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ПЕРЕДМОВА 

 

Найважливішою властивістю коксівного вугілля, без якої неможливе 

отримання міцного кускового коксу з подрібненої вугільної шихти, є перехід їх 

до пластичного стану за температури ~300 
о
С та знаходження їх в цьому стані 

до температури 500-550 
о
С. Товщина утворюваного при цьому пластичного 

шару залежить від природи вугілля та може складати від 6 мм до 32 мм за 

виміру стандартним методом згідно з ДСТУ 7722:2015. З надходженням 

теплового потоку від гріючих стінкамери печі до вугільної 

завантажкиутворювані пластичні шари від обох стін камери рухаються за 

напрямком до її вісьової площини. Тому процес коксування насипних, або 

трамбованих шихт в камерних печах періодичної дії називається шаровим. 

Під час коксування вугільних шихт вони чинять більший, або менший 

тиск на стіни камери коксування. Цю дію вугілля та вугільних шихт на 

опалювальні простінки коксових печей в процесі коксування прийнято 

називати тиском розпирання. Цей тиск розвивається під час коксування в печах 

будь-якого розміру – промислових, напівпромислових, лабораторних. 

Конструкції опалювальних простінків сучасних коксових батарей 

розраховують на тиск 7 кПа. Ця величина прийнята як граничне значення для 

коксуємих вугільних шихт, при її дотриманні забезпечуються нормальні умови 

експлуатації коксових батарей та тривалий термін їх ефективної експлуатації – 

не менше 25 років. 

Широке застосування на металургійних підприємствах пиловугільного 

палива (ПВП), або інших вуглець-вмісних матеріалів для заміни частини коксу 

вимагає використання коксу з низькою реакційною здатністю (CRI) та 

високими показниками механічної (М25 та М10) та післяреакційної (CSR) 

міцності. Прагнення досягти таких показників міцності коксу, особливо 

післяреакційної, зумовило необхідність використання вугілля з низьким 

індексом основності та доброю спікливістю. Відповідно, введення їх до шихти 

для коксування у великих кількостях невідворотно підвищує її тиск 

розпирання, часто вище за граничний рівень. 

При використанні у виробництві коксу шихт із суттєво підвищеним 

тиском розпирання з’являються складнощі з видачею коксового пирогаз печі – 

підвищується сила струму, споживаного електродвигуном прес-штанги 

коксовиштовхувача (так званий «ампераж» видачі), а в екстремальних випадках 

– одиничні, або масові «буріння» печей, тобто неможливість видачі коксу без 

здійснення спеціальних заходів, в тому числі з великою кількістю ручної праці, 

під дією високої температури та загазованості. 

Враховуючи, що коксова батарея є найдорожчим об’єктом 

коксохімічного підприємства, а вогнетривка кладка печей становить близько 30 

% вартості батареї, стає очевидним, наскільки важливим є знання величини 

тиску розпирання вугільних шихт, необхідність постійного контролю та 

прогнозу цього показника. Для цього лабораторії підприємств мають бути 

оснащені відповідними установками. 
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Визначення величини тиску розпирання вугілля та шихт має 

здійснюватись оперативно, а рівень отримуваних значень повинен відповідати 

умовам коксування в промисловій печі. Тому процес коксування в печі 

дослідної установки має бути максимально наближеним до процесу коксування 

в промисловій печі. 

В монографії викладені причини та наслідки розвитку високого тиску 

розпирання в промисловій камері коксування, проаналізований розвиток та 

удосконалення методик з визначення тиску розпирання для широкого кола 

вітчизняного та імпортного вугілля, їх взаємодія в сумішах при насипній та 

трамбованій завантажці. Показаний вплив різних технологічних чинників на 

величину тиску розпирання та способи його зменшення. Запропонована 

методика розрахунку тиску розпирання багатокомпонентної шихти на основі 

використання даних з тиску розпирання для бінарних сумішей різного вугілля. 

Сподіваємось, що книга буде корисною фахівцям коксохімічних 

підприємств та організацій, а також студентам ВНЗ відповідних спеціалізацій. 
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РОЗДІЛ 1. 

 

ТИСК РОЗПИРАННЯ – ГОЛОВНА ПРИЧИНА ПРИСКОРЕНОГО 

РУЙНУВАННЯ КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ 

 

Багато дослідників та виробничників вважають тиск розпирання 

коксуємої вугільної завантажки головним чинником прискореного руйнування 

коксових печей. 

Ще у 1916 р. Г. Копперс відзначав, що в Німеччині кілька сотень 

коксових печей в той час були настільки деформовані від дії тиску розпирання 

коксуємої вугільної завантажки, що «потребували негайної реконструкції» [1]. 

В грудні 1931 р. та січні 1932 р., за повідомленням Л.М. Сапожнікова [2], 

на одному з коксохімічних заводів України через недопостачання вугілля для 

коксування мала місце «масова забурюваність коксових печей». Це відбувалось 

тому, що, як було прийнято в той час, шихтування здійснювали за марками, а 

не за шихтокомпонентами. Шихта була «знеособлена», неможливо було 

встановити «яке вугілля та в якому співвідношенні йде до печей в даний 

момент, йшло вчора, позавчора». Виникали випадкові співвідношення різного 

вугілляв шихті, що призводило до великого тиску розпирання під час 

коксування та, як наслідок, до передчасного зносу «зовсім нових установок, 

чому протягом останніх років ми мали багато сумних прикладів». Далі автор 

зазначає, що важкий хід коксових печей залежить від «величини та часу дії 

тиску спучування» та що «забурюваність відбувається за значної сили 

спучування, яка діє тривалий час». 

Буріння коксових печей на Горлівському коксохімічному заводі в 1940-

му році було вельми частим явищем. Однак, як вказував А.К. Гарбар [3], 

«вивченням причин цього ганебного та загибельного для коксових печей явища 

не займались». Причиною буріння печей, на думку заводських спеціалістів, 

була неготовність коксу на момент його видачі. Неготовність же коксу 

пов’язували з необхідністю переходу на прискорений марш печей для 

забезпечення потрібного виробництва коксу, а також з високими вологістю 

шихти та її крупністю. Однак, за більш ретельного аналізу причин буріння 

автор звернув увагу також на те, що внаслідок різних порушень правил 

технічної екусплуатації у збагачувальному та вуглепідготовчому цехах мали 

місце значні відхилення за вмістом в шихті марок К та ПЖ (паровично-

жирного): марки К – від 0 до 40 %, ПЖ – від 23 % до 41 %. Отже, несприятливі 

співвідношення вмісту цього вугілля в шихті, природно, призводили до 

підвищеного тиску розпирання шихти в процесі коксування та, як наслідок, до 

важкої видачі коксового пирога та його буріння. 

О.С. Фоменко [4], обґрунтовуючи необхідність розробки ним 

лабораторного апарата для визначення тиску розпирання шихт, вказував, що 

при введенні у виробництво коксу будь-якого нового варіанту шихти треба 

знати її тиск на стінки камер печей в процесі коксування. До цього висновку він 

дійшов, виходячи з практики виробництва коксу, яка свідчить, що коксування 

сильно розпираючих шихт призводить до того, що цілі коксові батареї виходять 
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з ладу значно раніше амортизаційного терміну. При цьому він посилається на 

статтю Фоксвелла «Небезпечні тиски розпирання в практиці коксування», де 

наводиться «приклад загибелі однієї американської установки» (батареї – авт.). 

Коли в США одна з коксових батарей протягом кількох діб працювала на 100 % 

«сильно спучуваного вугілля», то після цього знадобився капітальний ремонт 

всієї батареї. 

Через необхідність зниження питомих капітальних витрат, чисельності 

працівників та викидів шкідливих речовин на тону чавуну в США у 60-70-х р.р. 

ХХ ст. були збудовані 22 коксові батареї з висотою камер 6 м та вище. Частина 

батарей була обладнана установками для термічної підготовки шихти та 

завантаження її в коксові печі. При цьому шість батарей, що працювали на 

підігрітій шихті (в тому числі дві в Гері та одна у Ферфілді) отримали сильні 

руйнування кладки стін камер коксування, що призвело до виходу їх з ладу 

менш ніж через 5 років експлуатації. Основним чинником передчасного 

руйнування вогнетривкої кладки печей було визнано надлишковий тиск 

розпирання термопідготовленої шихти під час коксування. Чинники ж якості 

проєкту та будівництва і експлуатації печей були визнані другорядними [5]. 

Особливо великі руйнування були на коксовій батареї у Ферфілді. 

