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(57) Спосіб одержання агломерату, що включає 
бункерування, дозування складових шихти: залі-
зорудної сировини, твердого палива, дробленого 
вапняку й звороту, їх первинне змішування, пара-
лельне проведення планово-попереджувальних 

ремонтів на конвеєрах, молоткових дробарках і 
вібраційних грохотах, бункерування, вторинне 
змішування зі зволоженням і огрудкуванням, зава-
нтаження шихти на агломашину, запалювання й 
спікання, поділ спека на агломерат і зворот шля-
хом просівання, який відрізняється тим, що на 
етапі дозування складових шихти фіксують дані 
електроспоживання конвеєрів, молоткових дроба-
рок та вібраційних грохотів і на основі нейронечіт-
кого аналізу відключають зарезервовані об'єкти 
для проведення попереджувального ремонту. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до процесів під-
готовки залізорудної сировини до металургійного 
переділу, зокрема, до агломерації залізорудної 
сировини на агломераційних машинах будь-якого 
типу. 

Відомий спосіб одержання агломерату, який 
включає складання шихти шляхом дозування залі-
зорудної сировини, твердого палива, звороту й 
дробленого вапняку, змішування, зволоження й 
окомкування шихти, її завантаження на агломаши-
ну, запалювання й спікання, поділ спека на агло-
мерат і зворот шляхом просівання. [А.С. Королев и 
др. "Влияние крупности известняка на агломера-
ционный процесс", "Обогащение руд", 1990, №3, 
с.16-19]. 

Недоліком відомого способу є те, що вихід зі 
строю електромеханічного устаткування шихтопо-
дготовчого відділення, зокрема конвеєрів ПШ-11 і 
ПШ-25, молоткових дробарок ДМР 
1450х1300х1000, вібраційних грохотів ГИСТ-72, 
призводить або до завищених енергопоказників 
виробництва, або до зупинки технологічного про-
цесу зі значними витратами на проведення ремон-
тних робіт. 

Найбільш близьким технічним рішенням, об-
раним в якості прототипу, є спосіб одержання аг-
ломерату, що включає бункерування, дозування 
складових шихти: залізорудної сировини, твердого 
палива, дробленого вапняку й звороту, їх первин-
не змішування, паралельне проведення планово-

попереджувальних ремонтів на конвеєрах, молот-
кових дробарках і вібраційних грохотах, бункеру-
вання, вторинне змішування зі зволоженням і око-
мкуванням, завантаження шихти на агломашину, 
запалювання й спікання, поділ спека на агломерат 
і зворот шляхом просівання [В.И. Коротич «Осно-
вы теории и технологии подготовки сырья к до-
менной плавке», М., Металлургия, 1978, с.143]. 

Недоліками запропонованих методів є: чергу-
вання і періодичність ремонтів визначається приз-
наченням устаткування, його конструктивними і 
ремонтними особливостями, а також умовами екс-
плуатації; планово-попереджувальні ремонти 
(ППP) устаткування передбачають виконання на-
ступних робіт: міжремонтне обслуговування; пері-
одичні огляди; періодичні планові ремонти: малі, 
середні, капітальні; ППР здійснюються згідно пла-
ну-графіку, що розроблений на основі нормативів 
ППР: тривалості ремонтного циклу; тривалості 
міжремонтних і міжоглядових циклів; тривалості 
ремонтів; категорій ремонтної складності (КРС); 
трудомісткості і матеріалоємності ремонтних робіт; 
обов'язковим відключенням ланок виробництва, 
об'єкти яких знаходяться на ремонті. 

В основу корисної моделі поставлене завдан-
ня вдосконалення способу одержання агломерату 
за рахунок регламентування ремонтів електроме-
ханічного устаткування шихтопідготовчого відді-
лення, що забезпечує підвищення продуктивності 
агломераційного процесу, поліпшення якості агло-
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мерату і зниження енерговитрат і грошових фондів 
на проведення планово-попереджувальних ремон-
тів. 

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що спосіб одержання агломерату, що включає 
бункерування, дозування складових шихти: залі-
зорудної сировини, твердого палива, дробленого 
вапняку й звороту, їх первинне змішування, пара-
лельне проведення планово-попереджувальних 
ремонтів на конвеєрах, молоткових дробарках і 
вібраційних грохотах, бункерування, вторинне 
змішування зі зволоженням і окомкуванням, заван-
таження шихти на агломашину, запалювання й 
спікання, поділ спека на агломерат і зворот шля-
хом просівання. 

