних параметрів плавки на 

продуктивність доменної печі та витрати коксу. 

 

Таблиця 3.8 Вплив технологічних параметрів плавки на продуктивність 

доменної печі та витрати коксу 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Підвищення температури 
атмосферного дуття в межах, °С 

801-900 +4,0 -4,2 
901-1000 +3,7 -3,9 

1001-1100 +3,2 -3,9 

Підвищення температури дуття при 
концентрації кисню в дутті до 25% в 
межах, °С 

1001-1100 +3,0 -3,0 
1101-1200 +2,3 -2,8 
1201-1300 +2,5 -2,5 
1301-1400 +2,2 -2,2 

Підвищення температури дуття при 
концентрації кисню в дутті 25-35% в 
межах, °С 

1000-1100 +2,5 -2,5 
1101-1200 +2,2 -2,2 
1201-1300 +2,0 -2,0 
1301-1400 +1,8 -1,8 

Підвищення температури дуття при 
концентрації кисню в дутті до 40% в 
межах, °С 

1001-1100 +2,0 -2,0 
1101-1200 +1,8 -1,8 
1201-1300 +1,6 -1,6 
1301-1400 +1,4 -1,4 

Використання пароповітряного дуття 
при температурі дуття 1000 °С і вмісту 
вологи від 15 до 25 г/м3 дуття 

 +1,5 -1,0 

Використання комбінованого дуття 
при збагаченні дуття киснем на кожен 
1 % при концентрації, % 

до 25 +2,4 +0,2 
26-30 +2,1 +0,3 
31-35 +1,8 +0,3 
36-40 +1,6 +0,5 

Використання комбінованого дуття 
при додаванні природнього газу при 
витратах, м3/т 

до 100 - +0,8 
101-150 - +0,7 
151-200 - +0,6 

Використання комбінованого дуття 
при додаванні коксового газу при 
витратах, м3/т 

до 200 - +0,45 

200-300 - +0,4 

Використання комбінованого дуття 
при додаванні подрібненого вугілля з 
вмістом золи, % 

до 10 - +0,9 

10-20 - +0,8 
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Продовження табл. 3.8 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Підвищення тиску газу під 
колошником на ножні 10 кПа (0,1 атм.) 
в діапазоні, кПа 

100-200 +1,0 -0,2 

Зменшення вмісту кремнію в чавуні на 
0,1 % в інтервалі, % 

1,0-0,8 +1,2 -1,2 
0,79-0,6 +0,8 -0,8 
0,59-0,4 +0,6 -0,6 

Зменшення вмісту фосфору в чавуні на 
0,1 %  +1,2 -1,2 

Підвищення вмісту сірки в чавуні на 
кожен 0,01 %  +1,0 -1,0 

 

В табл. 3.9 наведено вплив загальної організації роботи доменної печі на 

продуктивність доменної печі та витрати коксу. 

 

Таблиця 3.9 Вплив загальної організації роботи доменної печі на 

продуктивність доменної печі та витрати коксу 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Виконання встановленого графіку випуску 
чавуну (відхилення 10 хвилин), % 

100 ВС ВС 
90 -1,0 +0,5 
80 -1,5 +0,7 
70 -2,0 +1,0 

Зниження тиску дуття на випуску чавуну 
тривалістю, хв. 

3 -0,2 +0,1 
6 -0,25 +0,15 
9 -0,3 +0,2 

Зменшення часу простоїв на 1 %  +1,5 -0,5 
Зменшення часу тихого ходу на 1 %  +1,0 -0,5 

Характер ходу печі з відстоями і обривами, 
кількість на годину 

2 -0,1 +0,1 
4 -0,2 +0,2 
6 -0,4 +0,4 
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Продовження табл. 3.9 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Характер ходу печі з продувами на протязі, 
годин 

1 -0,5 +0,3 
2 -1,0 +0,8 
3 -3,0 +2,0 

Канальний характер ходу печі, хв. 
20 -0,7 +0,5 
40 -1,5 +1,2 
60 -3,0 +3,0 

Перекіс рівня шихти на протязі, годин 
1 -0,7 +0,5 
3 -1,5 +1,2 
5 -3,0 +2,4 

 

В табл. 3.10 наведено вплив покращення конструктивних елементів 

доменної печі на її продуктивність витрати коксу. 

 

Таблиця 3.10 Вплив покращення конструктивних елементів доменної 

печі на її продуктивність та витрати коксу 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Обладнання печі додатковими 
льотками для видачі чавуну, од 

2 +2,0 -1,0 
3 +1,5 -0,5 

Збільшення кількості фурм, од. 16-18 +1,8 -1,0 
20-25 +2,0 -1,0 

 

 

В табл. 3.11 наведено вплив впровадження сучасних засобів контролю і 

автоматичного регулювання ходу доменного процесу на продуктивність 

доменної печі та витрати коксу. 
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Таблиця 3.11 Вплив впровадження сучасних засобів контролю і 

автоматичного регулювання ходу доменного процесу на продуктивність 

доменної печі та витрати коксу 

Фактор 

Зміна  
(+ збільшення, - 
зменшення), % 

Продуктив-
ність 

Витрати 
коксу 

Реєстрація зміни накопичення розплаву в горні +0,2 -0,1 
Реєстрація і відображення температурних полів 
поверхні засипу +1,2 -1,0 

Реєстрація полів вмісту CO2 та H2 в газі під рівнем 
засипу +0,3 -0,2 

Реєстрація витрат гарячого дуття по кожній фурмі +0,2 -0,2 
Реєстрація температури чавуну на протязі випуску +0,1 -0,1 
Реєстрація зміни конфігурації поверхні засипу +0,3 -0,2 
Реєстрація вмісту заліза в потоці агломерату і 
окатишів +0,3 -0,3 

Система пристроїв періодичного відбору проб 
рудних матеріалів і коксу та визначення їх 
фракційного складу 

+0,4 -0,3 

Автоматичне регулювання розподілу рудних 
матеріалів і коксу по поверхні засипу 
завантажувальним пристроєм з лотком, що 
обертається 

+6,0 -6,0 

Автоматичне регулювання розподілу рудних 
матеріалів і коксу по поверхні засипу рухомими 
плитами колошника 

+1,0 -1,5 

Автоматичне коректування ваги коксу в подачу з 
врахування вмісту в ньому вологи +0,5 -0,6 

Автоматичне керування співвідношення 
компонентів комбінованого дуття по фурмам +1,0 -1,2 

 

 

3.4 Висновки, мета та задачі дослідження. 

 

В даному розділі представлені результати досліджень роботи доменної 

печі № 2 ЗАТ «Донецьксталь» - металургійний завод, які включають в себе 

показники доменного журналу, техніко-економічні показники доменної печі, 
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матеріально-шихтовий баланс плавок, параметри якості коксу трьох 

поставників, а також результати впливу якості шихти і технологічних факторів 

на продуктивність доменної печі та питомі витрати коксу. 

Зібрані дані дозволяють розрахувати відповідні математичні моделі 

процесів доменної плавки, провести їх оптимізацію та скласти комп’ютерну 

програму  «Вплив якості шихти і технологічних факторів на продуктивність 

доменної печі та питомі витрати коксу».  
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4 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ТА 

ПРОГРАМУВАННЯ 

 

4.1 Оптимізація коксової суміші 

 

Як було встановлено в результаті проведення досліджень, доменні печі 

ДМЗ використовують кокс 3 постачальників, які мають різні значення 

параметрів якості та ціну. Для отримання коксу з необхідними значеннями 

параметрів їх змішують в певних пропорціях, але пропорції не враховують 

такий параметр як вартість. Тому в середовищі MS Excel було розроблено 

програму, яка дозволяє підібрати склад коксової суміші для забезпечення 

необхідних параметрів з урахуванням її вартості. 

Для вирішення поставленої задачі було створено систему лінійних 

нерівностей, в якій індексами х1, х2 та х3 позначені долі кожного типу коксу в 

кінцевій суміші: 

 

4 ∙ 𝑥! + 4,6 ∙ 𝑥! + 4,2 ∙ 𝑥! ≤ 4,5
11,1 ∙ 𝑥! + 11,2 ∙ 𝑥! + 10,9 ∙ 𝑥! ≤ 11,1
1,08 ∙ 𝑥! + 1,29 ∙ 𝑥! + 1,22 ∙ 𝑥! ≤ 1,25
0,35 ∙ 𝑥! + 0,22 ∙ 𝑥! + 0,31 ∙ 𝑥! ≤ 0,3

   ,    (4.1) 

 

Долі в суміші не можуть бути від’ємними і повинні в сумі дорівнювати 1 

(100%). Тому до системи нерівностей було додано ще чотири обмеження: 

 

𝑥! ≥ 0
𝑥! ≥ 0
𝑥! ≥ 0
𝑥! + 𝑥! + 𝑥! = 1

  ,     (4.2) 

 

Треба знайти такі значення х1, х2 та х3, при яких цільова функція набуває 

мінімального значення (F→min): 
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F = 2300 · x1 + 2230 · x2 + 2390 ⋅ x3 ,     (4.3) 

 

Складені системи нерівностей та рівняння цільової функції були введені в 

робочу книгу MS Excel (рис. 4.1): 

 

 
 

Рисунок 4.1 Таблиця для розрахунку коксової суміші 

 

Ділі було запущено модуль «Пошук рішення» в меню якого були введенні 

усі необхідні нерівності та обрані усі необхідні параметри для розрахунку 

мінімального значення цільової функції (рис. 4.2). 

Після натискання на кнопку «Знайти рішення» отримаємо результати 

розрахунків (рис. 4.3), згідно з яких видно, що для забезпечення у кінцевій 

суміші вмісту вологи не більше 4,5 %, вмісту золи не більше 11,1 %, вмісту 

сірки не більше 1,25 % та вмісту фосфору не більше 0,3 % кокс трьох 

постачальників необхідно змішувати в пропорції 0,089:0,607:0,306. При цьому 

буде забезпечена мінімальна вартість суміші, яка дорівнює 2284 грн./т. 
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Рисунок 4.2 Меню «Пошук рішення» 

 

При цьому у разі зміни постачальника коксу, або при зміні параметрів 

коксу достатньо в відповідних комірках документу зробити невеликі зміни і ще 

раз перерахувати лист, запустити меню «Пошук рішення». 

Також у разі необхідності можна змінити вимоги до самої коксової 

суміші, додати інші параметри якості коксу, наприклад вимоги щодо міцності 

або теплотворної здатності. У разі зміни кількості постачальників коксу це 

також можна легко відобразити в документі.  
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Рисунок 4.3 Результати розрахунків 

 

 

4.2 Моделювання процесів доменної плавки 

 

На основі зібраних даних роботи доменної печі та отриманих результатах 

досліджень були знайдені математичні моделі впливу якості шихти і 

технологічних факторів на продуктивність доменної печі та питомі витрати 

коксу (рис. 4.4 – рис. 4.18). 

Отримані математичні моделі можуть використовуватися  при аналізі 

роботи доменних печей а також при створенні комп’ютерної програми «Вплив 

якості шихти і технологічних факторів на продуктивність доменної печі та 

витрати коксу». 

Знайдені коефіцієнти достовірності результатів апроксимації знаходяться 

в межах від 0,95 до 0,99, що свідчить про високу ступінь достовірності 

отриманих формул математичних моделей. 



60 
 

 
Рисунок 4.4 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від ступеня 

сталості хімічного складу по основності в межах ± 0,05 од. 

 

 
Рисунок 4.5 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від ступеня 

сталості хімічного складу по вмісту заліза в межах ± 0,5 % 
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Рисунок 4.6 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від ступеня сталості 

гранулометричного складу по класам крупності агломерату в межах 10-30 мм 

 

 
Рисунок 4.7 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від ступеня сталості 

гранулометричного складу по класам крупності окатишів в межах 10-30 мм 
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Рисунок 4.8 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від ступеня 

сталості гранулометричного складу по класам крупності руди в межах 10-30 мм 

 

 
Рисунок 4.9 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від ступеня 

флюсування оку скованих рудних матеріалів 
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Рисунок 4.10 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від сталості якості 

металургійного коксу по коливанням вмісту золи в коксі в межах ± 0,1% 

 

 
Рисунок 4.11 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від сталості якості 

металургійного коксу по коливанням вмісту вологи в коксі в межах ± 0,3% 
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Рисунок 4.12 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від сталості 

якості металургійного коксу по вмісту фракції 40-60 мм 

 

 
Рисунок 4.13 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від виконання 

встановленого графіку випуску чавуну 
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Рисунок 4.14 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від зниження 

тиску дуття на випуску чавуну 

 

 
Рисунок 4.15 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від характеру 

ходу печі з відстоями і обривами 
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Рисунок 4.16 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від характеру 

ходу печі з продувами 

 

 
Рисунок 4.17 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від характеру 

канального характеру ходу печі 
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Рисунок 4.18 Залежність зміни продуктивності та витрат коксу від перекосу 

рівня шихти 

 

 

4.3 Комп’ютерна програма «Вплив якості шихти і технологічних 

факторів на продуктивність доменної печі та витрати коксу» 

 

Для ефективного керування параметрами доменної плавки, підвищення 

продуктивності, зменшення витрат коксу та покращення якості чавуну на 

основі зібраних даних роботи доменної печі та знайдених математичних 

моделей було розроблено комп’ютерну програму «Вплив якості шихти і 

технологічних факторів на продуктивність доменної печі та витрати коксу». 

