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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 115 с., 6 рис., 27 табл., 5 додатків, 48 літературних 

джерел. 

Мета роботи: удосконалити газоочисне обладнання обертових печей 
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зниження пилових викидів в атмосферне повітря за рахунок зменшення їхньої 

кількості, особливо дрібних, найбільш важко вловлюваних фракцій. 

У вступі обґрунтовано актуальність визначення негативного впливу 

пилових викидів підприємств металургійного комплексу в атмосферне повітря 

та сформульовані задачі кваліфікаційної роботи. 

В теоретичному розділі надано характеристику району розташування 

об’єкта дослідження. Наведено інформацію щодо діяльності підприємства 

ПАТ «ДМК» та його структури. Надано оцінку впливу металургійних 

підприємств на стан атмосферного повітря. Проаналізовано існуючі методи та 

технології очищення газопилових викидів підприємств металургійного 

виробництва. 

В дослідницькому розділі проаналізовано основні показники та параметри, 

що враховуються при проектуванні та експлуатації систем газоочищення 

обертових печей вогнетривкого виробництва. 

В технологічному розділі розроблено рекомендації щодо вдосконалення 

системи газоочищення обертових печей конвертерного цеху ПАТ «ДМК». 

У розділі «Охорона праці» проаналізовано заходи з охорони праці та 

безпеки при експлуатації та обслуговуванні установок з очищення газів на 

підприємствах чорної металургії. 

В економічному розділі виконано економічні розрахунки ефективності 

впровадження запропонованого технічного рішення з удосконалення 

газоочисного обладнання обертових печей конвертерного цеху ПАТ «ДМК». 

У висновках наведено основні результати виконаної роботи. 

 

МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ, ОБЕРТОВА ПІЧ, ПИЛОВІ ВИКИДИ, 

ЗАБРУДНЕННЯ, СИСТЕМА ГАЗООЧИЩЕННЯ, РУКАВНИЙ ФІЛЬТР 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Забруднення атмосферного повітря в промислових 

регіонах України являє серйозну небезпеку для довкілля та здоров’я населення. 

Зі всієї номенклатури забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, 

одним із найбільш суттєвих чинників є промисловий пил. Найбільшу небезпеку 

представляє дрібний пил з розміром частинок до 10 мкм, який недостатньо 

ефективно вловлюється існуючими апаратами очищення та розповсюджується в 

атмосфері, покриваючи значні території. На частку такого пилу припадає 29,1%, 

тобто 90,3 тис. тонн від загальної кількості суспендованих твердих частинок, що 

надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел [1]. 

Одним із міст Дніпропетровщини з найбільш складною екологічною 

ситуацією є м. Кам’янське. Головним джерелом викидів пилу в масштабах міста є 

ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» – одне з найбільших промислових 

підприємств України з повним металургійним циклом. 

Різні хімічні речовини, що входять до складу пилових часточок можуть 

розкладатися, вступати в реакції з речовинами, що входять до складу повітря, 

утворювати нові з’єднання. Завдяки цьому вплив пилу на довкілля та організм 

людини може посилюватися. 

Для забезпечення умов екологічної безпеки навколишнього природного 

середовища вміст пилу в атмосферному повітрі не повинен перевищувати 

концентрацій, встановлених діючими нормативними документами [3]. 

Враховуючи те, що головним джерелом пилового забруднення атмосфери в 

промислових регіонах є металургійні підприємства, основним шляхом 

забезпечення сучасних стандартів якості атмосферного повітря є очищення 

викидів за допомогою пиловловлюючого обладнання. Однак більшість 

металургійних підприємств України були побудовані або реконструйовані за 

типовими проектами у 30-60-х роках минулого століття без врахування 

екологічних вимог, і на теперішній день не відповідають сучасним стандартам в 

галузі охорони навколишнього середовища. 
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Метою роботи є удосконалення газоочисного обладнання обертових печей 

конвертерного цеху ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» для зниження 

пилових викидів в атмосферне повітря за рахунок зменшення їхньої кількості, 

особливо дрібних, найбільш важко вловлюваних фракцій. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі: 

1. Надати стислу характеристику району розташування об’єкта дослідження; 

ознайомитися з діяльністю підприємства ПАТ «ДМК» та його структурою; 

оцінити вплив металургійних підприємств на стан атмосферного повітря; 

проаналізувати існуючі методи та технології очищення газопилових викидів 

підприємств металургійного виробництва. 

2. Дослідити основні показники та параметри, що враховуються при 

проектуванні та експлуатації систем газоочищення обертових печей 

вогнетривкого виробництва. 

3. Розробити рекомендації щодо вдосконалення системи газоочищення 

обертових випалювальних печей конвертерного цеху ПАТ «ДМК». 

4. Проаналізувати заходи з охорони праці та безпеки при експлуатації та 

обслуговуванні установок з очищення газів на підприємствах чорної металургії. 

5. Виконати економічні розрахунки ефективності впровадження 

запропонованого технічного рішення з удосконалення газоочисного обладнання 

обертових печей конвертерного цеху ПАТ «ДМК». 

Апробація роботи проводилася на ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та регіонального 

природокористування в контексті сталого розвитку». За результатами доповіді 

надруковано тези: Грунтовой Д.Р., Кулікова Д.В. До питання вдосконалення 

газоочисного обладнання підприємств металургійної галузі виробництва // 

Збірник матеріалів ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні 

проблеми навколишнього середовища та регіонального природокористування в 

контексті сталого розвитку» (Херсон, 21-22 жовтня 2021 року). Херсон: «ОЛДІ-

ПЛЮС», 2021. С. 78-80 (Додаток А). 
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на присутність запозичень (плагіату) 

 

Автор роботи Грунтовой Дмитро Русланович 

Заклад вищої освіти 
Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

Інститут, факультет, кафедра, 

група 

Навчально-науковий інститут 

природокористування, 

кафедра екології та технологій захисту 

навколишнього середовища, 

183м-20-1 

Тема кваліфікаційної роботи 

Удосконалення газоочисного 

обладнання обертових печей 

конвертерного цеху 

ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат» 

Результати перевірки 

Запозичення (плагіат), % 14,0 

Оригінальність, % 86,0 

Модуль пошуку AntiPlagiarism.NET 
 

 

 

Роботу перевірив: 

доцент кафедри екології та 

технологій захисту 

навколишнього середовища      Д.В. Кулікова 

 