Батарея була спроєктована для роботи на підігрітій шихті із завантаженням 

печей вуглезавантажувальним вагоном. Кількість печей в батареї, як і на заводі 

у Гері – 57, корисний об’єм камери 42,0 м
3
. Через 17 місяців після пуску батареї 

були виявлені перші значні ушкодження вогнетривкої кладки печей – 

руйнування нижніх рядів кладки та звужування камер у верхній частині, 

спостерігались важкі видачі коксу та буріння печей. Такі ушкодження кладки 

характерні для коксування вугільної завантажки, яка розвиває високий тиск 

розпирання. Через 3,75 роки після пуску батареї вона була зупинена. Під 

керівництвом Дж. Макдермотта та Р. Руекла були докладно досліджені 

причини руйнування батареї [6]. Ними зроблений однозначний висновок, що 

причиною руйнування кладки печей є незбалансований тиск розпирання 

коксуємої завантажки, що призводить до вигину гріючих простінків, як у 

горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. Тому авторами було 

рекомендовано знизити допустиму межу тиску розпирання вдвічі - з 14 кПа до 

7 кПа для батарей з печами висотою 6 м. Однак, на нашу думку, знизити тиск 

розпирання термопідготовленої шихти, завантажуваної в печі 

вуглезавантажувальним вагоном, практично неможливо. Насипна щільність 

такої шихти в камері коксування досить висока ~0,86 т/м
3
 [7, 8]. Для 

порівняння, насипна щільність вологої шихти, завантажуваної в коксові печі 

вуглезавантажувальним вагоном, в перерахунку на суху масу становить 

0,71-0,72 т/м
3
. Відомо, що зростання насипної щільностішихти значно збільшує 

тиск розпирання при коксуванні. 

На заводі в м. Алікуіппа (США) коксова батарея з 56 печей висотою 6 м із 

системою трубопровідного завантаження термопідготовленої шихти «Коултек» 

досягла лише 73 % проєктної продуктивності. Через два роки експлуатації 

з’явились тугий хід та буріння печей, були виявлені серйозні порушення 
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вогнетривкої кладки та анкеражу. Головною причиною був визнаний високий 

тиск розпирання[9]. 

Споруджені 1978-1979 р.р. в Редкарі (Велика Британія) коксові батареї з 

66 печей висотою 5,3 м, також із системою трубопровідного заванитаження 

термопідготовленої шихти «Коултек», були виведені з експлуатації 1982 р., 

тобто пропрацювали лише 3-4 роки. Поєднання високого тиску розпирання 

шихти з такими чинниками, як відсутність ефективного способу відділення 

вугілля, що транспортується, від транспортируючого газового агента, 

перевантаження пічних камер призвели до руйнування кладки печей та виходу 

обох коксових батарей з ладу [9]. Замість них були споруджені дві коксові 

батареї для коксування вологої шихти [10]. 

Ще одним прикладом згубного впливу термопідготовленої шихти на 

кладку камер коксових печей є коксування нагрітої до 160-180 ºС шихти на 

батареї з висотою камер 7 м та нижнім підведення опалювального газу. Ця 

батарея з 65 печей корисним об’ємом 41,6 м
3
 при завантаженні вологої шихти 

експлуатувалась за жорсткого температурного режиму коксування. Спеціально 

для освоєння технології коксування термопідготовленої шихти на батареї 

1986 р. було перекладено вісім опалювальних простінків. Через три місяці 

коксування термопідготовленої шихти на цій групі відремонтованих печей 

(інші завантажували вологою шихтою) з’явились підрізи. 1988 р. батарея була 

повністю перекладена від фундаментної плити [11]. 

Причини розвитку високого тиску розпирання термопідготовленої шихти 

при її коксуванні полягають в наступному.  

1) Раніше зазначена значно вища насипна щільність у порівнянні з 

вологою шихтою (на 20-25 %). 

2) Термопідготовлена шихта має високу текучість, зумовлену відсутністю 

зв’язуючого між зернами, роль якого у вологій шихті виконує робоча волога 

(вода). За високої текучості, подібно до води, термопідготовлена шихта швидко 

сходить з вуглезавантажувального вагона та, падаючи з висоти 5,5-6,5 м, 

створює гідравлічний удар на під камери коксування значно вищий, аніж за 

падіння вологої шихти. Тим самим створюються сприятливіші умови для 

ущільнення та розклинювальної дії завантажуваної шихти на стіни камери 

коксування. Внаслідок цього вихідний тиск розпирання термопідготовленої 

шихти, трансформований з тиску розклинювання, вищий, аніж при 

завантажуванні вологої шихти. Це підтверджується дослідженнями, 

проведеними у напівпромислових умовах та промислових печах [12, 13]. Якщо 

при завантаженні вологої шихти цей первинний тиск (розклинювання) починає 

майже одразу ж знижуватись з 10 кПа до 3 кПа, то при завантаженні термічно 

оборобленої шихти зниження від 20-23 кПа відбувається повільніше та 

стабілізується на вищому рівні – 10-15 кПа [12]. У напівпромисловій печі при 

завантаженні шихти з висоти 2 м зниження первинного тиску взагалі не 

відбувалось [13]. 

3) Ще однією важливою причиною розвитку високого тиску розпирання 

термопідготовленої шихти є висока швидкість коксування. Вона зумовлена тим, 

що ця шихта вже нагріта поза піччю до температури 160-200 ºС та позбавлена 



 9 

вологи, для випаровування якої вже не потрібно витрачати додаткове тепло. 

Тому після завантаження печі падіння температури гріючих стін камери 

коксування не таке велике, як при завантаженні вологої шихти. За однакових 

умов нагріву простінків (температури в контрольних вертикалах становили 

1320 ºС з машинноїсторони та 1350 ºС з коксової сторони) період коксування 

вологої шихти при ширині камери 410 мм складає 15 годин, а 

термопідготовленої до 200 ºС – 11 годин. Тобто, швидкість коксування 

становить відповідно 27,4 мм/годину та 37,2 мм/годину [14]. При коксуванні 

вологої та термопідготовленої до 160 ºС шихт в 600-кг напівпромисловій печі 

[13] за температури в опалювальних простінках 1300 ºС період коксування 

становив відповідно 23 години та 17 годин, тобто швидкість коксування 

складала відповідно 26,1 мм/годину та 35,3 мм/годину. Отже, швидкість 

коксування термопідготовленої шихти на 35-36 % вища, аніж для вологої. 

Відомо ж, що підвищення швидкості коксування призводить до зростання 

тиску розпирання [15, 16]. 

Під час дослідно-промислових коксувань на печах з корисним об’ємом 

30 м
3
 (висота 5 м, середня ширина 450 мм, нижній підвід газу та повітря) 

встановлено, що разова завантажка камери коксування шихтою, нагрітою до 

100 ºС, складає 26,5 т, а вологою – 21,5 т, тобто менше на 23,3 % [17]. Якщо 

виходити з того, що насипна щільність вологої шихти на суху масу в камері 

коксування складає 0,71 т/м
3
, то насипна щільність термопідготовленої шихти в 

промисловій печі становить: 

 

875,0
5,21

5,2671,0



, т/м

3
 

 

Тиск розпирання шихти, нагрітої до 150 ºС, визначали у 

напівпромисловій печі з рухомою стінкою [18]. Коксування проводили в 

тонкостінній металевій реторті з розмірами (мм): ширина – 400; висота – 600; 

довжина – 950. Разова завантажка в залежності від насипної щільності складала 

150-190 кг. Досліджували шихти з різним вмістом газового вугілля. Для 

порівняння шихти такого ж марочного складу коксували вологими. Тиск 

розпирання вологої шихти А з 11 % газового вугілля склав 17,5 кПа, а тієї ж 

термопідготовленої шихти – 35,5 кПа, тиск розпирання вологої шихти Г із 48 % 

газового вугілля склав 16,5 кПа, а нагрітої до 150 ºС – 47,5 кПа. При цьому 

насипна щільність вологих шихт А та Г складала 0,727 т/м
3
 та 0,714 т/м

3
, а цих 

же шихт, нагрітих до 150 ºС – відповідно 0,874 т/м
3
 та 0,867 т/м

3
. Виникає 

питання: чому тиск розпирання термопідготовленої шихти з вищим вмістом 

газового вугілля більший, ніж шихти з меншим вмістом цього вугілля? Це 

зумовлене тим, що в шихті Г на відміну від шихти А міститься 35 % вугілля 

марки КЖ та 11 % марки Ж26. В той же час в складі шихти А – 59 % вугілля 

К+КЖ та 30 % – Г17+Ж. 

Слід відзначити, що вказаний вище тиск розпирання шихти Г (47,5 кПа) 

був досягнутий за температури гріючої стінки печі 1080 °С. За температури 

1020 °С тиск розпирання цієї шихти склав 42,0 кПа, тобто суттєва зміна 



 10 

швидкості нагріву шихти не так значно вплинула на тиск розпирання. Ці 

досліди підтвердили більший вплив підігріву шихти на її тиск розпирання в 

порівнянні з температурою коксування. 

До зростання тиску розпирання шихти призводить не лише її термічна 

підготовка, а й підсушування. 