В основу роботи програми покладені математичні моделі, знайдені за 

результатами зібраної інформації щодо роботи доменного цеху № 2 ДМЗ та на 

основі проведених досліджень.  

Розроблена комп'ютерна програма складається з 9 форм, в які необхідно 

послідовно ввести дані роботи доменної печі (рис. 4.19-4.28). 
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Рисунок 4.19 Заставка комп’ютерної програми 

 

 
Рисунок 4.20 Вікно введення початкових параметрів плавки 
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Рисунок 4.21 Вікно введення параметрів агломерату, котунів та руди 

 

 
Рисунок 4.22 Вікно введення параметрів металургійного коксу 
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Рисунок 4.23 Вікно введення параметрів добавок 

 

 
Рисунок 4.24 Вікно введення параметрів плавки 
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Рисунок 4.25 Вікно введення параметрів загальної організації роботи печі 

 

 
Рисунок 4.26 Вікно введення засобів контролю та регулювання 
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Рисунок 4.27 Вікно виведення результатів розрахунків 

 

Для встановлення та нормальної роботи розробленої комп’ютерної 

програми «Вплив якості шихти і технологічних факторів на продуктивність 

доменної печі та витрати коксу» необхідно мати комп’ютер з наступними 

мінімальними характеристиками: 

1) Процесор не нижче Pentium III (або аналогічний AMD) з тактовою 

частотою не нижче 450 МГц; 

3) Оперативна пам’ять об’ємом не нижче 512 Мб; 

4) Вільне місце на жорсткому диску не менше 10 Мб; 

5) Відеоадаптер з об’ємом відеопам’яті не менше 128 Мб; 

6) Контролер мережевого зв’язку або телефонний модем з виходом в 

мережу Інтернет для передачі результатів моделювання викладачу; 

7) Монітор, стандартна клавіатура, маніпулятор «миша». 

Робота програми на комп’ютерах з меншими значеннями показників аніж 

зазначені вище можлива, але не гарантується.  
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Так як програма «Вплив якості шихти і технологічних факторів на 

продуктивність доменної печі та витрати коксу» створювалась в середовищі 

Microsoft Visual Studio, вона повністю сумісна з усіма операційними системами 

виробництва компанії Microsoft. Тому для нормального встановлення і роботи 

програми на комп’ютері повинна бути встановлено одна із операційних систем 

Microsoft Windows. 

 

 

4.4 Висновки, мета та задачі дослідження. 

 

В даному розділі представлені розроблені математичні моделі процесів, 

які відбуваються під час доменної плавки, документ MS Excel, який дозволяє 

оптимізувати процес підготовки коксової суміші з урахуванням економічних 

показників, а також розроблена комп’ютерна програма «Вплив якості шихти і 

технологічних факторів на продуктивність доменної печі та витрати коксу». 

Програма показала високу точність та швидкість проведення розрахунків 

параметрів процесів, що відбуваються під час доменної плавки і може 

використовуватися фахівцями, інженерами, науковцями та студентами вищих 

навчальних закладів відповідного фаху. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

5.1 Умови і охорона праці в доменних цехах 

 

Розміри доменних печей в залежності від їх потужності коливаються за 

обсягом від 200 до 1400 м3. Висота найбільш потужних з них досягає 30-40 м. 

Доменні печі викладаються з вогнетривкої цегли в щільному металевому 

кожусі і стягуються металевими обручами. Горн печі внаслідок високої 

температури горіння, що розвивається в цій частині, і з метою захисту кладки 

від передчасного прогару безперервно охолоджується водою за допомогою 

спеціальної системи охолодження водою. 

 Утворений в процесі горіння або окислення шихти доменний газ містить 

при роботі доменних печей на коксі близько 27-29% окису вуглецю і 

представляє, таким чином, горючий матеріал. Цей газ містить до 12-15 г 

колошникового пилу в 1 м3 і може бути використаний як пальне тільки після 

попередньої тонкого очищення від пилу, що здійснюється за допомогою 

складної системи механічних, водяних, а іноді пилоочисного пристроїв з 

використанням статичної електрики. Кінцевий вміст пилу в доменному газі 

доводиться до 15-20 мг/м3, після чого він використовується для нагріву 

кауперів - печей, службовців для нагріву зовнішнього повітря, що подається в 

доменні печі для горіння шихти. Процеси подачі складових частин шихти до 

доменних печей і їх завантаження в печі на сучасних металургійних заводах 

повністю механізовані. 

Руда, агломерат, кокс і флюси, підвозяться паровозною або 

електровозною тягою до доменних печей в спеціальних вагонах, зсипаються з 

них в бункера вагон-ваг і з останніх в певних пропорціях і послідовності - у 

візки скіпових похилих підйомників. За допомогою останніх шихта подається 

порціями до завантажувального пристрою доменної печі і зсипається в піч. 
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5.1.1 Умови праці, навантаження на робітників 

 

Основними і найбільш відповідальними операціями при обслуговуванні 

доменної печі є випуск шлаку і чавуну з печі і пов'язані з цим підготовчі 

роботи: пробивання льоток і забивання їх глиною. На багатьох сучасних 

металургійних підприємствах ці операції проводяться відповідними 

механізмами: пробивання - електробурами, молотками і свердлами, а забивка – 

електричними гарматами, пневматичними або паровими гарматами, 

керованими на відстані зі спеціальних кабін, що істотно полегшує працю 

горнових та їх помічників і робить її менш небезпечним. Однак при 

обслуговуванні невеликих доменних печей на старих металургійних заводах 

пробивання не тільки шлакової, а й чавунної льотки проводиться вручну 

спеціальними піками, рідше пневматичними свердлами. 

Забивання льоток усюди механізовано, але на старих заводах 

здійснюється паровими гарматами, які вимагають ручного закидання в них 

великої кількості глини (0,5-1 т). При цьому виділяється значна кількість пари, 

яка часом порушує видимість. У процесі пробивання льоток і особливо випуску 

металу і спостереження за його рухом по жолобах і зливу його в ковші горнові 

та їх помічники піддаються не тільки впливу потужного випромінювання від 

розплавленого чавуну, що має температуру близько 1300 °С, а й небезпеку 

опіків від бризок та іскор металу. 

Опіки - найбільш частий вид травми в доменних цехах. На українських 

металургійних заводах вони складають до 38% всіх травм у доменних цехах 

проти 17% для комбінатів в цілому [31]. Основною причиною опіків є викиди, 

нерідко на дуже велику відстань (до 10-15 м), бризок та іскор металу, що 

відбувається через зіткнення розплавленого металу з вологими матеріалами та 

інструментами, головним чином з водою. При випуску великої кількості чавуну 

(до 400 т в один випуск) ручну операцію для горнових та їх помічників 

представляє перекривання зливних жолобів відсічними металевими лопатами, 

які на більшості доменних печей ще повністю не механізовані. 
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Операції з випуску шлаку та обслуговування шлакової льотки менш 

трудомісткі і небезпечні, ніж випуск чавуну. Злитий по жолобах в спеціальні 

ковші чавун відвозиться на розливні машини, де механічним шляхом 

заливається в виливниці. Розливальник, що знаходиться у жолоби розливної 

машини, спостерігаючи і регулюючи заливку, піддається сильному 

опроміненню від поверхні металу і ковша. 

Інтенсивність опромінення іноді досягає 7000 (Вт/м3). Існує велика 

небезпека для розливальника і небезпека опіків від бризок металу і іскор. При 

повороті стрічки розливної машини шамотної склянки з чавуном в виливницях, 

застиглі завдяки рясному поливання їх водою, вивалюються самостійно з 

виливниць. Однак через погане змазування виливниць вапняним розчином та з 

інших причин застиглий в виливницях чавун іноді настільки міцно 

приварюється до їхніх стінок, що його доводиться вибивати ломом. Ця операція 

виконується зазвичай вручну і вимагає значного фізичного зусилля. 

У доменних цехах деяких металургійних заводів здійснювалися 

більш-менш вдалі конструкції для механічного вибивання - приварення до 

виливниць чушок чавуну. Охолодження залитого в виливниці чавуну водою 

викликає сильне пароутворення в приміщенні розливної машини, що часом 

ускладнює видимість. Приготування вапняного розчину супроводжується 

значним пилоутворенням і пов'язане з небезпекою попадання частинок вапна в 

очі. Крім розливання чавуну в виливниці, рідкий чавун використовується на 

деяких заводах для переробки в сталь в мартенівських цехах. У цьому випадку 

розплавлений чавун зливається в міксери, з яких наливається в ковші, що 

подаються до мартенівських печей. У міксерних приміщеннях поряд із значним 

виділенням тепла і інтенсивним випромінюванням відзначається значна 

запиленість повітря вуглецевмісний пилом (графіту). 

При виконанні робіт по завантаженню доменних печей шихтою і з 

обслуговування кауперів і газового господарства створюються особливі умови 

праці. Так, що працюють під бункерами з шихтою машиністи вагон-вагів та їх 

помічники, а також вантажники та мотористи транспортерів піддаються впливу 
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сильної запиленості повітря, особливо під час завалювання шихти в бункери, 

при завантаженні вагон-ваг і видачу з них шихти в скіпові підйомники, 

розташовані в ямі підйомника. 

Під час прийому охолодженого агломерату запиленість, що досягає на 

різних заводах 1300-4500 мг/м3, під час надходження гарячого агломерату 

запиленість стає ще вище. При завантаженні і вивантаженні неохолодженого 

агломерату створюється небезпека опіків і різко погіршуються метеорологічні 

умови праці машиністів вагон-вагів. 

Інші операції, пов'язані із завантаженням печі, як чищення ями скіпового 

підйомника, робота всередині бункерів і прочищення останніх, таять у собі 

небезпеку травматизму від падіння шматків руди. Підйом на колошниковий 

майданчик для змащення завантажувальних механізмів та їх ремонту може 

становити небезпеку падіння. 

Небезпечними місцями внаслідок більш-менш значного виділення окису 

вуглецю, крім колошникового майданчику, є майданчика шахти печей, верхні 

майданчики і свічки пиловловлювачів, стояки газопроводу на кауперах, 

каналізаційні та водопровідні колодязі і в дещо меншій мірі пиловловлювачі, 

газопроводи, будки регуляторів пальників, приміщення КВП, місце сушки 

ковшів тощо. 

Відносно небезпеки професійних отруєнь окисом вуглецю доменні цехи 

займають перше місце після мартенівських і прокатних. Газ, зокрема доменний, 

крім небезпеки отруєнь окисом вуглецю, при змішуванні з повітрям і при 

утриманні останнього в ньому в кількості від 46 до 62% має здатність вибухати. 

Особливо небезпечну операцію представляє випуск колошникового пилу 

з пиловловлювачів, який зазвичай проводиться не рідше двох разів на добу. 

Колошниковий пил в своєму складі містить в основному залізо і невеликий 

відсоток кремнію. При зміні насадок кауперів робітники, перебуваючи в цей 

час всередині ремонтованого каупера, можуть піддаватися впливу надмірно 

високих температур (іноді понад 100 °С) і вельми інтенсивному 

інфрачервоному опроміненню (до 3500-7200 Вт/м2). 
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5.1.2 Профілактика перегрівань 

 

У комплексі заходів з профілактики перегрівань крім механізації 

трудомістких процесів, найбільш важливе значення має створення умов, які 

полегшують віддачу тепла організмом працюючого. Для цього необхідно 

забезпечити можливість аерації ливарного двору біля доменних печей та 

будівлі розливної машини шляхом влаштування ліхтарів в перекритті будівель 

для видалення нагрітого повітря і прорізів у стінах будинків для вступу свіжого 

повітря. 

З метою полегшення віддачі тепла конвекцією і за рахунок більш 

ефективного випаровування поту рекомендується застосовувати повітряного 

душу на майданчику біля горна й на майданчику біля розливної машини (у 

жолоби). Залежно від місцевих умов можуть влаштовуватися душові установки 

стаціонарного або переносного типу. 

При обладнанні стаціонарних душових установок необхідно виключити 

можливість нагріву повітря, що подається в самих повітроводах (їх 

теплоізоляція) і створити такі умови, щоб після виходу з душевих патрубків він 

не захоплював нагрітого повітря з печей, ковшів та іншого нагрітого 

устаткування. При температурі повітря в приміщенні розливної машини та 

ливарного двору, що перевищує 25 °С, повітря, що приводиться в рух 

переносними пропелерними установками, повинно охолоджуватися. 

Найбільш доступним і зручним способом охолодження повітря є 

розпорошення води форсунками або дисками з подачею тонко розпорошеною 

води до отвору всмоктування пропелер-агрегату або до душового патрубку. В 

умовах низької відносної вологості й високої температури повітря в літній час 

охолодження його розпорошеною водою може знизити температуру на 5-8 °С. 

Раціональна установка дискового розпилення, розроблена Київським 

інститутом гігієни праці, яка може створити завісу з водяного пилу діаметром 

від 4 до 5 м і більше. При відсутності стисненого повітря вода може подаватися 
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по краплях або тонкою цівкою з резервуара на обертову крильчатку 

вентилятора і розбиватися дрібні краплі. 

Можливості для захисту від джерел випромінювання горнових і 

розливальників шляхом екранів, поглинаючих променисту енергію (водяні і 

ланцюгові завіси, азбестові щити і т. п.). Обмежені у зв'язку з труднощами і 

часом неможливістю монтажу подібних пристроїв. 

