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СУЧАСНІ РІШЕННЯ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ ГАЗОВІДВІДНИХ ТРАКТІВ КОНВЕРТЕРІВ, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ 

 
В статті описані результати модернізації газовідвідного тракту котла-утилізатора, що встановлений в схемі газо-очищення конвер-
терних газів на металургійних підприємствах. Представлено два варіанта схем газо-очищення конвертерних газів та порівнюються 
характеристики котла – утилізатора старої і модернізованої конструкції. Наведена описова частина мінімально можливої реконст-
рукції енергетичного обладнання, виконано порівняння характеристик обладнання модернізованого котла-утилізатора в порівнянні 
з конструкцією старого котла-утилізатора. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ГАЗООТВОДЯЩИХ 
ТРАКТОВ КОНВЕРТЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В УКРАИНЕ 

 
В статье описаны результаты модернизации газоотводящего тракта котла-утилизатора, который установлен в схеме газо-очистки 
конвертерных газов на металлургических предприятиях. Представлены два варианта схем газо-очистки конвертерных газов и сопо-
ставлены характеристики котла - утилизатора старой и модернизированной конструкции. Приведена описательная часть мини-
мально возможной реконструкции энергетического оборудования, выполнено сравнение характеристик оборудования модернизи-
рованного котла-утилизатора в сравнении с конструкцией старого котла-утилизатора. 

Ключевые слова: газо-очистки конвертеров, модернизация, котел-утилизатор, газоплотное исполнение, многократная при-
нудительная циркуляция. 
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MODERN SOLUTIONS FOR THE RECONSTRUCTION OF GAS EXHAUST DUCTS 
OF CONVERTERS OPERATING IN UKRAINE 

 
Nowadays most of the installed gas cleaning equipment of oxygen converters of metallurgical plants performs cleaning out of emissions of 
solid particles with final concentrations higher than acceptable. The inconsistency of the efficiency of the BOF-gas purification with the new 
emission standards entails the rejection of the emission permit and as a consequences the shutdown of metallurgical plants as well as the loss 
of the sales markets. In order to prevent the shutdown of the main shops of the metallurgical plants with the simultaneous implementation of 
appropriate environmental protection measures, it is important to launch the reconstruction of all gas-cleaning units of the converter exhaust 
ducts. The first element of the BOF-gas cooling and purification system is the BOF-gas cooler, its equipment is in close connection with the 
process equipment, thus the technological mode of steel production fully depends on its operating mode. The article describes the options of 
modernization of the exhaust duct of HRSG installed in the BOF-gas cleaning system. Besides, two options of BOF-gas cleaning system 
presented. In addition, two options of HRSG design: the old one and modernized – were compared. 
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Вступ 
 

На сьогоднішній день більшість встановлено-
го обладнання газо-очищень конвертерів металур-
гійних підприємств здійснює очищення викидів 
твердих частинок з концентрацією більше 
200 мг/м3 при проектних значеннях менше 
135 мг/нм3. З набранням чинності наказу [1] з 
01.01.2024р. встановлюється гранично допустиме 
значення концентрації викидів твердих частинок 
на рівні 50 мг/м3. 

Невідповідність ефективності очищення кон-
вертерних газів новим нормам викидів тягне за 
собою відмову в отриманні дозволу на викиди, і, 
відповідно, зупинку металургійних підприємств, 
втрату ринку. 

У зв’язку з необхідністю недопущення за-
криття основних цехів металургійних підприємств 
з одночасним виконанням відповідних природоо-
хоронних заходів стає актуальним виконання ре-

конструкції всіх установок газо-очищень газовід-
відних трактів конвертерів. 

Зараз існує досить велика кількість комбіна-
цій технічних рішень з реконструкції схем газо-
очищення конвертерів, при цьому в умовах вироб-
ництва найбільш раціональним є варіант реконст-
рукції з мінімальними змінами (замінами) основ-
ного технологічного устаткування, але із застосу-
ванням ефективніших способів очищення [2]. 
 

Мета роботи 
 

Метою даної статті є розробка варіанту моде-
рнізації газовідвідного тракту котла-утилізатора, 
що встановлений в схемі газо-очищення конверте-
рних газів. В роботі представлено два варіанта 
схем газо-очищення конвертерних газів та прове-
дено порівнювання характеристики котла-
утилізатора старої і модернізованої конструкції. 
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Викладення основного матеріалу 
 

Всі діючі газо-очищення киснево-
конвертерних цехів України на металургійних під-
приємствах виконані за принципом «мокрого» га-
зо-очищення (рис. 1) за винятком встановленої на 
ПАТ «АМК» схеми газо-очищення «сухого» типу 
компанії «Siemens», з установкою сухого електро-
фільтру. 