Болгарські фахівці після проведення досліджень тиску розпирання 

вологого (від 2 % до 10 %) та термопідготовленого (від 100 °С до 300 °С) 

вугілля і шихт дійшли до висновку, що «зменшення вологості та термічна 

обробка різко підвищують тиск розпирання цього ж вугілля» [19]. Досліди 

проводили в сталевому циліндричному стакані із завантаженням 100 г вугілля 

зі швидкісю нагріву 6 К/хв. Нагрів вугілля та шихти (масою 1,5 кг) здійснювали 

в сталевому барабані протягом 2 годин. При цьому встановлено, що найбільше 

зростання тиску розпирання внаслідок підсушування та термічної обробки 

відбулося у коксового та газового вугілля. Так, за вологості 8 % тиск 

розпирання газового вугілля взагалі не виявлений (0,0 кПа), при вологості 4 % 

він склав 12,7 кПа, при 2 % – 13,9 кПа, а за нагріву до 150 ºС – 22,5 кПа. Для 

коксового вугілля ці показники склали відповідно 8,7 кПа; 14,4 кПа; 34,6 кПа та 

60,5 кПа. При цьому насипна щільність газового вугілля склала відповідно 

0,718 т/м
3
; 0,800 т/м

3
; 0,810 т/м

3
 та 0,826 т/м

3
, а коксового – 0,769 т/м

3
; 

0,800 т/м
3
; 0,862 т/м

3
 та 0,907 т/м

3
.Тобто, чим менша вологість вугілля, тим 

вища його насипна щільність. Насипна щільність термічно обробленого вугілля 

значно вища, аніж підсушеного до 2 % вологості. Очевидно, при вологості 

вугільної засипки 2 % ще наявні «містки» вологи між окремими зернами, які 

запобігають найщільнійшій їх укладці, яка досягається при термопідготовці. 

Також в цій роботі підтверджено, що при збільшенні в шихті вмісту 

газового вугілля, яке характеризується високим вмістом летких речовин, тиск 

розпирання знижується як для вологої, так і для термічно підготовленої шихти. 

Так, за вмісту в шихті газового вугілля (V
d
=41,9 %) 20 %, 40 % та 50 % тиск 

розпирання її при вологості 8 % склав відповідно 5,1 кПа; 4,4 кПа та 0,0 кПа, за 

вологості 2 % – 10,0 кПа;8,3 кПа та 6,8 кПа, а термопідготовленої до 150 °С – 

відповідно 31,4 кПа; 12,8 кПа та 11,9 кПа. 

У Великій Британії на одній з коксових батарей з печами висотою 4 м 

виникли ускладнення з видачею печей, ймовірною причиною яких, на думку 

Британської дослідницької асоціації з вугілля (BCRA), стало включення до 

шихти «високометаморфізованого» (тобто високорозпираючого – авт.) вугілля 

та зниження вологості шихти «через посушливе літо», що призвело до 

збільшення її насипної щільності [20]. Дослідами, проведеними BCRA 

внапівпромисловій 300-кг печі з рухомою стінкою було підтверджено, що 

величина тиску розпирання вугільної шихти «сильно залежить від властивостей 

та насипної щільності шихти». Для запобігання ушкоджень кладки печей та 

виробничих втрат через високий тиск розпирання фахівцями BCRA було 

рекомендовано здійснювати сталий контроль складу шихти та її 

насипноїщільності. 

У своїй оглядовій статті про причини тугого ходу коксового пирога при 

видачі Е. Фальк та Г. Юранек підкреслюють, що для досягнення необхідної 
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продуктивності коксових печей слід контролювати показники технічного 

аналізу шихти, її крупності та вологості. За їх твердженням, крупність та 

вологість визначають насипну щільність шихти, а мацеральний склад та вихід 

летких речовин – величину її тиску розпирання. Це дозволить запобігти тугому 

ходу при видачі коксового пирога та тим самим – передчасному руйнуванню 

кладки камер коксування [21]. Однак такий поділ чинників, що впливають на 

тиск розпирання, хибний. Як вже булопоказано вище, насипна щільність, що 

визначається крупністю та вологістю шихти, є вельми значним чинником для 

тиску розпирання. 

На ІІІ Міжнародному конгресі з коксохімічного виробництва 

доповідачами на чолі з І. Ноїма [22] була загострена увага на тому, що 

прикоксуванні вугілля з низьким виходом летких речовин тиск розпирання 

може бути настільки значним, що наприкінці коксування кокс може «не 

відділятись від стін камери та його неможливо виштовхнути з печі». В 

найгіршому випадку тиск розпирання «сягає таких значень, що руйнуються 

стіни печей». 

Е. Шурман та В. Сімоніс [23] також стверджували, що причиною 

«механічного тиску на стінку» є тиск розпирання коксуємої вугільної 

завантажки за недостатньої її усадки. Тому даному чиннику має приділятись 

першочергова увага, оскільки «через механічний вплив коксового пирога 

пошкоджується, або навіть руйнується кладка гріючих стін». 

Для розробки наукової концепції складання вугільних шихт для 

коксування, що передбачає отримання коксу високої якості за оптимального 

тиску розпирання шихти в Національній Металургій академії України під 

керівництвом Я.М. Обуховського [24] було досліджене вугілля Донецького та 

Львівсько-Волинського басейнів, а також шихти за їх участі. Для проведення 

досліджень використовували лабораторну піч з рухомою стінкою 

М.Р. Кушніревича (ДП «УХІН»). Випробували вугілля всіх стадій 

метаморфізму. При цьому в двох серіях використано 20 типів вугілля марки Г6 

обох басейнів, а також по кілька типів вугілля марок Ж, К та ПС. В першій серії 

випробувань газового вугілля (8 концентратів) величина тиску розпирання 

склала в середньому 3,6 кПа, в другій (12 концентратів) – 5,8 кПа. Тиск 

розпирання жирного вугілля в двох серіях склав від 1,6 кПа до 21,9 кПа, 

коксових – від 11,7 кПа до 35,2 кПа, марки ПС6 – 0,0 кПа. 

При коксуванні шихти, що містить 20 % вугілля марки Г, 40 % Ж, 20 % К, 

20 % ПС6 тиск розпирання склав 25,9 кПа, шихти, що містить 70 % Ж та 30 % 

ПС6 – 30,0 кПа. При коксуванні шихт, що містять 70 % Г6 та 30 % ПС6 тиск 

розпирання склав 1 кПа, а для індивідуального газового вугілля тиск 

розпирання не перевищував 0,7 кПа. 

З отриманих результатів автори дійшли до висновку, що для запобігання 

деформації кладки коксових печей шихта повинна мати «оптимальні кількісні 

та якісні показники: у  в межах 16-18 мм, Ртах від 8 кПа до 15 кПа». При цьому 

вони підкреслюють, що у випадку, коли показник товщини пластичного шару у 

задовільно підкоряється правилу адитивності, то показник Ртах такої 

властивості не має. 
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На металургійному заводі Со-Сент-Марі фірми «Алгома стіл» (Канада) 

перед демонтажом однієї з коксових батарей були проведені промислові 

дослідження, зокрема, вивчення впливу компонентного складу шихти на 

величину тиску розпирання [25]. Як емпірично встановлену безпечну величину 

для заводських шихт приймали тиск 10,3 кПа. Фактичний тиск в промислових 

печах звичайно лишався невідомим через складнощі його визначення. 

Під час досліджень випробували 17 вугільних шихт, до складу яких 

входило вугілля п’яти марок – по дві марки вугілля з високим та низьким 

виходом летких речовин зі США і канадське вугілля із середнім виходом 

летких речовин. Шихту коксували на семи коксових печах батарей № 2-8. 

Період коксування (до кінцевої температури 900 °С) склав у середньому 

15,2 години. Тиск розпирання оцінювали за максимальною величиною 

внутрішньопластичного тиску парогазових продуктів при злитті пластичних 

шарів в вісьовій площині камери коксування. Було встановлено, що при 

збільшенні вмісту в шихті вугілля США з низьким виходом летких речовин від 

25 % до 35 % за насипної її щільності 768 кг/м
3
 тиск парогазових продуктів 

підвищується з 8,3 кПа до 10,9 кПа, а за насипної щільності шихти 800 кг/м
3
 – 

до 11,7 кПа. Був зроблений висновок, що вугілля США із низьким виходом 

летких речовин не повинні використовуватись в шихтах у великих кількостях. 

Перевагу австралійському вугіллю перед американським віддає 

“BHP BillitonMitsubishiAlliance” (BMA). Ця фірма вважає головним завданням 

подовження терміну експлуатації коксових батарей. Тому «підбір шихти з 

нормальним тиском розпирання настійливо необхідний для забезпечення 

цілісності кладки стін печей». Фірмі “BHPBilliton” (Австралія) належить 

Технологічний дослідний центр, де є «дослідна коксова піч», на якій щороку 

проводиться ~150 коксувань. Дослідження, проведені на цій печі із заміною в 

шихті 25 % вугілля США на ту ж кількість австралійського вугілля з дещо 

вищим виходом летких речовин, показали, що це дозволяє дещо зменшити тиск 

розпирання, хоча шихти мали близькі петрографічні показники - середній 

довільний показник відбиття вітриніту R
0
=1,30 %; вміст вітриніту 65,5 % (з 

вугіллям США) та 69,4 % (з австралійським вугіллям). Автори припускають, що 

вищий тиск розпирання американського вугілля у порівнянні з австралійським 

зумовлений дещо вищим вмістом в ньому ліптиніту [26]. 