Однак при стаціонарному розташуванні робочих постів можна 

забезпечити термоізоляцію будки машиніста розливної машини, кабіни 

управління бурильної машини для оброблення чавунної льотки та обладнання 

їх установками для кондиціювання повітря. 

Інтенсивність теплового опромінення працюючих від нагрітих поверхонь, 

освітлювальних приладів, інсоляції на робочих місцях не повинна 

перевищувати 35 Вт/м2 при опроміненні 50 % поверхні тіла і більше, 70 Вт/м2 - 

при величині опромінюваної поверхні від 25 до 50 % і 100 Вт/м2 при 

опроміненні не більше 25% поверхні тіла [32]. 

Інтенсивність теплового опромінення працюючих від відкритих джерел 

(нагрітий метал, "відкрите" полум'я та ін.) не повинна перевищувати 140 Вт/м2, 

при цьому опроміненню не повинно піддаватися більше 25 % поверхні тіла і 

обов'язковим є використання засобів індивідуального захисту, у тому числі 

засобів захисту обличчя та очей [32]. 

Горнові, їхні помічники, розливальники, гарячі чавунщики і працівники 

деяких інших професій, що піддаються небезпеки перегрівання тіла, повинні 

регулярно забезпечуватися підсоленою охолодженої (до 8-12 °С) газованою 

водою, особливо в літній час, і можливо частіше користуватися водяними 

процедурами, для охолодження тіла, зокрема напівдушів. Останні повинні бути 

зручно розташовані з тим, щоб можна було користуватися ними після таких 

найбільш напружених операцій, як випуск і розлив металу. Роботи всередині 

кауперів повинні проводитися при максимальному розкритті каупера і при 

охолодженні робочих просторів до 35-40 °С. 
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Складне завдання представляє боротьба з парою в будівлі розливної 

машини. Можливо локалізоване видалення пара на місці його найбільшого руху 

шляхом потужної механічної вентиляції з відокремленого простору 

приміщення і відповідним припливом в зимовий час. 

У комплексі заходів щодо оздоровлення умов праці в будівлі розливної 

машини необхідно також передбачити механізацію вибивання чавуну з мульд, 

виділення спеціального та опалювального приміщення для приготування 

розчину вапняного молока, максимальну механізацію цього процесу, 

постачання робітників, зайнятих приготуванням вапняного молока і 

кропленням мульд, гумовим спецодягом (чоботи, фартухи, рукавиці) і 

запобіжними окулярами. 

Для стоку води під стрічками машин повинні бути влаштовані жолоби, 

що відводять воду в каналізацію або в стічні канави. Вага чушок не повинна 

перевищувати 40 кг, щоб полегшити працю вантажників. 

 

5.1.3 Попередження отруєння оксидом вуглецю 

 

Контроль вмісту шкідливих речовин у повітрі проводиться на найбільш 

характерних робочих місцях. При ідентичному обладнанні або виконанні 

однакових операцій контроль проводиться вибірково на окремих робочих 

місцях, розташованих в центрі і по периферії. 

Зміст шкідливої речовини в даній конкретній точці характеризується 

наступним сумарним часом відбору: для токсичних речовин - 15 хв, для 

речовин переважно фіброгенної дії - 30 хв. За вказаний період часу може бути 

відібрана одна або декілька послідовних проб через рівні проміжки часу. 

Результати, отримані при одноразовому відборі або при усередненні послідовно 

відібраних проб, порівнюють з величинами гранично допустимої концентрації 

[32, 33]. 
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Протягом зміни та (або) на окремих етапах технологічного процесу в 

одній точці повинно бути послідовно відібрано не менше трьох проб. Для 

аерозолів переважно фіброгенної дії допускається відбір однієї проби. 

При можливому надходженні в повітря робочої зони шкідливих речовин з 

гостронаправленим механізмом дії повинен бути забезпечений безперервний 

контроль із сигналізацією про перевищення гранично допустимої концентрації. 

Періодичність контролю встановлюється залежно від класу небезпеки 

шкідливої речовини: для I класу - не рідше 1 разу на 10 днів, II класу - не рідше 

1 разу на місяць, III і IV класів - не рідше 1 разу на квартал [32]. 

Залежно від конкретних умов виробництва періодичність контролю може 

бути змінена за узгодженням з органами санітарного нагляду. При 

встановленому відповідно вмісту шкідливих речовин III, IV класів небезпеки 

рівню гранично допустимої концентрації допускається проводити контроль не 

рідше 1 разу на рік. 

Можливими заходами з метою попередження або зниження небезпеки 

отруєнь окисом вуглецю є взяття на облік небезпечних по газовиділенню 

ділянок виробництва і обладнання і систематичний аналіз повітря на вміст 

окису вуглецю в газонебезпечних місцях. 

Перебування людей в цих місцях забороняється або обмежено випадками 

крайньої необхідності. Так, на колошниковому майданчику перебування людей 

може бути виключено або різко обмежено шляхом влаштування автоматичного 

змащення всіх механізмів. 

Вихід газу з колошника може бути попереджений повною його 

герметизацією шляхом обладнання обертового розподільного апарату з 

водяним затвором або надійним сухим ущільненням. 

При необхідності виконання робіт на особливо газонебезпечних місцях 

(пиловловлювачі, верхні майданчики і свічки пиловловлювачів, газопроводи, 

стояки газопроводу на кауперах, кабельні тунелі, похилі мости, ліфти печей і 

т.д.) ці роботи повинні проводитися тільки по певних нарядам, в надійній 

газозахисній апаратурі і в присутності газорятувальників. На тих ділянках, де 
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газовиділення невелике, виробництво робіт повинно відбуватися під 

періодичним наглядом газорятувальників і контролем за газовиділенням. 

Газопроводи і всю апаратуру, що знаходиться під газом, необхідно 

піддавати періодичним оглядам і в разі виявлення витоку приводити в справний 

стан. При чищенні та ремонті кауперів і пиловловлювачів останні мають бути 

ретельно від'єднані від газопроводів. 

Всі пристрої, які застосовуються для відсікання газу і регулювання його 

надходження (клапани, засувки, шибери та ін.), не повинні пропускати газу не 

тільки з однієї частини газопроводу в іншу, але і в навколишній простір, як це 

може відбуватися при застосуванні листових засувок. 

Відносно герметичності найкраще задовольняють клапани і затвори 

подвійного типу у вигляді механізованих листових засувок з тарілчастими 

клапанами або встановлюються шиберами. 

Підводка газу до каупер і до іншого обладнання та пристроїв повинна 

бути виключно надземною, щоб забезпечити можливість легкого виявлення 

витоку газу та її усунення. Роботу всередині кауперів необхідно проводити 

тільки після надійного від'єднання від підведень газу і гарячого дуття, 

охолодження повітря до 35-40 °С і гарного провітрювання. 

Роботи всередині пиловловлювачів, пов'язані з їх очищенням і ремонтом, 

також можуть проводитися тільки після зупинки доменної печі або надійного 

роз'єднання від неї, а також після повного спорожнення пиловловлювачів від 

пилу і їх ретельного провітрювання. Чистота повітря в пиловловлювачах 

повинна перевірятися на вміст окису вуглецю. 

Штучне провітрювання пиловловлювачів необхідно проводити протягом 

усього періоду роботи в них. Частка газопроводу може проводитися тільки 

після ретельного відключення його від діючої мережі, розкриття всіх свічок, 

люків і лазів і надійного провітрювання газопроводів (аналізи повітря на окис 

вуглецю). В процесі чищення неприпустимо залазити всередину газопроводу. 
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Свічки для продувки газопроводу і випуску надлишку газу повинні бути 

високо підняті над рівнем землі, щоб випущений з них газ не був занесений в 

робочі, побутові та інші приміщення і не викликав отруєння. 

Спеціальними правилами регулюється проведення інших робіт у 

доменних цехах, небезпечних відносно можливості отруєння окисом вуглецю, 

наприклад при зупинці печі, її задування і видувці, при вибухах в печі і т. т. 

Спеціальні заходи передбачаються також для попередження вибухів газу. 

Основна умова, яка повинна дотримуватися в цих цілях, - не допускати 

утворення суміші газу з повітрям і зіткнення газу з яким-небудь джерелом 

займання (температура самозаймання окису вуглецю становить 650 °С). Тому 

небезпечно нагрівати газопровід до температури, при якій може статися 

запалення газу. 

З метою попередження утворення небезпечної щодо вибуху суміші газу з 

повітрям газ в місцях його споживання (каупер, печі-топки) повинен пускатися 

тільки на вогонь і в заздалегідь добре прогрітий простір. Подібним же заходом 

є продування газопроводів паром перед пуском в них газу, оскільки пар являє 

собою інертну негорючу речовину. 

Організуючим центром для проведення всіх перелічених заходів щодо 

попередження отруєнь окисом вуглецю і вибухів газу повинна бути добре 

поставлена газорятувальна служба у вигляді газорятувальною станції, що має 

достатньо навчений штат газорятувальників і відповідне обладнання 

(газорятувальні апарати, апарати для штучного дихання та ін.). 

 

5.1.4 Освітлення 

 

Комфортні умови праці багато в чому залежать від освітлення 

виробничих приміщень. Раціональне освітлення підвищує безпеку робіт і 

продуктивність праці. Невідповідність нормативним показникам освітлення або 

неправильна установка джерел світла можуть бути причиною швидкої 

стомлюваності працюючих, а також нещасного випадку. 
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Загальним міжгалузевим документом, що містить норми природного та 

штучного освітлення підприємств, є ДБН В.2.5-28-2006  [36]. 

Природне світло має високу біологічну і гігієнічну цінність, оскільки 

володіє сприятливим для зору спектральним складом і робить позитивний 

вплив на психологічний стан людини - створює відчуття зв'язку його з 

навколишнім світом. Відсутність або недолік природного освітлення в 

робочому приміщенні класифікують як шкідливий виробничий фактор. 

Залежно від типу і місцезнаходження промислової будівлі природне 

освітлення може бути верхнім - через світлові ліхтарі в даху, бічним - через 

віконні отвори і комбінованим. 

У доменному цеху повинні бути наступні види освітлення: 

а) робоче; 

б) аварійне для продовження роботи; 

в) аварійне для евакуації людей. 

Аварійне освітлення для евакуації людей влаштовують в місцях, 

небезпечних для проходу людей, а також в основних проходах і на сходах, що 

служать для евакуації людей з виробничих будівель з числом працюючих 

більше 50. Аварійне освітлення безпеки, повинно забезпечувати освітленість 

5% від величини, що передбачається нормами робочого освітлення, але не 

менше 2 лк на 1 м. Аварійне освітлення для цілей евакуації повинно 

створюватися на рівні підлоги по лінії основних проходів з освітленістю не 

менше 0,5 лк. Це освітлення в неробочий час рекомендується використовувати 

як охоронне. Найбільш надійним джерелом світла при аварійному освітленні є 

лампи розжарювання. 

Живлення аварійного освітлення здійснюють від незалежного джерела 

живлення. Джерела живлення вважаються незалежними, якщо пошкодження 

одного з них не відбивається на роботі іншого. На підприємствах таким 

джерелом може бути трансформатор, який отримує живлення від системи, що є 

незалежною від системи живлення трансформатора робочого освітлення. У 

тому випадку, якщо живлення силової та освітлювальної навантажень 
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здійснюють від різних трансформаторів (роздільне живлення), то аварійне 

освітлення живлять від силової мережі, оскільки при відключенні останньої 

відпадає потреба в аварійному освітленні, оскільки працює система робочого 

освітлення. При відключенні системи робочого освітлення продовжує 

працювати силова мережа, відповідно в робочому стані знаходиться аварійне 

освітлення. 

 Допускається влаштування розводки на напругу не вище 12 В з кільцевих 

майданчиках печі. Переносні електролампи приєднуються до мережі 

шланговим кабелем або багатожильним гнучким проводом, укладеним в 

гумовий шланг, з ізоляцією на напругу не нижче 500 В. 

Світильники робочого та аварійного освітлення повинні розташовуватися 

так, щоб забезпечувалася необхідна освітленість, надійність кріплення, безпеку 

та зручність їх обслуговування. Світильники, які обслуговуються з переносних 

драбин, повинні підвішуватися на висоті не більше 4,5 м над рівнем підлоги і не 

повинні розташовуватися над обладнанням та стрічками конвеєрів. Якщо 

обслуговування світильників з драбин ускладнено, повинні бути влаштовані 

майданчики. 

 

5.1.5 Боротьба з пилом 

 

Основними ділянками доменного цеху, де повітря піддається більш-менш 

сильному запиленню, є приміщення під бункерною естакадою біля вагон-ваг, а 

також пиловловлювачі. 

Головними джерелами пиловиділення служать операції з вивантаження 

шихти в бункері, завантаження та вивантаження вагон-ваг і очищенні 

пиловловлювачів. Боротьба з пилом при цих операціях шляхом укриття джерел 

і місць найбільшого пиловиділення і відсмоктування з-під укриттів запиленого 

повітря за допомогою механічної вентиляції зустрічає серйозні труднощі 

технічного та експлуатаційного порядку (складність монтажу досить 
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герметичних і не перешкоджаючих роботі укриттів) і, як правило, не дає 

належного гігієнічного ефекту. 

Кращий ефект може дати зрошення пилу, особливо якщо він знаходяться 

в холодному стані. Розпилення води форсунками при доведенні вмісту вологи 

до 4,5-5 % призводить до знешкодження пилу. 