Згідно з корисною моделлю, на етапі дозуван-
ня складових шихти фіксують дані електроспожи-
вання конвеєрів, молоткових дробарок та вібра-
ційних грохотів і на основі нейронечеткого аналізу 
відключають зарезервовані об'єкти для проведен-
ня попереджувального ремонту. 

Спосіб реалізується наступним чином. 
Шихта формується з наступних складових: за-

лізорудна сировина, тверде паливо й дроблений 
вапняк. Їх вагове співвідношення дозують відпові-
дно до розрахунку. Утворену шихту поєднують із 
зворотом, що містить вапно, яке дозують залежно 
від його виходу в результаті закінченого технологі-
чного циклу одержання агломерату. Перед об'єд-
нанням звороту із шихтою воно насичується во-
дою, і бункерується. 

Складена шихта проходить першу стадію змі-
шування, бункерування, другу стадію змішування, 
зволоження й окомкування. Після цього шихту за-
вантажують на агломашину, запалюють і спікають. 
Отриманий спік дроблять і піддають просіванню в 
одну або дві стадії. У результаті просівання спека 
формується два потоки, один із яких - надгрохот-
ний є товарним агломератом, а другий - підгрохот-
ний є зворотом. Агломерат відправляють спожи-
вачу, а зворот насичують водою. Після цього 
зворот бункерують і дозовано подають у вихідну 
шихту. 

Паралельно з описаними процесами виробля-
ється постійний контроль електроспоживання при-
водів конвеєрів ПШ-11 і ПШ-25, молоткових дро-

барок ДМР 1450х1300х1000 та вібраційних грохо-
тів ГИСТ-72. Отримана інформація підлягає нечіт-
кому аналізу, після чого в автоматичному режимі 
будують нейронечітку модель процесу електрос-
поживання (на даному етапі провадиться метод 
структурно-топологічної динаміки рангових розпо-
ділів з використанням відомих парадигм нейрон-
них мереж, при застосуванні нейронечіткого клас-
тер-аналізу, процедури реалізуються на просторі 
експериментальних даних електроспоживання 
конвеєрів ПШ-11 і ПШ-25, молоткових дробарок 
ДМР 1450х1300х1000 та вібраційних грохотів 
ГИСТ-72 відповідно до критерію якості розбивки на 
класи). Нейронечіткий аналіз даних дозволяє ви-
явити в динаміці й наочно представити об'єкти з 
аномальним електроспоживанням. 

Отримана модель дає змогу провести нейро-
нечіткий кластер-аналіз, який дозволяє розбивати 
об'єкти на групи й здійснювати нормування елект-
роспоживання електроприводів конвеєрів ПШ-11 і 
ПШ-25, молоткових дробарок ДМР 
1450х1300х1000 та вібраційних грохотів ГИСТ-72 у 
кожній групі з докладним статистичним описом 
норм. На наступному кроці аналізують дані розпо-
ділу електроспоживання об'єктами. Якщо коорди-
нати входять у довірчий інтервал, то, в межах Гау-
сового розподілу параметрів, можна 
стверджувати, що даний об'єкт споживає електро-
енергію нормально для свого інтервалу розбивки 
рангового розподілу. Якщо координати знаходять-
ся нижче довірчого інтервалу, то це, як правило, 
свідчить про порушення нормального процесу 
енергоспоживання на даному об'єкті. Якщо коор-
динати знаходяться вище інтервалу, то на відпові-
дному об'єкті має місце підвищене споживання 
електроенергії, саме ці об'єкти в першу чергу під-
лягають проведенню енергетичного аудиту й відк-
лючаються від електромережі з метою проведення 
попереджувальних ремонтів. 

Реалізація корисної моделі дозволить цілесп-
рямовано впливати на об'єкти з аномальним енер-
госпоживанням, при цьому фінансовий ресурс, 
націлений на проведення енергетичних обсте-
жень, буде витрачатися найбільш ефективно, а 
загальне енергоспоживання інфраструктурою буде 
знижено на 10-15%. 
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