З метою підбору компонентних складів шихт, завантажуваних насипним 

способом, або у вигляді трамбованого пирога, на дослідній станції Марієно 

(Франція) використовується напівпромислова піч ємністю 400 кг. Наявність у 

печі рухомої стінки дозволяє визначати тиск розпирання коксуємої шихти [15]. 

В ДП «УХІН» для вибору компонентного складу шихт для трамбування 

[27] використовували укрупнену лабораторну піч із завантажкою 3,0 кг вугілля 

(шихти). Було використано 26 варіантів шихт, в яких вміст газового вугілля 

змінювали від 25 % до 60 %, жирного – від 45 % до 0 %, ПС – від 40 % до 0 %, 

пісного – від 15 % до 0 %. В 13 варіантах до шихти додавали від 20 %до 35 % 

коксового вугілля. Тиск розпирання оцінювали за показником Р
12

, вимір якого 

починали після вільного розширення трамбованого пирога на 12 мм. Показано, 

що зі зниженням вмісту в шихті газового вугілля тиск розпирання 
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підвищується. Так, Р
12

 шихти складу (%): Г – 60, Ж – 20, ОС – 10, Т – 10 

складає 0,4 кПа. Зниження вмісту газового вугілля до 40 % за рахунок 

збільшення суми марок Ж та ПС з 30 % до 50 % призвело до підвищення 

показника Р
12

 до 5,2 кПа, а зниження вмісту газового вугілля ще на 10 % 

внаслідок збільшення на таку ж кількість суми марок Ж та ПС додатково 

підвищило Р
12

 до 7,0 кПа, тобтодо гранично припустимого рівня. При введенні 

до шихти, що містить 30 % газового вугілля, 20 % вугілля марки К Р
12

 склав 

8,3 кПа, що є небезпечним для опалювальних простінків коксових печей. 

Шихти, що мали тиск розпирання в лабораторній печі 0,4 кПа, 5,2 кПа, 7,0 кПа 

та 7,8 кПа, були завантажені до промислових коксових печей у вигляді 

трамбованого пирога. Проведені вимірювання розширення-усадки 

трамбованого пирога за допомогою щупів різної товщини показали, що чим 

більший тиск розпирання шихти, тим швидше трамбований пиріг торкнеться 

гріючих стін камери коксування та тим пізніше кокс відійде від них. Якщо 

тривалість контакту коксуємого пирога з шихти з тиском Р
12

=0,4 кПа складає 

~7 годин(за періоду коксування 30 годин), то з шихти з Р
12

=7,8 кПа – 20 годин, 

тобто 2/3 періоду коксування. Відповідно зазори, між коксовим пирогом та 

стінами камери, вимірювані щупами крізь люк машинного боку перед видачею, 

склали відповідно 10 мм та 2 мм, а «ампераж» видачі – 128 А та 178 А, тобто на 

50 А більший. Ці досліди наочно свідчать, як склад шихти впливає на її тиск 

розпирання та на зусилля видачі печей. 

Фірма Hoogovens (Нідерланди) створила «міні-піч» з масою завантажки 

25 кг та можливістю виміру в ній впливу внутрішньопластичного газового 

тиску (ВГТ). Ця величина вимірюється за насипної щільності шихти 750 кг/м
3
. 

ВГТ вимірювався в «міні-печі» паралельно з визначенням зусилля видачі коксу 

з промислових печей (в кДж). Було встановлено, що граничним ВГТ для 

коксуємих шихт є величина 3,5 кПа [28]. 

Під час робіт [29] з використанням спеціально розробленого 

високотемпературного датчика для визначення тиску розпирання в 

промисловій камері коксування визначили, що зниження вмісту в шихті 

жирного вугілля сприяє зменшенню тиску розпирання. При цьому також було 

встановлено, що максимум тиску розпирання припадає на кінець першої 

третини періоду коксування та що абсолютна величина максимуму тиску 

розпиранняна порядок вища, ніж прийнята при проєктуванні сучасних коксових 

печей. 

Введення до шихти на коксохімічних виробництвах двох металургійних 

комбінатів підвищеної (до 20 %) кількості високометаморфізованого вугілля 

призвело до масового забурювання коксових печей. За думкою фахівців це 

зумовлено тим, що при збільшенні в шихті цього вугілля не збільшили вміст 

низькометаморфізованих марок ДГ, Г та ГЖ, які забезпечують необхідну 

усадку коксового пирога [30]. 

Оскільки високометаморфізоване спікливе вугілля позитивно впливає на 

механічну та післяреакційну міцність коксу, працівники одного коксохімічного 

виробництва для доведення вмісту цього вугілля в шихті до 24 % спочатку 

визначили кореляційну залежність «ампеража» видачі печей від вмісту цього 
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вугілля в шихті. Було встановлено, що підвищення вмісту в шихті концентрату 

ПС на 10 % супроводжується збільшенням «ампеража» на 7 А [31]. В результаті 

був розроблений марковий склад шихти з вмістом 24 % 

високометаморфізованого вугілля та при цьому вдалось уникнути суттєвого 

підвищення «ампеража» видачі печей. 

Перш ніж вводити до шихти вугілля марки Ж10, співробітники НМетАУ 

разом з виробничниками провели дослідження із заміни у шихті типового 

газового та жирного вугілля на вказане вугілля. Вугілля Ж10 відрізняється від 

типового жирного більшим виходом летких речовин (33,1 % та 28,5 % 

відповідно), більшою пластометричною усадкою х (21 мм та 7 мм відповідно) 

та меншою товщиною пластичного шару у (8 мм та 25 мм відповідно). Було 

встановлено, що введення такого вугілля до шихти замість типового газового 

вугілля не позначається ані на зусиллі видачі коксового пирога, ані на якості 

коксу. При введенні до шихти цього вугілля взамін типового жирного зусилля 

видачі коксового пирога дещо знижується, однак при цьому зменшується і 

механічна міцність коксу. Побоювання щодо можливого підвищення тиску 

розпирання шихти не підтвердились [32]. Однак ця перевірка не була марною, 

оскільки вона засвідчила доцільність придбання цього вугілля та дозволила 

визначити оптимальну кількість його в шихті. 

З метою запобігання підвищення «ампеража» видачі печей при 

коксуванні частково брикетованої шихти були проведені попередні дослідні 

коксування на 250-кг печі Копперса з рухомою стінкою [33]. Було встановлено, 

що максимальної щільності завантажки можна досягнути за частки брикетів у 

шихті 50-60 %, але при цьому зростає тиск розпирання. Для безпечної роботи 

печей вміст брикетів у шихті був зменшений до 30 %. При цьому «ампераж» 

видачі печей хоча і зріс, однак знаходився у межах безпечної роботи. В 

напівпромисловій печі визначили тиск розпирання небрикетованої шихти 

складу (%): Г – 55; Ж – 15; К – 10; ПС – 20 та частково брикетованої шихти 

того ж складу із вмістом брикетів 30 % [13]. Було показано, що при коксуванні 

брикетованої шихти тиск розпирання підвищувався завжди на 0,9 кПа у 

порівнянні з небрикетованою та склав 4,5 кПа. При цьому насипна щільність 

шихти зросла з 0,78 т/м
3
 до 0,82 т/м

3
. 

Якщо більшість коксових батарей вичерпали нормативний термін 

експлуатації, то,незважаючи на систематично виконувані ремонти, вогнетривка 

кладка камер коксування все ж таки сильно зношена. На багатьох печах 

відбулось звуження камер з коксової сторони батареї. «Ампераж» видачі коксу 

на батареях часто сягав 400-600 А, що вдвічі та втричі перевищує нормальне 

значення. Це призводило до буріння печей [34]. Заходи по розбурюванню печей 

викладені в «Правилах технічної експлуатації коксохімічних підприємств» [35]. 

Ці роботи виконуються вручну, за важких умов праці. 

Враховуючи стан кладки батарей, виникла нагальна необхідність 

встановлення граничних рівнів тиску розпирання шихт для коксових батарей 

заводу. Була розроблена низка складів шихт із різним вмістом газового вугілля. 

Дослідження тиску розпирання шихт проводили на уніфікованій лабораторній 

установці ДП «УХІН», докладно описаній в наступному розділі [36]. В 
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результаті підприємству була рекомендована для використання шихта, тиск 

розпирання якої складав 5,8 кПа. Вугілля марки ПС з високим тиском 

розпирання до складу шихти не було включене, незважаючи на те, що раніше 

воно використовувалось, хоча і в невеликій кількості. 

Тиск розпирання коксуємої завантажки виявляється в печах не лише для 

періодичного, але й безперервного коксування. Так, розробники технології 

безперервного шарового коксування вугільних шихт в рухомому шарі під 

зовнішнім механічним тиском [37] вказують, що процес в печі безперервного 

коксування є шаровим та «в принципі аналогічний процесу коксування в печах 

періодичної дії». Згідно з цим і пічна камера за конструкцією певним чином 

подібна до камер періодичної дії. 