Зрошення водою повинно застосовуватися при розвантаженні вагонів на 

бункерній естакаді і при наборі агломерату з бункерів у вагон-ваги, а також при 

випуску колошникового пилу з пиловловлювачів і при вивезенні та 

розвантаженні. 

Найбільшу агресивність має пил, що містить вільний двоокис кремнію. 

ГДК такого пилу залежно від процентного вмісту становить 1 і 2 мг/м3. Для 

інших видів пилу встановлено ГДК від 2 до 10 мг/м3 [32]. 

Випуск пилу з пиловловлювачів повинен проводитися по трубах 

(телескопічного типу) у криті вагони спеціальної конструкції, що перешкоджає 

рознесенню пилу при його транспортуванні та створенню сильної запиленості 

біля доменних печей і залізничних шляхів. 

Робітники, зайняті очищенням кауперів і пиловловлювачів, якщо вони не 

працюють з газорятувальною апаратурою, повинні бути забезпечені 

протипиловими респіраторами та окулярами. Кабіни машиністів вагонів-ваг 

необхідно влаштовувати герметичними і подавати в них очищене від пилу 

повітря в обсязі до 1000 м3/год. 

Очищення повітря від пилу може проводитися на коксових зрошуваних 

фільтрах, що встановлюються на вагон-вагах. У числі інших заходів, які слід 

рекомендувати з метою покращення умов праці в доменних цехах, необхідно 

згадати: пристрій ліфтів для підйому на колошниковий майданчик, пристрій 

достатньої кількості кільцевих майданчиків зі зручними сходами і переходами 

для обслуговування шахти доменної печі; механізація роботи по зміні фурм 

шляхом влаштування однорейкового шляху; застосування магніту, 

встановленого на мостовому крані для прибирання шлаку з жолобів у доменній 

печі, і відвезенні гранульованого шлаку за межі доменного цеху. У тих 
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випадках, коли технологічні заходи не дають необхідного результату і 

запиленість повітря в робочій зоні залишається високою, необхідно 

використовувати індивідуальні засоби захисту: протипилові респіратори, 

захисні окуляри, спеціальний одяг проти пилу, захисні пасти і мазі. 

 

5.2 Оцінювання ризиків 

 

Оцінку ризику виникнення інцидентів і аварійних ситуацій в доменному 

виробництві з використанням теорії масового обслуговування розглянемо на 

прикладі роботи [37]. У роботі виникають інциденти та аварійні ситуації, 

зіставлені теоретичні та емпіричні закономірності розподілу інцидентів і часу їх 

ліквідації на основі аналізу статистичних даних. Для визначення ймовірності 

виникнення інцидентів і аварійних ситуацій використана система масового 

обслуговування, потоком вимог у якої є заявки на ліквідацію інцидентів, а 

часом обслуговування - час ліквідації. 

Тривалість безпечної роботи доменних печей визначається сировинними 

умовами доменної плавки; раціональністю технології; ефективністю 

використовуваних систем охолодження; якістю вогнетривів; технікою випуску 

продуктів плавки; тривалістю і частотою простоїв печі; технічним станом 

технологічного обладнання і агрегатів та ін. 

Для вирішення завдання зниження аварійності обладнання в доменному 

виробництві необхідно оцінити ризик виникнення інцидентів і аварійних 

ситуацій при експлуатації обладнання і визначити організаційні, технічні та 

технологічні заходи, що забезпечують підвищення безпеки доменного 

виробництва металургійного підприємства. 

Процес управління ризиком (поєднання ймовірності події та її наслідків) 

включає: ідентифікацію та аналіз ризику, оцінку його допустимості, визначення 

потенційних можливостей зниження ризику за допомогою вибору, реалізації та 

контролю відповідних керуючих дій. 
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Оцінка і аналіз ризику являє собою процес, метою якого є визначення 

ймовірності і розмірів несприятливих наслідків, що виникають в доменному 

виробництві, а також забезпечує базу для розробки заходів щодо зниження 

ризику. Наслідки це шкода, що наноситься людям, майну або навколишньому 

середовищу. 

Після аналізу ризику випливають три питання: що може вийти з ладу 

(ідентифікація небезпеки); з якою ймовірністю це може відбутися (аналіз 

частоти); які наслідки цієї події (аналіз наслідків). 

Загальний процес аналізу та оцінювання ризику представлений на рис.5.1 

 

 
 

Рисунок 5.1 Послідовність процесу аналізу і оцінки ризиків 

 

Метод аналізу ризику (табл. 5.1), що використовується для оцінки 

величини ризику, зазвичай є кількісним. Однак повний кількісний аналіз не 

завжди можливий через нестачу інформації про відмову устаткування, яке 

застосовується в доменному виробництві, про вплив людських факторів і т.п. 
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За таких обставин може виявитися ефективним порівняльне кількісне або 

якісне ранжування ризику фахівцями в галузі технології виробництва чавуну. 

Незалежно від застосовуваних прийомів важливо, щоб у загальному 

процесі ідентифікації небезпек доменного виробництва належну увагу було 

приділено тому, що людські та організаційні помилки є суттєвими факторами в 

багатьох інцидентах та аварійних ситуаціях, тому сценарії аварійних ситуацій, 

що передбачають людську та організаційну помилку, також повинні бути 

включені в процес ідентифікації небезпек, який не повинен бути спрямований 

виключно на технічні та технологічні аспекти. 

 

Таблиця 5.1 Перелік методів, які найчастіше використовуються при 

аналізі ризиків 

Метод Опис та використання 

Аналіз «дерева 
подій» 

Сукупність прийомів ідентифікації небезпеки та 
аналізу частот, в яких використовується індуктивний 
підхід з метою переводу різних ініціювальних подій в 
можливі наслідки 

Аналіз видів і 
наслідків відмов 
обладнання, а також 
аналіз видів, 
наслідків і 
критичності відмов 

Сукупність прийомів ідентифікації головних джерел 
небезпеки і аналізу частот, за допомогою яких 
аналізується аварійний стан даної одиниці обладнання 
на предмет їх впливу, як на інші компоненти, так і на 
усе виробництво у цілому 

Аналіз «дерева 
несправностей» 

Сукупність прийомів ідентифікації небезпеки і аналізу 
частот небажаної події, за допомогою яких 
визначаються усі шляхи його реалізації 

Аналіз впливу 
людського фактору 

Сукупність прийомів аналізу частот в галузі взаємодії 
персоналу на показники роботи виробництва, за 
допомогою яких визначається вплив помилок людини 
на надійність 

Порівняльний аналіз 
небезпеки 

Сукупність прийомів ідентифікації небезпеки і аналізу 
частот, що використовуються на початковій стадії 
проектування з метою ідентифікації небезпек і оцінки 
їх критичності 

Структурна схема 
надійності 

Сукупність прийомів аналізу частот, на основі яких 
створюється модель виробництва та його резервів для 
оцінки надійності системи 
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Максимально відповідним технології доменного процесу методом є 

аналіз діаграми можливих наслідків небажаної ініціюючої події (аналіз «дерева 

подій»). Даний метод являє собою сукупність кількісних і якісних прийомів, які 

використовуються для ідентифікації можливих результатів ініціюючої події і, 

якщо це потрібно, їх ймовірностей. Застосування такого методу сприяє 

зниженню аварійності обладнання, дозволяє виявляти послідовності і 

взаємозв'язок подій, які, в свою чергу, призводять до появи певних наслідків 

ініціюючої події. 

Даний метод дуже корисний при виявленні подій, які вимагають 

подальшого аналізу. Для того щоб зробити вичерпну оцінку ризику, потрібно 

ідентифікувати всі потенційні ініціюючі події. 

У доменному виробництві можливе виникнення наступних аварійних 

ситуацій: 

- прогари горна і поду з виходом чавуну; 

- прогари рам і холодильників чавунних льоток; неполадки на випусках, 

заливка шляхів; 

- прогари і винесення шлакових приладів; 

- винос фурмених пристроїв з викидом матеріалів; 

- заливка фурмених пристроїв і їх розчищення;  

- прогари фурм і несправності елементів фурмених пристроїв; 

- прогари і розриви кожухів в шахті і заплечиків з викидом матеріалів; 

- розриви і тріщини кожухів печей; 

- вихід з ладу холодильників, їх ремонт і заміна;  

- сход і несправності скіпів, руйнування похилого мосту; 

- несправності завантажувальних пристроїв (обриви конусів, штанг та ін.); 

- несправності обладнання підбункерних приміщень; 

- несправності на тракті брудного газу; 

- несправності на трактах холодного і гарячого дуття; 

- вихід з ладу і заміна клапанів гарячого дуття; 

- несправності в системах енерго- паро-водо постачання та інші. 
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При раціональному управлінні промисловою безпекою доменного 

виробництва суттєвим є розгляд ризиків, ймовірність яких висока і вони 

повторюються (з втратою часу, що обчислюється десятками і сотнями годин), і 

ризиків, ймовірність яких низька (вони поодинокі), але вони по збитку не 

поступаються повторюваним інцидентам і аварійним ситуаціям. 

Аналіз можливих проявів негативних ситуацій здійснюється на підставі 

використання статистичних даних по подією в доменних цехах інцидентів і 

аварійних ситуацій. 

Вибір пріоритетних технологічних, організаційних, технічних та 

економічних рішень здійснюється на основі кількісної оцінки ризику при 

експлуатації обладнання в доменному виробництві. Для оцінки міри небезпеки 

доменного виробництва та розрахунку величини ризику використовується 

вираз: 

 

 

       ,    (5.1) 

 

де Pінц.і – ймовірність виникнення інциденту (аварійної ситуації) на i-му 

обладнанні; 

Yінц.і – збиток від виникнення інциденту (аварійної ситуації) на і-му 

обладнанні; 

n – кількість обладнання виробничого класу. 

 

Для оцінювання ймовірності виникнення інцидентів технологічний 

процес виплавки чавуну розбитий на шість самостійних блоків (підсистем) 

структурної схеми доменного виробництва (рис. 5.2). 
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Рисунок 5.2 Структурна схема доменного виробництва металургійного 

підприємства 

При кількісному аналізі небезпек складну технічну систему розбивають 

на безліч підсистем Е1, Е2, ..., Еm, кожна з яких розглядається як самостійна 

система, що складається з окремих компонентів. 

Визначення ймовірності аварійної ситуації всієї системи і логічний аналіз 

внутрішньої структури системи [33] дозволяють розбити об'єкт на чотири 

групи: 

1) І-підсистема - компоненти з'єднані послідовно (логічний добуток 

подій): 

 

 
 

Ймовірність аварійної ситуації І-підсистеми: 

 

 
 

2) АБО-підсистема – компоненти з’єднані паралельно (логічна сума 

подій): 
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Ймовірність аварійної ситуації АБО-підсистеми: 

 

 
 

3) І-АБО-підсистема – послідовно з’єднані компоненти утворюють 

І-підсистему і являють собою АБО-підсистеми, які складаються із паралельно 

з’єднаних компонентів. 

Ймовірність аварійної ситуації І-АБО-підсистеми: 

 

 
 

4) АБО-І-підсистема – паралельно з’єднані компоненти утворюють 

АБО-підсистему і являють собою І-підсистеми, які складаються із послідовно 

з’єднаних компонентів. 

Ймовірність аварійної ситуації АБО-І-підсистеми: 

 

 
 

Кожен з шести блоків у схемі доменного виробництва (рис. 5.2) 

складається з підсистем технічних пристроїв і технологічного обладнання, що 

забезпечують безперебійне функціонування всього циклу доменного процесу, 

які в свою чергу є самостійними системами (тут розглядається типовий проект 

доменного цеху, що включає три доменні печі, кожна з яких обладнана трьома 

чавунними льотками і чотирма розливними машинами). В цілому доменне 

виробництво можна розглядати як І-систему: 
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Ймовірність аварійної ситуації: 

 

 
 

Процес транспортування сировини і палива до скіпового підйомника 

складається із трьох підсистем: тракту подачі агломерату, тракту подачі коксу, 

тракту подачі флюсу і представляють собою АБО-підсистему: 

 

 
 

Ймовірність аварійної ситуації: 

 

 
 

Подача сировини і палива до завантажувального пристрою доменної печі 

здійснюється скіповими підйомниками. 

Цю лінію будемо розглядати як таку, що складається з однієї компоненти, яка 

може призвести до збою в даній підсистемі з імовірністю аварійної ситуації Р(Е2). 

Завантаження сировини і палива в доменну піч здійснюється за 

допомогою завантажувального апарату. Процес завантаження доменної печі 

можна розглядати як такий, що складається з однієї компоненти, яка 

призводить до збою даної підсистеми з імовірністю аварійної ситуації Р(Е3). 
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Процес виплавки чавуну, здійснюваний, наприклад, на трьох доменних 

печах, являє собою АБО-підсистему: 

 

 
 

Ймовірність аварійної ситуації при виплавці чавуну: 

 

 
Процес випуску продуктів доменної плавки для трьох доменних печей 

відбувається через три льотки і представляє собою АБО-підсистему: 

 

 
 

Ймовірність аварійної ситуації при виплавці чавуну і шлаку: 

 

 
 

Процес розливання продуктів доменної плавки, в якому приймають 

участь чотири розливальні машини, чавуновоз і шлаковоз, являє собою 

І-АБО-підсистему. 

Ймовірність аварійної ситуації: 
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Для визначення ймовірності аварійної ситуації P(Eij) обладнання на 

кожному етапі виробництва (статистичні дані: час ліквідації аварійних 

ситуацій, кількість технічних пристроїв доменного цеху, кількість аварійних 

ситуацій за розглянутий період, фактичний час роботи обладнання і збиток від 

його простоїв) процес виникнення та ліквідації аварійних ситуацій при 

виплавці чавуну можна представити як систему масового обслуговування. 

