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"Визначення показників оцінки процесу управління потоками
сировини на коксохімічному підприємстві"
Згідно з положеннями міжнародних стандартів ISO серії 9000 кожен
процес повинен бути оцінений. Це має велике значення для управління
та вдосконалення процесів.
Мета статті – розробка показників оцінки процесу управління
потоками сировини на коксохімічних підприємствах.
На коксохімічному виробництві технологічний процес має безперервний характер та чітко встановлений ритм. Зупинити його без
значних втрат неможливо, а зміна ритму процесу супроводжується
негативним впливом на стан кладки основних агрегатів – коксових печей.
Тому питання підвищення рівня керованості процесу забезпечення
підприємства сировиною – вугільними концентратами – для КХП є
запорукою ефективного функціонування підприємства.
Запропонована система показників передбачає встановлення
випереджального показника та показників, що запізнюються. У якості
випереджального пропонується рівень залишків вугільних концентратів
на кінець кожної зміни в вугільнопідготовчому цеху. Необхідний рівень їх
запасу гарантує здійснення технологічного процесу за встановленим
ритмом.
У якості показників, що запізнюються, – коефіцієнт ритмічності
середньогодинного газового потоку впродовж доби за місяць та
коефіцієнт стабільності температурного режиму процесу коксування за
місяць. Вибір показників пояснюється, по-перше, тим, що в процесі
коксування вугільних концентратів виробляється супутня продукція –
коксовий газ, який використовується практично на всіх стадіях
технологічного процесу і є життєво необхідним; по-друге, стабільністю
температурного режиму процесу коксування, що залежить від
стабільності постачання сировини, яка є запорукою ефективного
функціонування підприємства.
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