Першим елементом схеми технологічної лінії 
охолодження і очищення конвертерних газів є ко-
тел-охолоджувач конвертерних газів, устаткування 
якого знаходиться в тісному зв'язку з технологіч-
ним устаткуванням, а від режиму його роботи по-
вністю залежить технологічний режим виробницт-
ва сталі. При будь-якому виборі з варіантів техніч-
них рішень щодо реконструкції газовідвідних тра-
ктів, реконструкція охолоджувачів конвертерних 
газів обов'язкова. 

Розглянемо процес модернізації охолоджува-
чів конвертерних газів з багаторазової примусової 
циркуляцією більш докладно. 

Утилізаційний котел-охолоджувач конверте-
рних газів ОКГ-400 є однобарабанним, вертикаль-
ним водотрубним з Г-подібним компонуванням, з 
багаторазової примусової циркуляцією, радіацій-
ного типу, з відкотним кесоном і механізмом опу-
скання муфти (острішка). Водяной об’єм котла – 
158 м3, паровий об’єм барабана – 93 м3. [3]. Він 
призначений для охолодження високотемператур-
них сильно запилених газів, що надходять в про-
цесі плавки з конвертера в установку газоочищен-
ня. 

Конструктивна котел-утилізатор ОКГ-400 
складається з наступних елементів: 

– відкотний кесон; 
– захисний екран; 
– стаціонарний газохід; 
– зйомна кришка; 
– муфта (острішок); 
– водоохолождувальні жолоби;  
– барабан-сепаратор; 
– трубопроводи. 
До складу допоміжного обладнання, яке не-

обхідно для роботи котла-утлізатора і газо-
відвідного тракту відносяться циркуляційні насоси 
котельної води, димосос, холодильники відбору 
проб, установки фосфатування і амінування, газо-
аналізатори та контрольно-вимірювальні прилади і 
автоматика (КВП і А). 

Функціонально теплова схема конвертерного 
цеху влаштована таким чином. Насичена пара, що 
виробляється котлами-охолоджувачами з тиском 
2,0–4,0 МПа надходить в загальноцехові колекто-
ри, і, далі основний потік надходить в пароакку-
мулятори енергоблоку конвертерного цеху і через 
редукційні клапани, де тиск його знижується до 
2,0 МПа, надходить в первинний контур паропере-
творювачів. Вироблений в пароперетворювачах 
вторинний пар надходить в заводську мережу з 

тиском 0,6–0,7 МПа. Первинна пара конденсується 
і конденсат з тиском 2,0 МПа проходить через 
групу теплообмінників, де охолоджується хім-
очищеною водою, яка надходить від установки 
хімводоочищення і поступає в деаераційно-
живильну установку, туди ж надходить конденсат 
від випарників. Підготовлений в деаераційно-
живильній установки конденсат (живильна вода), 
живильними насосами подається в барабан котла 
ОКГ-400. 

Для заповнення втрат конденсату в котлах-
утилізаторах ОКГ-400 з безперервною і періодич-
ної продувкою в схемі передбачена установка ви-
парника. Частина вторинної пари з тиском 
1,2 МПа надходить через редукційну установку в 
випарник з тиском 0,6 МПа. 

Основною особливістю роботи охолоджувача 
є циклічність надходження конвертерних газів і, як 
наслідок, різко змінне теплове навантаження. Теп-
лове сприйняття охолоджувача в процесі плавки, 
яка триває близько 48 хвилин (з них 16 хвилин 
продування киснем), змінюється від нуля в період 
між продуваннями до максимуму в момент проду-
вки і знову до нуля при припиненні продувки. Та-
кий характер зміни теплового сприйняття викли-
кає значні коливання тиску, різкі зміни витрати 
пари в котлі, різке «набухання» рівня води в бара-
бані охолоджувача на початку і його падіння в 
кінці продувки. 

За умовами вибухової безпеки і санітарним 
нормам газохід котла виконується в газощільному 
виконанні. У заводському виконанні ОКГ розра-
хований на два основні режими роботи: 

1 Режим без допалювання конвертерних газів. 
В цьому режимі максимальна кількість газів, що 
виділяються з конвертера, надходить на ОКГ з 
температурою 1710 °С. В даному режимі котел 
частково сприймає хімічне тепло газів з коефіцієн-
том надлишку повітря α = 0,1. 

2 Режим з повним допалюванням конвертер-
них газів. В даному режимі котел-охолоджувач 
сприймає хімічне тепло газів з температурою 
1710 °С з коефіцієнтом надлишку повітря 
α = 1,1–1,4. 