Потоком вимог в ній є заявки на ліквідацію аварійних ситуацій - λінц.i або 

інтенсивність інцидентів, а часом обслуговування tлікв.i - час їх ліквідації, 

причому розподіл інцидентів повинен відповідати закону Пуассона, а час їх 

ліквідації - показовому закону. 

Таким чином, вірогідність аварійної ситуації в доменному виробництві 

описується виразом: 

 

 
 

У переважній більшості робіт з теорії масового обслуговування, особливо 

прикладного характеру, розглядається пуасонівский потік, в якому ймовірність 

надходження в проміжок часу t рівно х вимог задається формулою Пуассона. 

Для застосування теорії масового обслуговування при дослідженні виникнення 

аварійних ситуацій в доменному виробництві необхідно, щоб потік інцидентів 

задовольняв наступним вимогам: стаціонарність, ординарність, відсутність 

наслідків. 

Інтенсивність інцидентів є стаціонарним потоком. Випадковий потік 

називається стаціонарним, якщо ймовірність надходження певної кількості 
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вимог протягом певного відрізку часу залежить від його величини і не залежить 

від розташування вимог на осі часу. Так, аналіз інцидентів показує, що в 

доменному виробництві тривалих проміжків часу, протягом яких все 

обладнання працювало б безвідмовно, не було. Відсутність наслідків в задачі 

полягає в тому, що ймовірність настання інциденту протягом певного відрізку 

часу не залежить від того, скільки інцидентів виникло до цього часу, оскільки 

обладнання, яке вийшло з ладу, повністю відновлюється. Ординарність потоку 

аварійних ситуацій означає практичну неможливість появи двох і більше 

інцидентів в один і той же момент часу на одному і тому ж технологічному 

обладнанні, тому виникнення будь-якої відмови обладнання призводить до 

зупинки його на ремонт. 

Для підтвердження того, що виникнення аварійних ситуацій та інцидентів 

в доменному виробництві підкоряється закону розподілу Пуассона, необхідно 

зіставити емпіричний розподіл інцидентів з теоретичним пуассоновским 

розподілом, а також емпіричний розподіл часу ліквідації з показовим законом 

розподілу. 

Перевірка емпіричних розподілів кількості (параметр х) інцидентів і 

аварійних ситуацій в доменному виробництві проводився на основі аналізу 

статистичних даних про відмови устаткування доменних цехів металургійних 

підприємств. 

Ідентифікація аварійних ситуацій показала, що на кожному з 

перерахованих шести етапів технологічного процесу (рис. 5.2) можуть 

відбутися різні за ступенем тяжкості відмови і поломки технологічного 

обладнання і агрегатів, які надають певний вплив на стан безпеки доменного 

виробництва в цілому. 

Аналіз виникнення інцидентів і аварійних ситуацій дозволив 

систематизувати їх за обставинами та об'єктам їх походження. Частота 

розподілу кількості аварійних ситуацій (х) в доменному виробництві по шести 

позиціях, наведена в табл. 5.2. 
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Таблиця 5.2 Частота розподілу інцидентів в доменних цехах 

Обставини інциденту Кількість, % 
Несправності механізмів та електрообладнання систем подачі 
шихти 17 

Пошкодження або відмова вузлів завантажувального апарату 15 
Прогари і відмови елементів повітряних фурм; розриви, 
тріщини, прогари кожуха доменної печі 34 

Прогари елементів чавунних льоток; пошкодження 
електрогармат і бурмашин 14 

Неполадки обладнання при розливанні чавуну і шлаку 14 
Неполадки нагрівачів повітря, трактів холодного, гарячого 
дуття та інше 6 

 

В якості кількісної оцінки частоти розподілу інцидентів в доменних цехах 

використовується кількість інцидентів, що сталися на агрегатах і обладнанні 

доменного цеху (параметр х), або час їх ліквідації t. Ці величини мають окремі 

значення з певними ймовірностями і являють собою дискретний розподіл. 

Зокрема, дискретний розподіл теоретично визначимо, якщо відомі всі 

можливі значення x1, x2, ..., xn і їх ймовірності p(xi) [35, 36]. Відомі статистичні 

дані можуть бути представлені у вигляді варіаційного ряду розподілу 

рівновіддалених варіант і відповідних їм частот, а для їх оцінки можуть бути 

використані такі параметри розподілу: відносні і накопичені частоти, вибіркові 

середні, дисперсія, асиметрія, ексцес, мода, медіана. Для цього 

використовується закон Пуассона у вигляді наступного виразу: 

 

 

(5.2) 

 

де λ – деяка додатна величина (інтенсивність появи інциденту), яка 

називається параметром закону Пуассона. 

Перевірка того, що випадкова величина х (кількість інцидентів, що 

сталися на агрегатах і обладнанні доменного цеху) розподілена за законом 

Пуассона, проводилася за наступною схемою:  

Як параметр λ розподілу Пуассона взяли вибіркову середню Х: 
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знайшли теоретичні частоти: 

 
 

Порівняли емпіричні ni та теоретичні ni’ частоти за допомогою критерію 

Пірсона: 

 
 

Припущення про розподіл аварійних ситуацій в доменному цеху за 

законом Пуассона (тобто незначна відмінність емпіричних і теоретичних 

частоти) приймалося на тій підставі, що з отриманих результатів витікало, що  

χ2
набл <χ2

кр. 

Розрахунки показали, що емпіричні та теоретичні частоти часу ліквідації 

аварійних ситуацій в доменному виробництві описуються показниковим 

законом розподілу: 

 

(5.3) 

 

де µлікв.і – величина, зворотна математичному очікуванні часу ліквідації 

інцидента на і-му обладнанні: 
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Узагальнені результати оцінки параметрів розподілу інцидентів і 

аварійних ситуацій, що сталися на механізмах і електрообладнанні системи 

подачі шихти, механізмах завантажувального пристрою, повітряних фурмах і 

кожусі доменної печі,  чавунної льотки, електрогарматах, бурмашинах, 

механізмах для розливання чавуну і шлаку, представлені в табл. 5.3. 

Характеристики, представлені в табл. 5.3, дозволяють оцінити очікувану 

кількість інцидентів на рік на обладнанні і агрегатах доменного виробництва 

(при існуючих сировинних умовах, технології доменного процесу, якості 

сировини і палива, технічного стану обладнання, наявності ремонтної бази та 

ін.)  для механізмів і електрообладнання систем подачі шихти, 

завантажувальних пристроїв, електрогармат, бурмашин, механізмів розливання 

продуктів плавки - 1 інцидент на рік, а для кожуха доменної печі - 2 інциденту 

на рік. 

Визначення характеристик розподілу часу ліквідації інцидентів показало, 

що очікуваний час ліквідації інцидентів в доменному виробництві становить 

приблизно 12 годин. 

Таблиця 5.3 Параметри розподілу кількості інцидентів, які відбулися на 

обладнанні доменного цеху 

Параметри 

Механізм 
та 

електро- 
обладнан-
ня подачі 
шихти 

Механізми 
заванта- 
жуваль- 
ного 

пристрою 

Кожух 
печі 

Чавунні 
льотки, 
електро- 
гармати і 
бурмашини 

Механізми 
для 

розливан- 
ня чавуну і 
шлаку 

Вибіркове 
середнє 0,935 0,829 2,001 0,796 0,759 

Дисперсія 1,247 0,627 2,292 1,279 0,941 
Середньо- 
квадратичне 
відхилення 

1,117 0,792 1,514 1,131 0,970 

Асиметрія 1,442 0,737 0,529 2,003 1,173 
Ексцес 6,865 3,091 3,066 7,446 3,318 
Мода 0 1 3 0 0 
Медіана 1 1 2 1 1 
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Основними причинами виникнення інцидентів в доменному цеху є: 

недостатній рівень професійних знань персоналу та організації виробництва, 

порушення технологічного режиму роботи обладнання і агрегатів, порушення 

технологічних інструкцій, незадовільний контроль технологічного процесу, 

порушення регламенту ревізії технічних пристроїв, неякісний ремонт і 

налагодження устаткування та ін. 

 

5.3 Висновки, мета та задачі дослідження. 

 

Металургія, особливо доменне виробництво, негативно позначається на 

людях, які беруть у ній участь. Виробництва, пов'язані з отриманням металів, 

відносяться до групи "шкідливих". 

Найбільш частий вид травми в доменних цехах - опіки. 

Інтенсивність теплового опромінення може досягати 7000 Вт/м2, при 

нормі 35 - 140 Вт/м2. 

Запиленість досягає значень від 1300 до 4500 мг/м3. 

Вуглекислий газ, що виділяється в процесі доменного виробництва, 

становить небезпеку отруєнь і вибухів. 

Завдяки грамотно виконаному і правильно організованому природному та 

штучному робочим, аварійному та евакуаційному освітленням, а також ряду 

конструкційних, санітарно-гігієнічних та організаційно-технічних заходів 

вдається досягти поліпшення умов праці та підвищення її безпеки. 

Завдяки оцінці імовірнісних характеристик розподілу аварійних ситуацій 

і часу їх ліквідації було виявлено, що найбільш очікувана кількість інцидентів 

припадає на повітряні фурми і кожух доменної печі (2 інциденту на рік). Для 

механізмів та електрообладнання системи подачі шихти, завантажувального 

пристрою, чавунних льоток, електрогармат, бурмашін, механізмів розливання 

продуктів плавки доменної печі - 1 інцидент на рік. 

Очікуваний час ліквідації інцидентів і аварійних ситуацій становить 

приблизно 12 годин. 
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ВИСНОВКИ 

 

Головна мета роботи полягала в знаходженні математичних моделей 

процесів, що відбуваються під час доменної плавки, оптимізації цих моделей, 

та створенні на їх основі комп’ютерної програми, яка дозволяла б 

розраховувати основні показники доменної плавки в залежності від 

технологічних параметрів плавки, складу і якості шихтових матеріалів, коксу 

тощо. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі задачі: 

1) Проведено аналіз літературних джерел по темі досліджень і 

встановлено, що якість доменного коксу у великій мірі визначає роботу 

доменної печі, що впливає як на техніко-економічні показники доменної 

плавки, так і на якість продукту доменної плавки – чавуну. 

Оцінку якості доменного чавуну доцільно проводити по п’яти 

показникам: гранулометричному складу, міцності, вологості, зольності та 

хімічній активності. 

При виробництві доменного коксу можна в деякій мірі впливати на 

показники його якості. При цьому значення показників якості доменного коксу 

необхідно обирати використовуючи параметри доменної печі та умов процесу, 

в яких кокс буде використовуватися. Параметри якості коксу необхідно 

закладати ще на етапі його виробництва. 

Ще однією необхідною умовою ефективної і правильної роботи сучасних 

доменних печей є постійність усіх показників якості коксу. 

2) Розроблено методику проведення досліджень, методику аналізу 

отриманих результатів, моделювання та оптимізації процесів, що 

досліджуються.  

3) Розроблено заходи з охорони праці при проведенні досліджень по темі 

роботи. 

4) Проведені дослідження роботи доменної печі № 2 ЗАТ «Донецьксталь» 

- металургійний завод, які включають в себе показники доменного журналу, 
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техніко-економічні показники доменної печі, матеріально-шихтовий баланс 

плавок, параметри якості коксу трьох поставників, а також результати впливу 

якості шихти і технологічних факторів на продуктивність доменної печі та 

питомі витрати коксу. 

5) Розроблені математичні моделі процесів, які відбуваються під час 

доменної плавки, документ MS Excel, який дозволяє оптимізувати процес 

підготовки коксової суміші з урахуванням економічних показників. Усі моделі 

були перевірені на адекватність і показали високу достовірність результатів. 

6) Розроблена комп’ютерна програма «Вплив якості шихти і 

технологічних факторів на продуктивність доменної печі та витрати коксу». 

Програма показала високу точність та швидкість проведення розрахунків 

параметрів процесів, що відбуваються в процесі доменної плавки і може 

використовуватися фахівцями, інженерами, науковцями та студентами вищих 

навчальних закладів відповідного фаху. 
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CONCLUSIONS 

 

The main purpose of the work was to find mathematical models of processes 

occurring during blast furnace smelting, optimization of these models, and create on 

their basis of a computer program which permits calculate basic indicators of 

blast-furnace depending on technological parameters of melting, composition and 

quality of charge materials, coke and so on. 

To achieve this goal have been resolved in the following tasks: 

1) The analysis of the literature on the subject of research and found that the 

quality of coke to a large extent determines the operation of the blast furnace, which 

affects both the technical and economic parameters of blast smelting, and the product 

quality blast-furnace melting - iron. 

Assessment of quality pig iron advisable to carry out on five indicators: grain 

size, strength, moisture, ash and chemical activity. 

In the production of coke can to some extent affect the performance quality. 

Thus the values of blast furnace coke quality parameters to be chosen using the blast 

furnace process and the conditions in which coke will be used. Options coke quality 

should lay at the stage of its production. 

Another prerequisite for efficient and proper operation of modern blast 

furnaces is the consistency of all quality parameters of coke. 

2) The method of research, methods of analysis of the results, simulation and 

optimization of the processes studied. 

3) A safety measures in research work on the topic. 