При теоретичному обґрунтуванні методики розрахунку значень 

механічних навантажень, які діють на опалювальні простінки по довжині пічної 

камери безперервної дії, особливу увагу приділяють зоні завантаження, де 

відбувається ущільнення шихти, та зоні спікання (І секція опалюваної частини 

печі), де навантаження на стіни камери виникає внаслідок розвитку тиску 

розпирання ущільненої коксуємої шихти. На нашу думку, цей тиск може бути 

достатньо високим, що значно перевищує граничне значення 7 кПа, оскільки 

ніякого зазору між вугільною завантажкою та стінками коксової камери, як в 

технології коксування трамбованих шихт, не передбачено. Як вказують 

розробники, хоча цей тиск локалізований на невеликій ділянці камери 

коксування, однак для його зниження слід збільшити конусність камери в зоні 

спікання. 

В.І. Швецов та В.І. Сухоруков відзначаючи проблеми експлуатації та 

збереження пічного фонду, як один з об’єктів наводять коксову батарею печей 

ємністю 41,6 м
3
, висотою 7 м з нижнім підведенням повітря та опалювального 

(коксового) газу [38]. При її експлуатації були проблеми через використання 

неякісного динасового мертелю. В 1990-х р.р. стан вогнетривкої кладки 

додатково погіршився через масові забурювання внаслідок коксування шихт «з 

наявного неякісного вугілля» (з високим тиском розпирання – авт.). Це 

призвело до виникнення дефектів кладки – деформацій простінків у вигляді 

опуклостей та увігнутостей, раковин, прогарів, глибоких вертикальних тріщин з 

розкриттям кромок. Ці ж автори за участі інших фахівців [39] описали механізм 

руйнування опалювальних простінків коксових батарей. При цьому вони 

відзначають, що в багатьох роботах головним чинником, що визначає  

механічні напруги в простінках, їх деформацію та руйнування, називають тиск 

розпирання. Вивчаючи причини прискореного руйнування кладки простінків 

однієї з коксових батарей з печами ємністю 41,6 м
3
, висотою 7 м з нижнім 

підведенням повітря та опалювального газу, вони запропонували наступний 

механізм руйнування кладки простінків. Оскільки на кладку в процесі 

коксування періодично діє поперечне навантаження (тиск розпирання), то це 

призводить до прогину кожного опалювального простінка. Тому гріючі стіни 

пічних камер при завантаженні шихти та її коксуванні періодично розтягуються 

та стискаються нормальними напругами, що виникають. Найнебезпечнішими є 

розтягувальні напруги, максимальні біля склепіння та поду камери, в районі 
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середнього завантажувального люка. Кладка простінка защемлена знизу, зверху 

та затиснута анкерними колонами, тому найбільший прогин простінка – в 

середині. З віддаленням від середини простінка до машинної та коксової сторін 

прогин зменшується внаслідок компенсації розтягувальних напруг стискними, 

зумовленими тиском великої ваги розташованої вище кладки камери. В той же 

час напруги поблизу склепіння за недостатньої товщини та маси перекриття 

стискними напругами не компенсуються. За ненадійного защемлення верхньої 

частини простінка зв'язок між ним та перекриттям під дією тиску розпирання 

порушується, що призводить до можливості його переміщення (розхитування) в 

бік сусідніх камер. Внаслідок цього відбувається поступове розкриття та 

руйнування матеріальних швів з утворенням початкових тріщин по швах, 

утворенням т.зв. «штраби», яка просувається дедалі нижче кладкою, 

спостерігається висування цеглин у верхній частині в бік як камери печі, так і 

опалювального канала. Це призводить до зменшення нормальної напруги під 

склепінням, а біля поду – до збільшення, та при перевищенні межі міцності 

динасової кладки – до руйнування нижньої її кромки (на рівні поду) з 

утворенням т.зв. «підрізу», який розповсюджується вздовж камери. Зміцнити 

верхню будову печей на діючій коксовій батареї неможливо. Для закріплення 

простінків та запобігання їх переміщенню пропонується «заграфітити» верхню 

частину та склепіння камер, зменшити разову завантажку печей на 0,5-0,7 т, 

мінімізувати планування шихти в камері, подовжити період коксування. Однак, 

з нашої точки зору, перш за все треба перейти на такий склад шихти, за якого 

тиск розпирання не перевищуватиме граничного рівня 7 кПа. 

В.С. Ромасько [40] вказував, що за дотримання всіх технологічних умов 

виробництва коксу з проєктною продуктивністю коксових печей та батареї в 

цілому термін експлуатації батареї має становити 2×10
5
 годин (≈23 роки – 

авт.). Причиною зниження цього терміну є «приховані руйнування простінків, 

які звичайно не можна виявити за візуального огляду кладки простінку печі в 

процесі експлуатації батареї та за перекладки. Припускається, що накопичення 

пошкоджень в простінку інтегрально виявляється у збільшенні прогинів кладки 

простінку під впливом незбалансованого поперечного тиску на стінки камери». 

Потрібно уточнити, що поперечний тиск на стінки камер виникає внаслідок 

розвитку тиску розпирання коксуємої шихти (вугілля). На думку автора, для 

оцінки накопичення прихованих пошкоджень кладки простінка та її стану 

протягом експлуатації доцільно вимірювати величину тиску розпирання та 

переміщення простінкапри його прогині під час експлуатації. 

Методика вимірювання величини зміщення стін в процесі коксування 

наочно описана японськими фахівцями [41], які стверджують, що через надміру 

високий тиск розпирання зміщення простінків печі в сусідній з тією, з якої 

виданий кокс, настільки велике, що значно зменшує зазор між коксовим 

пирогом та камерою коксування, а це призводить до тугого ходу печі, або її 

буріння. Зміщення стін автори визначали на одній з батарей, де є старі камери 

(№ 48-82) та нові (№ 43-47), перекладені від поду до склепіння через 25,3 роки 

експлуатації. Метод виміру зміщення стін камер коксування за переміщенням 

лазерної світлової плями на екрані схематично показаний на рис. 1. 
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Замість звичайної кришки завантажувального люка встановлювали 

водоохолоджувану сталеву кришку з отвором для зонда. Зонд виготовляли з 

труби діаметром 34×3,4 мм, довжиною 4550 мм. Для захисту від нагріву зонд 

був покритий термоізоляцією 25 мм завтовшки, а крізь внутрішню порожнину 

прокачували охолоджувальну воду в кількості 30-40 дм
3
/хв. На нижньому кінці, 

 

 
Рис. 1. Схема виміру зміщення стіни камери коксування під дією тиску розпирання: L1 – 

зміщення стіни; L2 – переміщення світлової плями на екрані; L3 – довжина зонда; L4 – 

відстань між лазером та світловою плямою; α, β, γ – величини кутів. 

 

що контактував з цегляною кладкою стіни, зонд мав вогнетривкий 

накінечник. Переміщення зонда оцінювали за переміщенням світлової плями на 

екрані від променю лазера, змонтованого на верхньому торці зонда. Під час 

проведення дослідів позиція вимірювання знаходилась на відстані 3,11 м від 

поду камери та на 6,04 м від рами дверей з машинної сторони батареї. 

Враховуючи, що кути α та β рівні, зміщення стіни L1 спрощено можна 

визначити за формулою: 

 

L3=L1sinα  (1). 

 

Вимірювання проводили кожні 10-15 хвилин. При цьому також 

вимірювали газовий тиск та температуру всередині вугільної завантажки. Пік 

газового тиску відзначався на 9-10 годині після завантаження, тобто під час 

змикання пластичних шарів (період коксування – 17,1-17,6 годин) та складав 8-

10 кПа. В цей же час відзначався і пік зміщення стінки камери коксування. 

Коксування шихт з різним тиском розпирання дало змогу встановити 

залежність величини зміщення стін знов перекладених камер та нових. 

Отримані залежності показані на рис. 2, де показана прямолінійна залежність 

величини зміщення стінки від величини тиску розпирання шихти. При цьому 

залежність зміщення від тиску в старій камері сильніша приблизно вп’ятеро, 

ніж в новій. 

В США фірмою ReserveTechnologyтакож розроблений та випробуваний в 

промислових умовах метод виміру величини відхилення опалювального 

простінка за допомогою лазерного дефлектометра [42]. Метод заснований на 
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отриманні телевізійного зображення обраної в опалювальному простінку 

мішені. 

 

 
Рис. 2. Залежність зміщення стіни від максимального тиску розпору та терміну 

експлуатації камери коксування 

 

Прилад складається з промислової телевізійної камери, спеціальної опори для 

неї та лінз, захисного водоохолоджуваного кожуха та монтується нагорі коксової 

батареї. Телекамеру спрямовують крізь оглядовий лючок вертикала на обрану в 

ньому мішень. Комп’ютер для аналізу зображення розташований дистанційно. 

