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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ВИРОБНИЦТВО
ГУБЧАСТОГО ТИТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

З розвитком ринкових відносин в Україні, інвестування у виробництво
губчастого титану стала актуальним, так як, титанова промисловість в Україні має
величезний потенціал для свого розвитку. Магниетермическая технологія виробництва
губчастого титану - єдина в Україні, забезпечує можливість виробляти титанову губку з
наявного на Україні сировини. Для вирішення даної проблеми необхідно залучення
інвестиційних ресурсів у виробництво губчастого титану та інтенсифікація
інвестиційних процесів на підприємствах галузі.

Проблемами інвестування у виробництво кольорової металургії на
підприємствах займався такий вчений: Галушко О. Б. Проблемами виробництва
губчастого титану на підприємствах займалися такі вчені: Нечаєв В. Н., Цаплін А.І.,
Кірін. Ю.П., Рымкевич Д.А.

В даний час проблема інвестування у виробництво губчастого титану на
підприємствах є особливо актуальною з таких причин:
1. Знос обладнання для виробництва губчастого титану.
2. Якість продукції не завжди відповідає нормам і стандартам.
3. Відсутність застосування нових методичних підходів до оцінки інвестиційних

проектів з виробництва губчастого титану.
4. Для більшості промислових підприємств, все ще характерні застарілі технології,

недостатня кваліфікація кадрів, низька продуктивність праці, брак обігових, а так
само інвестиційних коштів.
Таким чином, мета роботи - розвиток теоретичних положень і розробка

практичних рекомендацій щодо інвестування у виробництво губчастого титану на
підприємствах.

Процес термічного відновлення заснований на хімічній реакції взаємодії
тетрахлориду титану (ТХТ) з магнієм, в результаті якої ТХТ відновлюється магнієм до
чистого титану з утворенням побічного продукту хлориду магнію. Процеси
відновлення ведуть в герметичних апаратах під атмосферою інертного газу. Апарат
складається з реторти - циліндричної обичайки з еліптичним днищем, закритою
кришкою. Апарат відновлення встановлюється в шахтну піч, має електричний обігрів,
для швидкого розігріву та підтримання температури ведення процесу, тобто 800-860°С.
Перед проведенням процесу відновлення в реторту апарату виробляють заливку
розплаву магнію. У ході процесу в апарат на дзеркало магнію подають рідкий ТХТ з
певною масовою витратою. В ході процесу здійснюється контроль і регулювання
температури апарату шляхом вимірювання цього параметра на поверхні реактора та
управління електричними нагрівачами печі.

Для вдосконалення технології і якості виробленого продукту були
запропоновані наступні рекомендації.

Інвестиційна програма розвитку та модернізації підприємств з виробництва
губчастого титану складається з кількох розділів. Вона передбачає залучення
інвестицій безпосередньо у виробництво титану губчастого, завершення робіт по
проекту виробництва титанових злитків, створення виробництва титанового прокату і
пігментного двоокису титану, а також інвестиції в екологічну безпеку.
Залучення інвестицій у виробництво передбачає проведення робіт з технічного
переозброєння виробництва титану губчастого, удосконаленню технологічних
процесів, реконструкції обладнання практично по всьому технологічному ланцюгу,



будівництво нового корпусу з виробництва титану губчастого з установкою сучасних
апаратів відновлення та сепарації. Це дозволить підвищити якість вироблюваної
продукції та збільшити виробництво титану губчастого.

Крім того, інвестиційною програмою передбачено завершення робіт з
будівництва ділянки виплавки титанових зливків, слябів і сплавів на електронно-
променевих печах з установки додаткових печей.

Екологічний блок інвестицій спрямований на забезпечення екобезпеки довкілля.
Роботи по даному проекту передбачають розробка і впровадження технології по
додатковому очищенню (знесоленню) стоків від ділянок цехів комбінату,
удосконалення технології очищення газів ділянки підготовки шихти, а також
будівництво нової газоочистки цеху з виробництва магнію та титану губчастого у
зв'язку з планованим збільшенням обсягів виробництва.

При прийнятті рішень щодо формування виробництва губчастого титану і
прояви потенціалу інвестиційного розвитку підприємства можуть бути виділені основні
напрямки:
1. Розробка інвестиційної програми і модернізація підприємства.
2. Залучення інвестицій, у виробництво передбачає проведення робіт з технічного
переозброєння виробництва титану губчастого, удосконаленню технологічних
процесів.
3. Будівництво нового корпусу з виробництва титану губчастого з установки сучасних
апаратів відновлення та сепарації, що дозволить підвищити якість виготовленої
продукції.

Таким чином, можна сказати, що це питання ще не повністю вивчений і є
перспективи подальших досліджень.
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