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Географія і показники 

Основні техніко-економічні показники доменної плавки 

Основними показниками є продуктивність за одиницю часу та витрати коксу на тонну 
виплавленого чавуну.  

1. З технічного погляду продуктивність доменних печей оцінюють коефіцієнтом використання 
корисного об’єму (КВКО), що показує відношення корисного об’єму печі до середньої виплавки 
чавуну за добу. Чим менше значення коефіцієнта, тим продуктивніше працює піч. У 80-ті роки 
він складав 0,55-0,45. 

Можна користуватися ще зворотним показником КВКО – зніманням чавуну з 1 м3 корисного 
об’єму. Продуктивність доменної печі даного об’єму залежить від інтенсивності плавки (яка 
становила у 80-ті роки в середньому 0,95-1,25 т С на добу) та питомих витрат коксу (на 1 т 
переробного чавуну складає 360-540 кг/т – в залежності від якості виробництва). 

Ще один показник: витрати залізовмісної частини шихти на 1 т чавуну; складає 1,5-1,9 т, а 
коефіцієнт використання заліза при цьому 0,96-0,98. 

 2.  З економічного погляду для оцінки результатів роботи колективів доменних цехів 
використовують показники продуктивності праці  та собівартості чавуну. 

Продуктивність праці виражається річною виплавкою чавуну, що припадає на одного робітника 
доменного цеху, виражається у тоннах переробного чавуну і складає близько 8 тис. тонн на 
одного робітника (1979 р.). 

Собівартість чавуну враховує витрати матеріалів, живої праці і основних фондів у грошовому 
відношенні. Середня структура собівартості чавуну складає приблизно такі витрати у процентах: 
сирі матеріали – 42%, технічне паливо – 50%, заробітна платня – 1,5%, амортизація – 1,5%, інші 
витрати – 5,0% (1979 р.). 

За іншими даними: матеріальні витрати – 82,9%, амортизація основних фондів – 0,8%, основна 
заробітна платня – 2,6%, відрахування на соціальні заходи – 3,1%, інші витрати – 10,6% (1993 
р.).               

 3. Для оцінки теплової роботи доменної печі можна прийняти, що витрати тепла на один кг 
переробного чавуну становлять 12300 кДж (2900 ккал), а для добре працюючих печей – навіть 
11200-11500 кДж (2650-2700 ккал). 

Виробництво залізної руди в Україні і повний обсяг продукції – 105,0 млн. т; на душу населення – 
2023 кг (1990 р.). 

Географія 

Основні фактори розміщення підприємств повного циклу (з випуском чавуну, сталі та прокату) – 
їх в Україні 12 – місця залягання залізної руди та коксівного вугілля, що викликано великою 
паливно-сировинною єдністю виробництва. При такій орієнтації виробництва чавуну досягається 
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економія на транспортних витратах, і споживач отримує продукцію найнижчої собівартості. Вода, 
зручне транспорт-но-географічне розташування та інші фактори лише конкретизують локалізацію 
підприємств.  

Виробництва повного циклу розміщені в таких районах:  

•         Наддніпрянщина (Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя); 

•         Криворіжжя (Кривий Ріг); 

•         Донбас (Донецьк, Макіївка, Комунарськ, Костянтинівка, Краматорськ, Єнакієве, 
Алчевськ); 

•         Приазов’я (Маріуполь, Керч).  

Найбільшими металургійними комбінатами є “Криворіжсталь”, “Азовсталь” (Маріуполь), 
“Запоріжсталь”, Донецький та Макіївський. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