Основним режимом роботи ОКГ, який засто-
совується на даний час, є відведення газів з част-
ковим допалюванням оксиду вуглецю. При цьому 
режимі кількість конвертерних газів, що виділя-
ються має середній обсяг між режимом повного 
допалювання і часткового допалювання, з коефіці-
єнтом надлишку повітря α = 0,35–0,4. 

При модернізації котла потрібно максималь-
но зберегти існуючі будівельні конструкції, конфі-
гурацію і компоновку котла, розташування основ-
них елементів і застосувати допоміжне обладнан-
ня, оскільки основна компоновка металургійних 
цехів залишається незмінною, а тривалі простої 
при масштабній реконструкції спричинять недо-
випуск товарної продукції [3–5]. 
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Рис. 1– Схема газовідвідного тракту з «вологою» газо-очисткою 

 

 
Рис. 2– Схема газовідвідного тракту з «сухою» газо-очисткою 

 
Таблиця 1 – Порівняльні характеристики котла старої конструкції і модернізованого котла 

Показники Котел старої конструкції Модернізований котел 

Режим роботи газовідвідного тракту Без допалювання / 
з допалюванням З допалюванням 

Інтенсивність продувки конвертера киснем, нм3/ч 800–2000 1600 
Витрата газу перед нагнітачем, тыс.м3/год 410–430 495 
Витрата зворотної води на газове очищення, тыс.м3/год 2000 – 
Витрата технічної води на газове очищення, м3/год – 100  
Кінцева запилення газу за ГО, мг/нм3 135 До 35 
Перепад на трубі Вентурі, г Па 17–18 – 
Потужність осьового димососу, кВт 3300 1600 
Вміст пилу в газах, г/нм3 90–150 90–150 

Паропродуктивність, т/год 0–285; 
0–375 0–212 

Тиск в барабані котла, МПа 20–40 14–36 
Температура живільної води, оС 95–104 95–135 
Витрата конвертерних газів на горловині конвертера, нм3/год ~ 100000–300000 174550 

Охолодження острішка котла Сира технічна вода Деаерована, хімічно очищена 
живильна вода котла 

Водоохолождувальні жолоби сипучіх, водоохолоджувальний 
жолоб фурменого приладу Котлова вода Деаерована, хімічно очищена 

живильна вода котла 
Вага котла (без трубопроводів в межах котла, барабана, 
в т.ч. жолоби сипучіх, водоохолоджувальний жолоб 
фурменого приладу, острішок), т 

156 142,5 
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Основні зміни в конструкції котла (рис. 2) 
полягають у зміні конфігурації муфти (острішка) 
котла для досягнення більш щільної посадки муф-
ти на горловину конвертера і відкотного кесона, а 
також подовження обвідного коліна з переходом з 
квадратного перерізу газоходу на кругле. З'єднан-
ня існуючого кесона зі стаціонарним газоходом 
котла має квадратний перетин. Досягнення більш 
щільного з'єднання вузла сполучення «муфта-
відкотний кесон» можливо при зменшенні розмі-
рів муфти котла до розмірів фактично геометрич-
ного розміру горловини конвертера, відповідно 
сам кесон також повинен мати круглий перетин 
газоходу з подальшим переходом на квадратний 
перетин з'єднання зі стаціонарним газоходом ке-
сона. Зміна рішень, що стосуються ущільнення 
вузла сполучення стаціонарного газоходу з відкот-
ним кесоном не передбачено. Технічні рішення по 
візку відкатки кесона залишаються існуючими, що 
дозволить оперативна здійснювати ремонтні опе-
рації на конвертері. 

У табл. 1 наведені порівняльні характеристи-
ки котла до й після модернізації. 
 

Висновки 
 

Модернізація газовідвідного тракту за схе-
мою, що наведена, призведе до поліпшення еколо-
гічних параметрів роботи конвертера – зменшен-
ню викидів забруднюючих речовин; зменшенню 
присосів повітря (за рахунок збільшення газощіль-
ності в елементах котла: конвертер – острішок, 
острішок – відкотний кесон); підвищенню надій-
ності роботи котла за рахунок зменшення пароп-
родуктивності і поліпшення кратності циркуляції; 
поліпшенню якісних показників конвертерного 
газу з можливістю його подальшого застосування 
в якості ВЕР, а також можливість його тимчасово-
го збереження в газгольдерах як більш менш сухо-
го газу на відміну від «вологої» газоочистки; зме-
ншенню паропродуктивності котла разом зі змен-
шенням споживання кількості дорого вартісної 
хімочищенної води для заповнення втрат конден-

сатного циклу живлення котла, а також зменшен-
ню енергоспоживання за рахунок зменшення опо-
ру газовивідного тракту. 
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