Було проведено кілька серій випробувань. При проведенні вимірів на 

заводі фірми Armcoв Мідлтауні мішень розташовували на висоті 4,27 м від 

основи вертикала, тобто на рівні 70 % висоти 6-метрового простінка. Було 

встановлено, що простінок зміщується від щойно завантаженої печі дуже 

швидко протягом 30 хвилин після завантаження, а потім повільно – в тому ж 

напрямку доти, поки не буде завантажена сусідня піч. Тоді напрямок 

переміщення змінюється на протилежний. За зношеної кладки простінка 

середнє його зміщення при завантаженні вологої шихти склало 8,3 мм, а 

діапазон зміщення – 7,6-9,6 мм. При проведенні досліджень на нещодавно 

перекладеному (від поду до склепіння) простінка його зміщення склало 6,0 мм. 

При завантаженні сусідньої з порожньою печі простінок змістився на 4,7 мм 

за 15 хвилин.  Максимальне зміщення склало 10,2 мм. Отже, лише завантаження 

камери шихтою призводить до суттєвого зміщення простінка. Подальше зміщення 

відбуваєтьсявнаслідок розвитку тиску розпирання коксуємої шихти. 

Ще в одній роботі з вивчення зміщення опалювальних простінків при 

завантаженні печей, виконаній на коксовій батареї з печами ємністю 41,6 м
3
, 

висотою 7 м з нижнім підведенням повітря та опалювального газу проводили 

вимірювання зміщень верхніх ділянок кладки простінків, для чого 

використовували «спеціально виготовлені інструменти та пристрої» [39]. 

Ширину в верхній частині камер вимірювали одразу після завантаження печі за 

серійностями 2-1 та 4-2. Вимірювання проводили по рядах кладки 74 (над 

рівнем коксу) та 78 (під склепінням камери). Зміщення простінків було 

відзначене під усіма трьома люками одразу після завантаження печі. За 

серійності 2-1 його величина складала 5-10 мм (в середньому 7 мм). Після 
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переходу на серійність 4-2 та появи відкладень «графіту» у верхній частині 

камер та на склепінні середня величина зміщень склала 5 мм. На нашу думку, 

зниження величини зміщення простінків при переході на серійність 4-2 

пов’язане не лише із зазначеним заходом, але із заграфічуванням кладки, яка 

межує безпосередньо з камерою коксування. Вуглецеві відкладення (т.зв. 

«графіт») у верхній частині кладки камери та на склепінні зміцнює зв'язок 

кладки камери з перекриттям печей, тим самим зменшуючи можливість її 

зміщення від тиску розпирання. За теоретичного обґрунтування оптимальної 

серійності, автори вказують, що найсприятливішою з точки зору 

незкомпенсованих навантажень на кладку видається серійність 2-1, при якій 

сусідні із завантажуваною пічні камери знаходяться майже на однаковому 

періоді коксування. Серійність 4-2 в цьому плані значно гірша, але вона 

приваблива тим, що при ній забезпечується можливість видачі коксу з однієї 

печі та планування вугільної завантажки в іншій печі з однієї постановки 

коксовиштовхувача (без його переїзду). 

Щодо серійності видачі печей слід зазначити, що операції видачі ведуться 

через певну кількість пічних камер т від початку до кінця батареї. Після видачі 

цієї серії печей переходять на видачу такої ж серії т, але зміщеної на кілька 

печей п. У загальному вигляді номера камер в порядку видачі з них коксу 

можна розташувати наступним чином: 

– перший захід коксовиштовхувача: 

 

1; 1+т; 1+2т; 1+3т; … 

 

– другий захід коксовиштовхувача: 

 

1+п; 1+п+т; 1+п+2т; 1+п+3т; … 

 

В загальному вигляді серійность позначають як т-п. З усіх можливих 

серійностей треба обрати оптимальну з точки зору незкомпенсованого тиску на 

опалювальний простінок; теплових умов в простінках; величини пробігу 

машин, що обслуговують батарею; умов роботи газозбірника. 

Р.З. Лернер [43, 44] вказував, що в 30-ті роки ХХ ст. на перших дінасових 

батареях коксові печі за рекомендацією іноземних фахівців видавали за 

серійностями 8-3 та 10-3. При цьому мав місце однобічний вигин стін камер. 

Тому Р.З. Лернером була розроблена теорія видачі коксу з печей, згідно з якою 

серійність має бути такою, щоб вона відповідала «також вимогам запобігання 

кладки батарей від руйнівної дії тиску розпирання». Цим вимогам в найбільшій 

мірі відповідає серійність 2-1, послідовність видачі печей за якої наступна: 

– перший захід: 

 

1, 3, 5, 7, … 

– другий захід: 

 

2, 4, 6, 8, … 
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За цієї серійності сусідні із завантажуваною печі знаходяться найближче 

до половини періоду коксування та між ними наявний найменший розрив за 

періодом коксування. Отже, процес коксування в цих печах знаходиться на 

однакових стадіях, тому тиск розпирання, розвинутий в лівій від завантажуваної 

печі, компенсується тиском розпирання, розвинутим в правій печі. До того ж за 

цієї серійності забезпечуються кращі умови теплообміну, а пробіг коксових 

машин у 18 разів менший, ніж за широко застосовуваної на підприємствах 

України серійності 9-2. Недоліком серійності 2-1 є коливання температур по 

кінцях газозбірників, що можуть сягати 14 ºС, а коливання тиску сягають 6-8 Па. 

Згідно з теорією Р.З. Лернера найкращою серійністю є серійність з п=2. 

Тому 1938 р. Головне управління коксохімічної промисловості рекомендувало 

не застосовувати серійності з п≠2, а для всіх заводів була встановлена єдина 

серійність 9-2, окрім Макіївського заводу, де при пуску батарей була 

встановлена серійність 5-2. Серійність 9-2 ґрунтується на тих же принципах, що 

і 2-1, але розрив за періодом коксування між двома сусідніми із 

завантажуваною печами складає 1 годину 20 хвилин, що дещо гірше з точки 

зору незкомпенсованого тиску розпирання. За серійності 5-2 цей розрив 

більший та становить 2 години 20 хвилин, однак пробіг машин менший. 

Серійності 9-2 та 5-2 прийнятніші за серійність 2-1 з точки зору умов роботи 

виробничого персоналу, а також зручності проведення ремонтів та 

рівномірності навантаження на газозбірник. 

М.К. Кулаков вказував [45], що серійності 2-1, 9-2 та 5-2 задовольняють 

вимогам забезпечення мінімального тиску від сусідніх печей на стінки тієї 

пічної камери, з якої видається кокс. Найкращі співвідношення відповідають 

серійності 2-1 (табл.1). 

Таблиця 1 – Стан камер, суміжних із завантажуваною, за різних серійностей 

Серійність 
Час від початку коксування за обороту 15 годин 

Піч зліва Завантажувана піч Піч справа 

5-2 

9-2 

2-1 

6,00 

6,65 

7,25 

0 

0 

0 

9,00 

8,35 

7,50 

 

Однак серійність 2-1 призводила до того, що «тиск в газозбірнику на 

половині завантажуваної батареї підвищувався на 20-30 Па, і це сприяло 

більшому газовиділенню крізь нещільності між рамою та дверима». При цьому 

не можна не погодитись із тим, що за серійності 2-1 погіршуються умови праці 

робітників з обслуговування верху печей. За скороченням часу на переїзд 

обслуговуючих машин серійності розташовуються в наступному порядку: 2-1, 

5-2, 9-2. 

Ю.С. Васильєв та Л.М. Фідчунов [46] прагнули точніше оцінити вплив 

тиску розпирання на кладку опалювальних простінків в залежності від 

прийнятої серійності видачі коксу. Як і попередники [43-45], вони виходили з 

того, що «в процесі коксування на кожен простінок діють розпорні зусилля від 

завантаження двох суміжних камер. Оскільки ці зусилля спрямовані назустріч 
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одне одному, то простінок знаходиться у складному напруженому стані 

стиснення». Отже, якби навантаження на простінок зліва та справа дорівнювали 

б одне одному, то їх результуюча дорівнювала б нулю. Однак ця умова не 

виконується в більшому, або меншому ступені в залежності від прийнятої 

серійності видачі печей. Проаналізувавши динаміку результуючого зусилля на 

простінок сусідніх печей зліва та справа від камери за різних серійностей 

видачі печей, автори дійшли висновку, що необхідно враховувати не лише ці 

зусилля та час їх дії, але й зусилля груп поруч розташованих простінків з 

односпрямованою дією результуючого зусилля. Це групи камер, «в яких кокс 

не відійшов від стінок та ступінь прикоксованості завантажень змінюється 

монотонно». Зусилля груп печей, складене з результуючими зусиллями двох 

суміжних із завантажуваною печей створюють напруги, що можуть зруйнувати 

кладку. На цій підставі авторами роботи сформульована вимога, згідно з якою 

«стале односпрямоване зусилляна простінок має бути вдвічі меншим за 

результуюче зусилля, тривалість їх сумісної дії повинна становити 0,5-0,65 

величини загального періоду коксування». 