4) The research of blast furnace number 2 "Donetsksteel" - Metallurgical Plant, 

which include indicators blast magazine, technical and economic performance of the 

blast furnace charge material balance heats, coke quality parameters of the three 

vendors, as well as the effects of the charge and technological factors on the 

productivity of the blast furnace and coke unit costs. 

5) The mathematical model of the processes that occur during blast furnace 

smelting, document MS Excel, which allows to optimize the process of preparing a 
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mixture of coke with economic indicators. All models have been tested for adequacy 

and reliability showed high results. 

6) The developed computer program "Impact of the quality of the charge and 

technological factors on productivity of blast furnace and coke consumption." The 

program showed high accuracy and speed of calculation parameters of the processes 

occurring in the blast-furnace and may be used by specialists, engineers, scientists 

and students of higher educational institutions of the relevant specialty. 
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         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   3 
      Top             =   960 
      Width           =   6015 
   End 
   Begin VB.Label Label2  
      Alignment       =   2  'Center 
      Caption         =   "��������� ��������� ������" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial Narrow" 
         Size            =   15.75 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   495 
      Left            =   0 
      TabIndex        =   2 
      Top             =   240 
      Width           =   11775 
   End 
End 
Attribute VB_Name = "Form2" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
    If Text1.Text = "" Then 
        Answer = MsgBox("�� ������� �������� ����������� ��������������!", vbCritical, "�������") 
        Exit Sub 
    End If 
    If Val(Text1.Text) <= 0 Then 
        Answer = MsgBox("���������� �������������� ������� ���� ���������!", vbCritical, "�������") 
        Text1.Text = "" 
        Exit Sub 
    End If 
    If Text2.Text = "" Then 
        Answer = MsgBox("�� ������� �������� ������������ �������� ������ �����!", vbCritical, "�������") 
        Exit Sub 
    End If 
    If Val(Text2.Text) <= 0 Then 
        Answer = MsgBox("���������� �������� ������ ����� ������� ���� ��������!", vbCritical, "�������") 
        Text2.Text = "" 
        Exit Sub 
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    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        If Val(Text3.Text) < 50 Or Val(Text3.Text) > 60 Then 
            Answer = MsgBox("����� ������ � ���������� ������� ������ � ����� ��� 50 �� 60%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text3.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        If Val(Text4.Text) < 56 Or Val(Text4.Text) > 62 Then 
            Answer = MsgBox("����� ������ � �������� ������� ������ � ����� ��� 56 �� 62%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text4.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        If Val(Text5.Text) < 0 Or Val(Text5.Text) > 60 Then 
            Answer = MsgBox("����� � ����� ������� ����� 10 �� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 60%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text5.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text6.Text <> "" Then 
        If Val(Text6.Text) < 0 Or Val(Text6.Text) > 30 Then 
            Answer = MsgBox("����� � ����� ���� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 30%!", vbCritical, 
"�������") 
            Text6.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text7.Text <> "" Then 
        If Val(Text7.Text) < 0 Or Val(Text7.Text) > 10 Then 
            Answer = MsgBox("����� � ����� ������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", vbCritical, 
"�������") 
            Text7.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        If Val(Text8.Text) < 20 Or Val(Text8.Text) > 40 Then 
            Answer = MsgBox("����� � ����� ����� ������� ������ � ����� ��� 20 �� 40%!", vbCritical, 
"�������") 
            Text8.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text9.Text <> "" Then 
        If Val(Text9.Text) < 100 Or Val(Text9.Text) > 200 Then 
            Answer = MsgBox("���� ���� ��� ���������� ������� ������ � ����� ��� 100 �� 200 ���!", 
vbCritical, "�������") 
            Text9.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text10.Text <> "" Then 
        If Val(Text10.Text) < 0 Or Val(Text10.Text) > 5 Then 
            Answer = MsgBox("����� ������� � ������ ������� ������ � ����� ��� 0 �� 5%!", vbCritical, 
"�������") 
            Text10.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
     
    Productivity_0 = Val(Text1.Text) 
    Coke_0 = Val(Text2.Text) 
    Me.Hide 
    Form3.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Me.Hide 
    Form1.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 

End Sub 
 
VERSION 5.00 
Begin VB.Form Form3  
   BorderStyle     =   1  'Fixed Single 
   Caption         =   "����� ������ ����� � ������������� �������� �� �������������� �������� ���� �� ������� �����" 
   ClientHeight    =   8430 
   ClientLeft      =   45 
   ClientTop       =   375 
   ClientWidth     =   11760 
   Icon            =   "Form3.frx":0000 
   LinkTopic       =   "Form3" 
   MaxButton       =   0   'False 
   ScaleHeight     =   8430 
   ScaleWidth      =   11760 
   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 
   Begin VB.TextBox Text11  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   405 
      Left            =   10440 
      TabIndex        =   24 
      Top             =   5760 
      Width           =   1215 
   End 
   Begin VB.TextBox Text10  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
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         Size            =   14.25 
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         Weight          =   700 
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      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
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   Begin VB.TextBox Text8  
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   End 
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   Begin VB.TextBox Text2  
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      BeginProperty Font  
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         Weight          =   700 
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         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   405 
      Left            =   10440 
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   End 
   Begin VB.TextBox Text1  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
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   Begin VB.CommandButton Command2  
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   End 
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   Begin VB.Label Label12  
      Caption         =   "�������� ������ ������� 0-5 �� � ����������� ������ ����������, %" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   15 
      Top             =   5760 
      Width           =   10215 
   End 
   Begin VB.Label Label11  
      Caption         =   "�������� ������ ������� 5-3 �� � ����������� ������ ����������, %" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
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   End 
   Begin VB.Label Label10  
      Caption         =   "�������� ������ ����� � ����������� ����������, %" 
      BeginProperty Font  
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         Size            =   14.25 
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   End 
   Begin VB.Label Label9  
      Caption         =   "���������� ������ ������ � ��������, %" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
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   End 
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   End 
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   End 
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         Weight          =   400 
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   End 
   Begin VB.Label Label4  
      Caption         =   "������� �������� ����������������� ������ ���������� 10-30 ��, %" 
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         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   4 
      Top             =   1440 
      Width           =   10215 
   End 
   Begin VB.Label Label1  
      Caption         =   "������� �������� ��������� ������ �� ����������, %" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   3 
      Top             =   960 
      Width           =   10215 
   End 
   Begin VB.Label Label2  
      Alignment       =   2  'Center 
      Caption         =   "��������� ����������, ������� �� ����" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial Narrow" 
         Size            =   15.75 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
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   End 
End 
Attribute VB_Name = "Form3" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
    If Text1.Text <> "" Then 
        If Val(Text1.Text) > 100 Or Val(Text1.Text) < 50 Then 
            Answer = MsgBox("������� �������� ��������� ������ �� ���������� ������� ������ � ����� ��� 50 �� 
100%!", vbCritical, "�������") 
            Text1.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        If Val(Text2.Text) > 100 Or Val(Text2.Text) < 50 Then 
            Answer = MsgBox("������� �������� ��������� ������ �� ������ ������ ������� ������ � ����� ��� 50 �� 
100%!", vbCritical, "�������") 
            Text2.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        If Val(Text3.Text) > 100 Or Val(Text3.Text) < 50 Then 
            Answer = MsgBox("������� �������� ����������������� ������ �� ������ ��������� ���������� � ����� 
10-30 �� ������� ������ � ����� ��� 50 �� 100%!", vbCritical, "�������") 
            Text3.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 

        If Val(Text4.Text) > 100 Or Val(Text4.Text) < 50 Then 
            Answer = MsgBox("������� �������� ����������������� ������ �� ������ ��������� �������� � ����� 
10-30 �� ������� ������ � ����� ��� 50 �� 100%!", vbCritical, "�������") 
            Text4.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        If Val(Text5.Text) > 100 Or Val(Text5.Text) < 50 Then 
            Answer = MsgBox("������� �������� ����������������� ������ �� ������ ��������� ���� � ����� 10-30 
�� ������� ������ � ����� ��� 50 �� 100%!", vbCritical, "�������") 
            Text5.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text6.Text <> "" Then 
        If Val(Text6.Text) > 1 Or Val(Text6.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("������� ���������� ������ ���������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 1%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text6.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text7.Text <> "" Then 
        If Val(Text7.Text) > 10 Or Val(Text7.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ������ ������ � ���������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text7.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        If Val(Text8.Text) > 10 Or Val(Text8.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ������ ������ � �������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text8.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text9.Text <> "" Then 
        If Val(Text9.Text) > 0.075 Or Val(Text9.Text) < 0.01 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ ������ � ����������� ���������� ������� ������ � ����� ��� 0,01 �� 
0,075%!", vbCritical, "�������") 
            Text9.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text10.Text <> "" Then 
        If Val(Text10.Text) > 20 Or Val(Text10.Text) < 5 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ ������� 5-3 �� � ����������� ������ ���������� ������� ������ � 
����� ��� 5 �� 20%!", vbCritical, "�������") 
            Text10.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text11.Text <> "" Then 
        If Val(Text11.Text) > 20 Or Val(Text11.Text) < 5 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ ������� 0-5 �� � ����������� ������ ���������� ������� ������ � 
����� ��� 5 �� 20%!", vbCritical, "�������") 
            Text11.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
     
    ZP_1 = 0 
    ZC_1 = 0 
    X = 0 
    Y = 0 
 
    If Text1.Text <> "" Then 
        X = Val(Text1.Text) 
        Y = -0.0011 * X ^ 2 + 0.2405 * X - 13.229 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0.0004 * X ^ 2 - 0.1223 * X + 7.9857 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        X = Val(Text2.Text) 
        Y = -0.0011 * X ^ 2 + 0.2416 * X - 13.529 
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        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0.0007 * X ^ 2 - 0.1805 * X + 10.6 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        X = Val(Text3.Text) 
        Y = -0.0008 * X ^ 2 + 0.1861 * X - 10.429 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0.001 * X ^ 2 - 0.2168 * X + 11.929 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        X = Val(Text4.Text) 
        Y = -0.0004 * X ^ 2 + 0.0959 * X - 5.5286 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0.0004 * X ^ 2 - 0.0969 * X + 5.8286 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        X = Val(Text5.Text) 
        Y = -0.0003 * X ^ 2 + 0.0682 * X - 3.6143 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0.0003 * X ^ 2 - 0.0982 * X + 3.6143 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text6.Text <> "" Then 
        X = Val(Text6.Text) 
        Y = -0.5804 * X ^ 2 - 1.2768 * X - 0.0821 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0.8036 * X ^ 2 + 0.8393 * X + 0.0357 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text7.Text <> "" And Form2.Text3.Text <> "" Then 
        X = Val(Text7.Text) + Val(Form2.Text3.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 50 To 52 
                Y = 2.2 * Val(Text7.Text) 
            Case 52 To 54 
                Y = 2.1 * Val(Text7.Text) 
            Case 54 To 56 
                Y = 2 * Val(Text7.Text) 
            Case 56 To 58 
                Y = 1.8 * Val(Text7.Text) 
            Case 58 To 60 
                Y = 1.7 * Val(Text7.Text) 
        End Select 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 50 To 52 
                Y = -1.3 * Val(Text7.Text) 
            Case 52 To 54 
                Y = -1.2 * Val(Text7.Text) 
            Case 54 To 56 
                Y = -1.1 * Val(Text7.Text) 
            Case 56 To 58 
                Y = -1 * Val(Text7.Text) 
            Case 58 To 60 
                Y = -0.9 * Val(Text7.Text) 
        End Select 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text8.Text <> "" And Form2.Text4.Text <> "" Then 
        X = Val(Text8.Text) + Val(Form2.Text4.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 56 To 58 
                Y = 1.9 * Val(Text8.Text) 
            Case 58 To 60 
                Y = 1.8 * Val(Text8.Text) 
            Case 60 To 62 
                Y = 1.7 * Val(Text8.Text) 
        End Select 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 56 To 58 
                Y = -1 * Val(Text8.Text) 

            Case 58 To 60 
                Y = -0.9 * Val(Text8.Text) 
            Case 60 To 62 
                Y = -0.8 * Val(Text8.Text) 
        End Select 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text9.Text <> "" Then 
        X = Val(Text9.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0.05 To 0.75 
                Y = 0.4 
            Case 0.025 To 0.05 
                Y = 0.3 
            Case 0.025 To 0.01 
                Y = 0.2 
        End Select 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0.05 To 0.75 
                Y = -0.4 
            Case 0.025 To 0.05 
                Y = -0.3 
            Case 0.025 To 0.01 
                Y = -0.2 
        End Select 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text10.Text <> "" Then 
        X = Val(Text10.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 15 To 20 
                Y = 1.5 
            Case 10 To 15 
                Y = 1 
            Case 5 To 10 
                Y = 0.5 
        End Select 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 15 To 20 
                Y = -1.5 
            Case 10 To 15 
                Y = -1 
            Case 5 To 10 
                Y = -0.5 
        End Select 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    If Text11.Text <> "" Then 
        X = Val(Text11.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 15 To 20 
                Y = 2.5 
            Case 10 To 15 
                Y = 2 
            Case 5 To 10 
                Y = 1.5 
        End Select 
        ZP_1 = ZP_1 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 15 To 20 
                Y = -2 
            Case 10 To 15 
                Y = -1.5 
            Case 5 To 10 
                Y = -1 
        End Select 
        ZC_1 = ZC_1 + Y 
    End If 
    Me.Hide 
    Form4.Show 
End Sub 
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Private Sub Command2_Click() 
    Me.Hide 
    Form2.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 
End Sub 
 