Д.І. Кирьяков піддав сумніву наявність параметру результуючого 

односпрямованого зусилля [47], пов’язаного з тиском розпирання. Він вказує, що 

«термодинамікою на використання подібного роду параметрів накладена 

заборона у вигляді наступного твердження [48]: інтенсивний стан системи не є 

сумою інтенсивних станів її елементів». На підставі запропонованої ним 

механічної моделі групи пічних камер із в’язкопружною та пружною коксуємою 

масою він робить висновок, що механічні навантаження на кладку будь-якого 

опалювального простінку пов’язані з тиском розпирання коксуємої шихти, та 

«ніяка серійність коксування не здатна викликати збільшення тиску на кладку 

будь-якого простінку вище за граничну величину, що дорівнює максимальному 

тиску розпирання коксуємого матеріалу в одиничній пічній камері». 

Для виміру тиску розпирання коксуємої шихти в промисловій печі 

розроблений високотемпературний датчик тиску [29]. На підставі отриманих 

експериментальних даних за різних серійностей видачі-завантаження печей був 

рекомендований наступний переважний з точки зору величини 

незкомпенсованого тиску ряд серійностей, розташований в порядку її 

зростання: 3-2, 4-2, 2-1, 5-2, 9-2. Тобто, серійність 2-1, з цієї точки зору, не є 

найкращою за даним критерієм, вона поступається серійності 3-2, яка в даний 

час ніде не застосовується. 

Навіть за серійності видачі печей 2-1 можуть бути численні випадки 

буріння [49]. На цій серійності працювали коксові батареї з камерами 

коксування висотою 7 м та об’ємом 41,6 м
3
 і нижнім підведенням 

опалювального газу та повітря, що вперше були введені в експлуатацію 1975 р. 

Термін експлуатації цих батарей був відносно невеликим через прискорене 

зношення вогнетривкої кладки камер коксування, оскільки експлуатація їх була 

ускладнена численними випадками бурінь та тугого ходу коксового пирога при 

видачі. Автори роботи вказують, що разом з іншими несприятливими 

факторами (високі температури опалювальних простінків, якість вогнетривів, 

умови експлуатації тощо) цьому сприяла «нестабільність складу вугільної 
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шихти», що призводило до підвищеного тиску розпирання при коксуванні 

вугільної завантажки. 

В іншій роботі [50] вказують практично ті ж самі причини бурінь печей, 

що і в попередній [49] – це сировинна база, дефекти кладки камер, 

незадовільний рівень експлуатації, що виражається в порушенні правил 

технічної експлуатації (ПТЕ). Через економічні міркування склад шихти часто 

не відповідає фактичному станові печей. Недопостачання одного вугілля та 

перепостачання іншого призводить до частих перешихтовок та як наслідок – 

часто до підвищеного тиску розпирання шихти. «Розвиток таких подій 

супроводжується спочатку підвищенням амперажу видачі коксу з окремих 

печей, або ж по всій батареї». Буріння печей інколи тривають досить довго – 

поки не буде витрачена вся шихта з вугільної вежі. Цей вид бурінь 

найнебезпечніший з огляду збереження кладки, оскільки «призводить до 

розладу технології коксування з важкими наслідками (опалення печей, 

порушення серійності, втрати виробництва коксу тощо)». 

Буріння печей класифікують на [51]: 

– масові (батарейні); 

– серійні – буріння коксового пирога при видачі з окремих серій печей; 

– одиничні – при видачі коксу з окремих печей різних серій, або з однієї й 

тієї ж самої печі через дефекти кладки, утворення надлишкового «графіту» на 

стінках камери, порушеннями обігріву окремих простінків, перевантаженням 

камери тощо. 

Батарейні та серійні буріння печей виникають, головним чином, зміною 

складу та властивостями шихти, невідповідністю температурного режиму 

коксування тощо. Всі випадки забурювання, на думку авторів класифікації, є 

наслідком порушень ПТЕ, пов’язаних з низькою трудовою та технологічною 

дисципліною, недостатнім обсягом своєчасних ремонтів кладки та 

устаткування. Однак повністю погодитись з такою трактовкою неможливо. 

Навіть при виконанні ПТЕ коксування шихти, що розвиває високий тиск 

розпирання, може призводити до тугих ходів коксового пирога та його буріння. 

Послідовність розбурювання печей докладно описана у «Методичних 

вказівках» [52]. Піч вважається забуреною, якщо кокс з неї не виданий першим 

поштовхом прес-штанги коксовиштовхувача. Для видачі забуреного коксового 

пирога підламують його зім’яту частину з машинної сторони до ділянки з 

нормальним відходом коксу від стінок камери, підламують коксовий пиріг з 

коксової сторони до оголення стін не менш ніж на глибину 2-3 вертикали для 

перевірки їх стану. Роботи ці виконуються вручну за важких умов – 

температура коксу та стін камери сягає 1000 °С та більше, загазованості, 

запиленості. Притривалості розбурювання більше двох годин температури в 

опалювальних простінках забуреної печі знижуються на 30-40 °С, більше 

чотирьох годин – на 100-150 °С, при цьому сусідні печі виводяться з серії та 

експлуатуються на подовжених періодах коксування. Після цього здійснюють 

другу спробу видачі коксу. У випадку значного охолодження (повне 

потемніння кладки двох-трьох крайніх вертикалів з боку камери коксування) 
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розбурену піч закривають, підключають до газозбірника та витримують пустою 

протягом 2-4-х годин, після чого завантажують. 

Тривалість розбурювання більше 8-ми годин та знаходження печі 

відкритою через необхідність видалення з камери значної частини коксу 

«спричиняє непоправну шкоду кладці» [53]. 

В окремих випадках розбурювання може тривати до 24 годин [54], або навіть 

більше. Головною причиною бурінь коксового пирога автори цієї роботи вважають 

невідповідність якості вугільної шихти та температурного режиму коксування. Для 

полегшення робіт з розбурювання печі вони пропонують застосування корця, що 

кріпиться на голівці прес-штанги коксовиштовхувача. За неодноразових заходів 

виштовхувальної штанги з корцем до печі вилучають осипану та зім’яту частину 

розпеченого коксу до появи його «нормальної» структури. 

В даний час ампераж зусилля видачі є «найважливішим та практично 

єдиним показником, що дозволяє оцінити ймовірність як одиничних, так і 

масових бурінь коксу» [52]. Для прогнозування зусилля видачі коксового 

пирога була створена математична модель розрахунку ампеража (А), яка 

ґрунтується на властивостях вугільної шихти [55]: 

 

А = 264,71 – 2,31Ш – 0,79х  (2), 

 

де: Ш – сумарний вміст у шихті вугілля марок Ж та К, %; х – 

пластометрична усадка шихти, мм. 

На нашу думку, у формулі припущена помилка: перед другим 

складником має бути знак не «–», а «+», оскільки збільшення вмісту в шихті 

суми марок вугілля Ж+К має призводити не до зменшення амперажу, а до його 

збільшення, тому що збільшення вмісту такого вугілля в шихті призводить до 

підвищення тиску розпирання. 

Досліджуючи причини тугого ходу коксового пирога та буріння печей 

при видачі коксу, фахівці ДП «УХІН» [56] прийшли до висновку, що вказані 

явища можуть виникати через порушення складу шихти внаслідок її сегрегації 

у вугільній вежі. Ними було встановлено, що розкид величин виходу летких 

речовин побункерах одного й того ж вуглезавантажувального вагона складає 

1,7 %, а на різних вагонах – 3,9 %. Відомо, що крупніші класи утворюються при 

подрібненні твердішого вугілля, яким є вугілля газової групи. Внаслідок 

сегрегації за таких змін виходу летких речовин вміст газового вугілля у шихті, 

за розрахунками авторів, може знизитись з 34,4 % до 21,4 %. Такий склад 

шихти, без сумніву, є небезпечним для буріння печей. 

На підставі досвіду роботи коксових батарей Ю.О. Чернишов та ін. [57] 

трактують забурювання коксу як явище, що призводить до втрат виробництва 

коксу та коксового газу, передчасному зношенню кладки камер коксування, а в 

деяких випадках і її руйнуванню. Однією з причин забурювання печей вони 

називають «низьку якість використовуваного для коксування вугілля». 

Застосування для розбурювання замість ручної праці знімного пристрою типу 

«корець» [54] на заводі вважають недоцільним через низьку продуктивність 

цього способу, що призводить до переохолодження камер коксування, а також 
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можливого механічного пошкодження кладки, особливо поду печі. В коксовому 

цеху розробили свою методику ліквідації забурювань, що полягає у 

витримуванні забуреної камери ще 2/3 періоду коксування, після чого вручну 

підчищають кокс з машинної сторони до його «нормальної структури» та 

видають піч за 3-4 години до настання подвоєного періоду коксування. 