VERSION 5.00 
Begin VB.Form Form4  
   BorderStyle     =   1  'Fixed Single 
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   Begin VB.TextBox Text6  
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      BeginProperty Font  
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   Begin VB.CommandButton Command1  
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      BeginProperty Font  
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   End 
   Begin VB.Label Label3  
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   Begin VB.Label Label1  
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End 
Attribute VB_Name = "Form4" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
    If Text1.Text <> "" Then 
        If Val(Text1.Text) > 100 Or Val(Text1.Text) < 60 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ �������������� ����� �� ���������� ������ ���� � ����� ������� ������ 
� ����� ��� 60 �� 100%!", vbCritical, "�������") 
            Text1.Text = "" 
            Exit Sub 

        End If 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        If Val(Text2.Text) > 100 Or Val(Text2.Text) < 60 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ �������������� ����� �� ���������� ������ ������ � ����� ������� 
������ � ����� ��� 60 �� 100%!", vbCritical, "�������") 
            Text2.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        If Val(Text3.Text) > 100 Or Val(Text3.Text) < 40 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ �������������� ����� �� ������ ������� 40-60 �� ������� ������ � 
����� ��� 60 �� 100%!", vbCritical, "�������") 
            Text3.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        If Val(Text4.Text) > 20 Or Val(Text4.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� �������� ����� �� ��������� �25 ������� ������ � ����� ��� 0 �� 
20%!", vbCritical, "�������") 
            Text4.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        If Val(Text5.Text) > 20 Or Val(Text5.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("��������� ���������� ����� �� ��������� �10 ������� ������ � ����� ��� 0 �� 
20%!", vbCritical, "�������") 
            Text5.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text6.Text <> "" Then 
        If Val(Text6.Text) > 20 Or Val(Text6.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("��������� ������ � ����� ������� ����� 10 �� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 
20%!", vbCritical, "�������") 
            Text6.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text7.Text <> "" Then 
        If Val(Text7.Text) > 10 Or Val(Text7.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("��������� ������ � ����� ���� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text7.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        If Val(Text8.Text) > 10 Or Val(Text8.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("��������� ������ � ����� ����� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text8.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text9.Text <> "" Then 
        If Val(Text9.Text) > 10 Or Val(Text9.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ������ � ����� ������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text9.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
     
    ZP_2 = 0 
    ZC_2 = 0 
    X = 0 
    Y = 0 
 
    If Text1.Text <> "" Then 
        X = Val(Text1.Text) 
        Y = 0.01 * X - 1 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = -0.01 * X + 1 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
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    If Text2.Text <> "" Then 
        X = Val(Text2.Text) 
        Y = 0.01 * X - 1 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = -0.01 * X + 1 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        X = Val(Text3.Text) 
        Y = 0.025 * X - 2.5 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = -0.0295 * X + 2.99 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        X = Val(Text4.Text) 
        Y = 0.6 * X 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = -0.6 * X 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        X = Val(Text5.Text) 
        Y = 2.8 * X 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = -2.8 * X 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    If Text6.Text <> "" And Form2.Text5.Text <> "" Then 
        X = Val(Text6.Text) + Val(Form2.Text5.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 3 To 5 
                Y = 0.7 * Val(Text6.Text) 
            Case 1 To 3 
                Y = 0.5 * Val(Text6.Text) 
        End Select 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 3 To 5 
                Y = -0.7 * Val(Text6.Text) 
            Case 1 To 3 
                Y = -0.5 * Val(Text6.Text) 
        End Select 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    If Text7.Text <> "" And Form2.Text6.Text <> "" Then 
        X = Val(Text7.Text) + Val(Form2.Text6.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 12 To 13 
                Y = 1.8 * Val(Text7.Text) 
            Case 11 To 12 
                Y = 1.5 * Val(Text7.Text) 
            Case 10 To 11 
                Y = 1.2 * Val(Text7.Text) 
            Case 9 To 10 
                Y = 1 * Val(Text7.Text) 
        End Select 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 12 To 13 
                Y = -2 * Val(Text7.Text) 
            Case 11 To 12 
                Y = -1.5 * Val(Text7.Text) 
            Case 10 To 11 
                Y = -1.5 * Val(Text7.Text) 
            Case 9 To 10 
                Y = -1.2 * Val(Text7.Text) 
        End Select 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        X = Val(Text8.Text) 
        Y = 0.3 * X / 0.1 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = -0.3 * X / 0.1 

        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    If Text9.Text <> "" And Form2.Text7.Text <> "" Then 
        X = Val(Text9.Text) + Val(Form2.Text7.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0.8 To 1 
                Y = -0.2 * Val(Text9.Text) 
            Case 1 To 1.2 
                Y = -0.3 * Val(Text9.Text) 
            Case 1.2 To 1.4 
                Y = -0.5 * Val(Text9.Text) 
        End Select 
        ZP_2 = ZP_2 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0.8 To 1 
                Y = 0.2 * Val(Text9.Text) 
            Case 1 To 1.2 
                Y = 0.3 * Val(Text9.Text) 
            Case 1.2 To 1.4 
                Y = 0.5 * Val(Text9.Text) 
        End Select 
        ZC_2 = ZC_2 + Y 
    End If 
    Me.Hide 
    Form5.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Me.Hide 
    Form3.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 
End Sub 
 
VERSION 5.00 
Begin VB.Form Form5  
   BorderStyle     =   1  'Fixed Single 
   Caption         =   "����� ������ ����� � ������������� �������� �� �������������� �������� ���� �� ������� �����" 
   ClientHeight    =   8430 
   ClientLeft      =   45 
   ClientTop       =   375 
   ClientWidth     =   11760 
   Icon            =   "Form5.frx":0000 
   LinkTopic       =   "Form5" 
   MaxButton       =   0   'False 
   ScaleHeight     =   8430 
   ScaleWidth      =   11760 
   StartUpPosition =   1  'CenterOwner 
   Begin VB.TextBox Text4  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   450 
      Left            =   10440 
      TabIndex        =   10 
      Top             =   2400 
      Width           =   1215 
   End 
   Begin VB.TextBox Text3  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
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      EndProperty 
      Height          =   450 
      Left            =   10440 
      TabIndex        =   9 
      Top             =   1920 
      Width           =   1215 
   End 
   Begin VB.TextBox Text2  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   450 
      Left            =   10440 
      TabIndex        =   6 
      Top             =   1440 
      Width           =   1215 
   End 
   Begin VB.TextBox Text1  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   450 
      Left            =   10440 
      TabIndex        =   5 
      Top             =   960 
      Width           =   1215 
   End 
   Begin VB.CommandButton Command2  
      Caption         =   "�����" 
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         Name            =   "Arial Black" 
         Size            =   12 
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      Top             =   7800 
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   Begin VB.CommandButton Command1  
      Caption         =   "����" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial Black" 
         Size            =   12 
         Charset         =   204 
         Weight          =   900 
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   End 
   Begin VB.Label Label5  
      Caption         =   "���������� ������ ��������������, ��/� ������" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 

         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   8 
      Top             =   2400 
      Width           =   10215 
   End 
   Begin VB.Label Label4  
      Caption         =   "���������� ������ ����������� ����, ��/� ������" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   7 
      Top             =   1920 
      Width           =   10215 
   End 
   Begin VB.Label Label3  
      Caption         =   "���������� ������ ���������������� �������, ��/� ������" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   4 
      Top             =   1440 
      Width           =   10215 
   End 
   Begin VB.Label Label1  
      Caption         =   "���������� ������ �������, ��/� ������" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
         Weight          =   400 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   -1  'True 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   375 
      Left            =   120 
      TabIndex        =   3 
      Top             =   960 
      Width           =   10215 
   End 
   Begin VB.Label Label2  
      Alignment       =   2  'Center 
      Caption         =   "�������" 
      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial Narrow" 
         Size            =   15.75 
         Charset         =   204 
         Weight          =   700 
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         Italic          =   0   'False 
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      EndProperty 
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      Top             =   240 
      Width           =   11775 
   End 
End 
Attribute VB_Name = "Form5" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
   If Text1.Text <> "" Then 
        If Val(Text1.Text) > 100 Or Val(Text1.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ������ ������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 100 ��/�!", 
vbCritical, "�������") 
            Text1.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
   If Text2.Text <> "" Then 
        If Val(Text2.Text) > 100 Or Val(Text2.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ������ ���������������� ������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 100 
��/�!", vbCritical, "�������") 
            Text2.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        If Val(Text3.Text) > 100 Or Val(Text3.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ������ ����������� ���� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 100 ��/�!", 
vbCritical, "�������") 
            Text3.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        If Val(Text4.Text) > 100 Or Val(Text4.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ������ ������������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 100 ��/�!", 
vbCritical, "�������") 
            Text4.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    ZP_3 = 0 
    ZC_3 = 0 
    X = 0 
    Y = 0 
    If Text1.Text <> "" Then 
        X = Val(Text1.Text) 
        Y = -0.5 * X / 10 
        ZP_3 = ZP_3 + Y 
        Y = 0.5 * X / 10 
        ZC_3 = ZC_3 + Y 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        X = Val(Text2.Text) 
        Y = -0.4 * X / 10 
        ZP_3 = ZP_3 + Y 
        Y = 0.4 * X / 10 
        ZC_3 = ZC_3 + Y 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        X = Val(Text3.Text) 
        Y = -0.06 * X / 10 
        ZP_3 = ZP_3 + Y 
        Y = 0.04 * X / 10 
        ZC_3 = ZC_3 + Y 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        X = Val(Text4.Text) 
        Y = 0.5 * X / 10 
        ZP_3 = ZP_3 + Y 
        Y = -0.3 * X / 10 
        ZC_3 = ZC_3 + Y 
    End If 
    Me.Hide 
    Form6.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 

    Me.Hide 
    Form4.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 
End Sub 
 
VERSION 5.00 
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   Begin VB.TextBox Text11  
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      BeginProperty Font  
         Name            =   "Arial" 
         Size            =   14.25 
         Charset         =   204 
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      EndProperty 
      Height          =   450 
      Left            =   10440 
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   End 
   Begin VB.TextBox Text10  
      Alignment       =   1  'Right Justify 
      BeginProperty Font  
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         Size            =   14.25 
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         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 
         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   450 
      Left            =   10440 
      TabIndex        =   25 
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   End 
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End 
Attribute VB_Name = "Form6" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
    If Text1.Text <> "" Then 
        If Val(Text1.Text) > 1100 Or Val(Text1.Text) < 800 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ����������� ������������ ����� ������� ������ � ����� ��� 800 �� 
1100 �!", vbCritical, "�������") 
            Text1.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        If Val(Text2.Text) > 1400 Or Val(Text2.Text) < 1000 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ����������� ����� ��� ������������ ����� �� 25% ������� ������ � ����� 
��� 1000 �� 1400 �!", vbCritical, "�������") 
            Text2.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        If Val(Text3.Text) > 1400 Or Val(Text3.Text) < 1000 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ����������� ����� ��� ������������ ����� � ����� 25-30% ������� 
������ � ����� ��� 1000 �� 1400 �!", vbCritical, "�������") 
            Text3.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        If Val(Text4.Text) > 1400 Or Val(Text4.Text) < 1000 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ����������� ����� ��� ������������ ����� � ����� �� 40% ������� ������ 
� ����� ��� 1000 �� 1400 �!", vbCritical, "�������") 
            Text4.Text = "" 
            Exit Sub 



128 
 

        End If 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        If Val(Text5.Text) > 1400 Or Val(Text5.Text) < 1000 Then 
            Answer = MsgBox("����� ������ � ��������������� ����� ������� ������ � ����� ��� 15 �� 25 �/�3 
�����!", vbCritical, "�������") 
            Text5.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text6.Text <> "" Then 
        If Val(Text6.Text) > 20 Or Val(Text6.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ����� � ������������� ����� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 20%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text6.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text7.Text <> "" Then 
        If Val(Text7.Text) > 200 Or Val(Text7.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("������� ����������� ���� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 200 �3/�!", 
vbCritical, "�������") 
            Text7.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        If Val(Text8.Text) > 300 Or Val(Text8.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("������� ��������� ���� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 300 �3/�!", 
vbCritical, "�������") 
            Text8.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text9.Text <> "" Then 
        If Val(Text9.Text) > 20 Or Val(Text9.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("����� ���� � ������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 20%!", vbCritical, 
"�������") 
            Text9.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text10.Text <> "" Then 
        If Val(Text10.Text) > 100 Or Val(Text10.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ����� ���� ��� ���������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 100 ���!", 
vbCritical, "�������") 
            Text10.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text11.Text <> "" Then 
        If Val(Text11.Text) > 1 Or Val(Text11.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ ������� � ������ ������� ������ � ����� ��� 0 �� 1%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text11.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text12.Text <> "" Then 
        If Val(Text12.Text) > 1 Or Val(Text12.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ ������� � ������ ������� ������ � ����� ��� 0 �� 1%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text12.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text13.Text <> "" Then 
        If Val(Text13.Text) > 1 Or Val(Text13.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ������ ����� � ������ ������� ������ � ����� ��� 0 �� 1%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text13.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    ZP_4 = 0 
    ZC_4 = 0 
    X = 0 
    Y = 0 
    If Text1.Text <> "" Then 

        X = Fix(Val(Text1.Text)) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 800 To 900 
                Y = 4 
            Case 901 To 1000 
                Y = 3.7 
            Case 1001 To 1100 
                Y = 3.2 
        End Select 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Select Case X 
            Case 800 To 900 
                Y = -4.2 
            Case 901 To 1000 
                Y = -3.9 
            Case 1001 To 1100 
                Y = -3.9 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        X = Fix(Val(Text2.Text)) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 1000 To 1100 
                Y = 3 
            Case 1101 To 1200 
                Y = 2.3 
            Case 1201 To 1300 
                Y = 2.5 
            Case 1301 To 1400 
                Y = 2.2 
        End Select 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Select Case X 
            Case 1000 To 1100 
                Y = -3 
            Case 1101 To 1200 
                Y = -2.8 
            Case 1201 To 1300 
                Y = -2.5 
            Case 1301 To 1400 
                Y = -2.2 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        X = Fix(Val(Text3.Text)) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 1000 To 1100 
                Y = 2.5 
            Case 1101 To 1200 
                Y = 2.2 
            Case 1201 To 1300 
                Y = 2 
            Case 1301 To 1400 
                Y = 1.8 
        End Select 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Select Case X 
            Case 1000 To 1100 
                Y = -2.5 
            Case 1101 To 1200 
                Y = -2.2 
            Case 1201 To 1300 
                Y = -2 
            Case 1301 To 1400 
                Y = -1.8 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        X = Fix(Val(Text4.Text)) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 1000 To 1100 
                Y = 2 



129 
 

            Case 1101 To 1200 
                Y = 1.8 
            Case 1201 To 1300 
                Y = 1.6 
            Case 1301 To 1400 
                Y = 1.4 
        End Select 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Select Case X 
            Case 1000 To 1100 
                Y = -2 
            Case 1101 To 1200 
                Y = -1.8 
            Case 1201 To 1300 
                Y = -1.6 
            Case 1301 To 1400 
                Y = -1.4 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        Y = 1.5 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Y = -1 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text6.Text <> "" And Form2.Text8.Text <> "" Then 
        X = Val(Text6.Text) + Val(Form2.Text8.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0 To 25 
                Y = 2.4 * Val(Text6.Text) 
            Case 25 To 30 
                Y = 2.1 * Val(Text6.Text) 
            Case 30 To 35 
                Y = 1.8 * Val(Text6.Text) 
            Case 35 To 40 
                Y = 1.6 * Val(Text6.Text) 
        End Select 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0 To 25 
                Y = 0.2 * Val(Text6.Text) 
            Case 25 To 30 
                Y = 0.3 * Val(Text6.Text) 
            Case 30 To 35 
                Y = 0.3 * Val(Text6.Text) 
            Case 35 To 40 
                Y = 0.5 * Val(Text6.Text) 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text7.Text <> "" Then 
        X = Val(Text7.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0 To 100 
                Y = 0.8 
            Case 100 To 150 
                Y = 0.7 
            Case 150 To 200 
                Y = 0.6 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        X = Val(Text8.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0 To 200 
                Y = 0.45 
            Case 200 To 300 
                Y = 0.4 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text9.Text <> "" Then 
        X = Val(Text9.Text) 

        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0 To 10 
                Y = 0.9 
            Case 10 To 20 
                Y = 0.8 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text10.Text <> "" And Form2.Text9.Text <> "" Then 
        X = Val(Text10.Text) + Val(Form2.Text9.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 100 To 200 
                Y = 1 * Val(Text10.Text) / 10 
        End Select 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 100 To 200 
                Y = -0.2 * Val(Text10.Text) / 10 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text11.Text <> "" And Form2.Text10.Text <> "" Then 
        X = Val(Text11.Text) + Val(Form2.Text10.Text) 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0.8 To 1 
                Y = 1.2 * Val(Text11.Text) / 0.1 
            Case 0.6 To 0.8 
                Y = 0.8 * Val(Text11.Text) / 0.1 
            Case 0.4 To 0.6 
                Y = 0.6 * Val(Text11.Text) / 0.1 
        End Select 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Y = 0 
        Select Case X 
            Case 0.8 To 1 
                Y = -1.2 * Val(Text11.Text) / 0.1 
            Case 0.6 To 0.8 
                Y = -0.8 * Val(Text11.Text) / 0.1 
            Case 0.4 To 0.6 
                Y = -0.6 * Val(Text11.Text) / 0.1 
        End Select 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text12.Text <> "" Then 
        X = Val(Text12.Text) 
        Y = 1.2 * Val(Text12.Text) / 0.1 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Y = -1.2 * Val(Text12.Text) / 0.1 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    If Text13.Text <> "" Then 
        X = Val(Text13.Text) 
        Y = 1 * Val(Text12.Text) / 0.01 
        ZP_4 = ZP_4 + Y 
        Y = -1 * Val(Text12.Text) / 0.01 
        ZC_4 = ZC_4 + Y 
    End If 
    Me.Hide 
    Form7.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Me.Hide 
    Form5.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 
End Sub 
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Attribute VB_Name = "Form7" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
    If Text1.Text <> "" Then 
        If Val(Text1.Text) > 100 Or Val(Text1.Text) < 70 Then 
            Answer = MsgBox("��������� ������������� ������� ������� ������ ������� ������ � ����� ��� 70 �� 
100%!", vbCritical, "�������") 
            Text1.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        If Val(Text2.Text) > 10 Or Val(Text2.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("�������� ����� ����� �� ������� ������ ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10 ��!", 
vbCritical, "�������") 
            Text2.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        If Val(Text3.Text) > 10 Or Val(Text3.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("��������� ���� �������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", vbCritical, 
"�������") 
            Text3.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        If Val(Text4.Text) > 10 Or Val(Text4.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("��������� ���� ������ ���� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10%!", 
vbCritical, "�������") 
            Text4.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        If Val(Text5.Text) > 10 Or Val(Text5.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("�������� �������� � ������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 10!", vbCritical, 
"�������") 
            Text5.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text6.Text <> "" Then 
        If Val(Text6.Text) > 10 Or Val(Text6.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("���������� ���� ���� � ��������� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 3 �����!", 
vbCritical, "�������") 
            Text6.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    If Text7.Text <> "" Then 
        If Val(Text7.Text) > 60 Or Val(Text7.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("��������� �������� ���� ���� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 60 ������!", 
vbCritical, "�������") 
            Text7.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 

    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        If Val(Text8.Text) > 60 Or Val(Text8.Text) < 0 Then 
            Answer = MsgBox("������� ����� ����� ������� ������ � ����� ��� 0 �� 5 �����!", vbCritical, 
"�������") 
            Text8.Text = "" 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
    ZP_5 = 0 
    ZC_5 = 0 
    X = 0 
    Y = 0 
    If Text1.Text <> "" Then 
        X = Val(Text1.Text) 
        Y = 0.0013 * X ^ 2 - 0.1475 * X + 2.225 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = -0.0005 * X ^ 2 + 0.053 * X - 0.28 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    If Text2.Text <> "" Then 
        X = Val(Text2.Text) 
        Y = 0.0042 * X ^ 2 - 0.0692 * X - 0.0075 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = -0.0014 * X ^ 2 + 0.0342 * X + 0.0025 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    If Text3.Text <> "" Then 
        X = Val(Text3.Text) 
        Y = 1.5 * X 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = -0.5 * X 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    If Text4.Text <> "" Then 
        X = Val(Text4.Text) 
        Y = 1 * X 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = -0.5 * X 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    If Text5.Text <> "" Then 
        X = Val(Text5.Text) 
        Y = -0.0063 * X ^ 2 - 0.0275 * X - 0.005 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = 0.0063 * X ^ 2 + 0.0275 * X + 0.005 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    If Text6.Text <> "" Then 
        X = Val(Text6.Text) 
        Y = -0.375 * X ^ 2 + 0.175 * X - 0.075 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = 0.225 * X ^ 2 - 0.025 * X + 0.025 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    If Text7.Text <> "" Then 
        X = Val(Text7.Text) 
        Y = -0.0005 * X ^ 2 - 0.019 * X - 0.03 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = 0.0008 * X ^ 2 - 0.0003 * X + 0.045 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    If Text8.Text <> "" Then 
        X = Val(Text8.Text) 
        Y = -0.0338 * X ^ 2 - 0.4062 * X - 0.0905 
        ZP_5 = ZP_5 + Y 
        Y = 0.0303 * X ^ 2 + 0.3137 * X + 0.0543 
        ZC_5 = ZC_5 + Y 
    End If 
    Me.Hide 
    Form8.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Me.Hide 
    Form6.Show 
End Sub 
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Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 
End Sub 
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        Answer = MsgBox("����� ������ ���� �� ���� ������� ���� ���������� ��������� ����!", vbCritical, 
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    If Check9.Value = True Then 
       ZP_6 = ZP_6 + 0.1 
       ZC_6 = ZC_6 - 0.1 
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    If Check10.Value = True Then 
       ZP_6 = ZP_6 + 0.3 
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    If Check11.Value = True Then 
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       ZP_6 = ZP_6 + 0.3 
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       ZP_6 = ZP_6 + 6 
       ZC_6 = ZC_6 - 6 
    End If 
    If Check14.Value = True Then 
       ZP_6 = ZP_6 + 1 
       ZC_6 = ZC_6 - 1.5 
    End If 
    If Check15.Value = True Then 
       ZP_6 = ZP_6 + 0.5 
       ZC_6 = ZC_6 - 0.6 
    End If 
    If Check16.Value = True Then 
       ZP_6 = ZP_6 + 1 
       ZC_6 = ZC_6 - 1.2 
    End If 
    ZP = ZP_1 + ZP_2 + ZP_3 + ZP_4 + ZP_5 + ZP_6 
    ZC = ZC_1 + ZC_2 + ZC_3 + ZC_4 + ZC_5 + ZC_6 
    Productivity_1 = Round(Productivity_0 + Productivity_0 * ZP / 100, 0) 
    Coke_1 = Round(Coke_0 + Coke_0 * ZC / 100, 1) 
    Form9.Text1.Text = Str(Productivity_1) 
    Form9.Text2.Text = Str(Coke_1) 
    Form9.Text3.Text = Str(Round(ZP, 2)) 
    Form9.Text4.Text = Str(Round(ZC, 2)) 
    Me.Hide 
    Form9.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Me.Hide 
    Form7.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 
End Sub 
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         Weight          =   700 
         Underline       =   0   'False 

         Italic          =   0   'False 
         Strikethrough   =   0   'False 
      EndProperty 
      Height          =   495 
      Left            =   0 
      TabIndex        =   2 
      Top             =   240 
      Width           =   11775 
   End 
End 
Attribute VB_Name = "Form9" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = False 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Private Sub Command1_Click() 
    Call Main.ending 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
    Me.Hide 
    Form8.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    Call Main.ending 
End Sub 
 
Attribute VB_Name = "Main" 
Public Productivity_0 As Single 
Public Productivity_1 As Single 
Public Coke_0 As Single 
Public Coke_1 As Single 
Public Answer As Variant 
Public ZP_1 As Single 
Public ZC_1 As Single 
Public ZP_2 As Single 
Public ZC_2 As Single 
Public ZP_3 As Single 
Public ZC_3 As Single 
Public ZP_4 As Single 
Public ZC_4 As Single 
Public ZP_5 As Single 
Public ZC_5 As Single 
Public ZP_6 As Single 
Public ZC_6 As Single 
Public ZP As Single 
Public ZC As Single 
Public X As Single 
Public Y As Single 
 
 
Sub ending() 
    Unload Form1 
    Unload Form2 
    Unload Form3 
    Unload Form4 
    Unload Form5 
    Unload Form6 
    Unload Form7 
    Unload Form8 
    Unload Form9 
    End 
End Sub 
 
Type=Exe 
Form=Form1.frm 
Reference=*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows
\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation 
Module=Main; Main.bas 
Form=Form2.frm 
Form=Form3.frm 
Form=Form4.frm 
Form=Form5.frm 
Form=Form6.frm 
Form=Form7.frm 
Form=Form8.frm 
Form=Form9.frm 
IconForm="Form1" 
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Startup="Form1" 
Command32="" 
Name="Project1" 
HelpContextID="0" 
CompatibleMode="0" 
MajorVer=1 
MinorVer=0 
RevisionVer=0 
AutoIncrementVer=0 
ServerSupportFiles=0 
VersionCompanyName=" FHOTM" 
CompilationType=0 
OptimizationType=0 
FavorPentiumPro(tm)=0 
CodeViewDebugInfo=0 
NoAliasing=0 
BoundsCheck=0 
OverflowCheck=0 
FlPointCheck=0 

FDIVCheck=0 
UnroundedFP=0 
StartMode=0 
Unattended=0 
Retained=0 
ThreadPerObject=0 
MaxNumberOfThreads=1 
 
Form1 = 100, 100, 1081, 845, , 25, 25, 922, 448, C 
Main = 75, 75, 1056, 820,  
Form2 = 150, 150, 1131, 895, , 125, 125, 1106, 870, C 
Form3 = 150, 150, 1131, 895, , 125, 125, 1106, 870, C 
Form4 = 150, 150, 1131, 895, , 125, 125, 1106, 870, C 
Form5 = 100, 100, 1081, 845, , 150, 150, 1131, 895, C 
Form6 = 125, 125, 1106, 870, , 175, 175, 1156, 920, C 
Form7 = 350, 350, 1331, 1095, , 250, 250, 1231, 995, C 
Form8 = 0, 0, 981, 745, Z, 275, 275, 1256, 1020, C 
Form9 = 0, 0, 0, 0, C, 300, 300, 1281, 1045, C 
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 Додаток Б 
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Додаток В 

 
  