Автори роботи [58] виконали кореляційний аналіз залежності ампеража 

видачі печей від властивостей вугільної шихти та теплового режиму 

коксування. Як вихідні дані ними були прийняті щозмінні, декадні та 

середньомісячні показники роботи батарей з об’ємом пічних камер 41,6 м
3
. При 

цьому вміст у шихті вугілля марок К+ПС коливався від 10,7 % до 34,7 %, 

період коксування від 14,2 годин до 25,1 годин. Встановлена частка впливу на 

ампераж видачі кожного зчинників. Показано, що частка впливу шихти в 

загальному впливі на ампераж видачі становить від 30 % до 90 % в залежності 

від вмісту в ньому вугілля марок (К+ПС). При цьому такі чинники, як індекс 

спучування İв, період спучування Пв та пластометрична усадка х не впливають 

на ампераж видачі. 

Автори роботи [59] наводять графік зміни ампеража під час видачі коксу 

з камер об’ємом 41,6 м
3
 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зміна ампеража під час видачі коксу: АВ – тиск прес-штанги доторкання коксового 

пирога; ВС – торкання голівки до коксового пирога (точка В), ущільнення, змяття коксового 

пирога, а також його зрив та початок руху всього массиву коксу (точка С); DE – рух 

коксового пирога до початку відриву його та падіння до коксогасильного (коксовізного) 

вагона; ЕМ – власне видача коксу з пічної камери; LO – зворотній хід штанги. 

 

Автори підкреслюють, що показник «ампераж» (максимальний струм в 

колі двигуна прес-штанги – точка С), хоча і загальноприйнятий, але не є 

універсальним, оскільки за його величиною неможливо зіставити зусилля 

видачі коксу з пічних камер різного об’єму, маса коксу в яких також різна. 

Тому вони пропонують зусилля видачі оцінювати за коефіцієнтом зриву К, що є 

відношенням зусилля видачі коксового пирога до його маси: 

 

                                      

(3), 
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де:Qзр – зусилля зриву;  

Qш – зусилля, необхідне для переміщення самої прес-штанги;  

Qк – маса коксу, що видається з камери.  

Зусилля зриву розраховується за емпіричною формулою: 

 

Р≈1,24(І-180)
0,6

   (4). 

 

В цій формулі І – сила струму в точці С, 180…600 А. 

При проведенні авторами факторного експерименту було встановлено, 

що величина коефіцієнту зриву К залежить, головним чином, від властивостей 

шихти та періоду коксування. В шихті підвищували вміст марок (Ж+К) на 10 % 

за рахунок зниження на таку ж величину вмісту газового вугілля. Період 

коксування поетапно змінювали від 14,5 годин до 16 годин.  

В цій же роботі описаний механізм впливу коксу на кладку печі. При 

дотику голівки прес-штанги до коксового пирога його голівочна частина (з 

машинної сторони) розчавлюється, сплющується та притискується до стін 

камери коксування, на які від прес-штанги передається частина зусилля. 

Максимум такого зусилля, на думку авторів, припадає на область 3-5-го 

вертикалів, або, можливо, й далі. Вважаючи простінок консольно закріпленою 

балкою у вертикальній площині (головне кріплення простінка знаходиться на 

поду пічної камери, в той час, як у підсклепінному просторі такого жорсткого 

защемлення немає) та двобічно защемленою між анкерними колонами в 

горизонтальній площині, автори побудували епюри вигинальних моментів, що 

виникають в момент видачі коксу (рис. 4). 

 

 
 

Рис.4. Епюри вигинальних моментів, що діють на простінок при видачі коксового пирога:  

I – у вертикальній площині; II – в горизонтальній площині. 

 

Як видно з цього рисунка, максимальні вигинальні моменти припадають 

на нижню частину середини довжини камери. При цьому на внутрішню 

частину (з боку камери) діють розтягувальні зусилля, яким динасова кладка 

опирається погано. Тому руйнування можуть початись саме з боку пічної 
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камери, що в екстремальних випадках (за високого тиску розпирання – авт.) 

підтверджується виникненням т.зв. «підрізів» 10-го ряду кладки (на рівні поду 

пічної камери). 

Непрямим підтвердженням вигинів опалювальних простінків є 

збільшення величини просмоків прямого коксового газу з камери коксування 

до опалювальної системи при збільшенні тиску розпирання. Проведені нами 

дослідження величини просмоків прямого коксового газу до опалювальних 

простінків коксових печей на батареї № 6 КХВ ПАТ «Алчевський МК» 

показали, що зі збільшенням тиску розпирання коксуємої шихти величина 

просмоків також збільшується (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Залежність величини просмоків сирого коксового газу до опалювальної системи від 

тиску розпирання Р шихти на бат. № 6 КХВ ПАТ «Алчевський МК». 

 

Якщо при тиску розпирання 5,8 кПа величина просмоків складає 3,4 %, то 

при 6,7 кПа – вже 4,2 %, а при 7,8 кПа – навіть 7,6 %, тобто, більш ніж вдвічі. 

При цьому встановлено, що під час злиття пластичних шарів, коли 

спостерігається максимум тиску розпирання, також відбувється сплеск 

просмоків – на 1 %. Це доводить, що тиск розпирання призводить до певного 

вигину опалювального простінку та через це – до порушень його 

герметичності. 

Таким чином, надлишковий тиск розпирання коксуємої вугільної 

завантажки призводить до тугого ходу коксового пирога, його буріння, та, як 

наслідок, до прискореного зносу вогнетривкої кладки камер коксування та їх 

руйнуванню. Заходи із попередження впливу цього шкідливого чинника 

шляхом виміру зусилля видачі (ампеража) не є дієвими, оскільки такі виміри 

відбуваються postfactum, тобто після того, як подія відбулась. Для 

попередження розвитку високого тиску розпирання в камері коксування 

необхідне попереднє визначення цієї властивості шихти в спеціальній 

експериментальній печі. 
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РОЗДІЛ 2 

 

РОЗВИТОК СПОСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ТИСКУ РОЗПИРАННЯ 

КОКСУЄМОЇ ВУГІЛЬНОЇЗАВАНТАЖКИ 

 

2.1 Лабораторні апарати. 

 

Явище тиску розпирання вугілля та шихт при коксуванні виробникам 

коксу було відомо давно. Одним з перших, як уже зазначалося, звернув на 

нього увагу Г. Копперс - відомий конструктор коксових печей (Німеччина). Ще 

в 1906 р. Гербст [60], описуючи особливості конструкції коксових батарей 

Копперса, відзначав, що він особливу увагу приділяв також способу 

механічного планування вугілля при завантаженні коксових печей. Планірну 

штангу коксовиштовхувача могли конструктивно змінювати в залежності від 

властивостей завантажуваного вугілля. Якщо на коксування надходили 

разпираючі вугілля (в той час їх називали «спучливими» - авт.), розрівнювання 

вугільної завантажки в підсклепному просторі камери коксування здійснювали 

тільки за допомогою так званих «жерстяних» тонких пластин, d (рис. 6), якими 

була обладнана планірна штанга. Цим самим мінімізували згубний вплив на 

стінки камер коксування розпираючого вугілля. Якщо ж на коксування 

надходили нерозпираючі вугілля, то планірну штангу додатково обладнували 

так званими «скобами» («розрівнювачами» - авт.) е, якими при плануванні 

ущільнювався верх вугільної завантажки, що призводило до збільшення її маси 

до ~ 0,5 т. 

 

 
 

Рис.6. Планірна штанга коксовиштовхувача для планування розпираючого і нерозпираючого 

вугілля: d – тонка пластина; e – «розрівнювач»; f – ролик. 

 

Планірна штанга рухалася на роликах f по консольному виступу O 

цегляної кладки камери коксування (рис.7). 

Як вже зазначалося нами вище, Г. Копперс та А. Ієнкнер в 1931 р. 

вказували [1],що в 1906 р. на американських коксових заводах були 

відремонтовані кілька сотень печей, пошкоджених внаслідок завантаження 

розпираючого вугілля. Щоб виключити згубний вплив цього вугілля на кладку 

камер коксування, структура шихт була кардинально змінена і при цьому були 

впроваджені більш потужні змішувачі шихти.  
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Рис. 7. Планірна штанга в камері коксування: f – ролик;  

O – цегляна консоль камери коксування. 

 

Тобто, ефективні рішення щодо недопущення негативного впливу тиску 

розпирання шихт на кладку коксових печей застосовувалися ще без будь-яких 

пристроїв для його визначення, проте подібні рішення доводилося приймати 

вже після звершених фактів. Тому виникла необхідність прогнозувати 

поведінку вугілля при коксуванні. У своїй статті Б. Гофмейстер [61] наводить 

опис способів визначення тиску розпирання Шрайбера, Ф. Кортена, 

Г. Копперса, Вальденбургської муфельної проби. У 1920 р. Шрайбер 

запропонував спосіб, за яким він намагався побічно судити про тиск 

розпирання різного вугілля. Суть способу полягала в наступному. З підсушеної 

порошкоподібної проби вугілля масою 1 г він виготовляв брикет (ймовірно, 

пресуванням – авт.), який поміщав в трубочку з неіржавіючої сталі і нагрівав її 

в платиновому тиглі.На верх спресованої проби вугілля встановлював залізний 

стрижень масою 10 г з міліметровою шкалою. При випробуванні неспучливого  

вугілля стрижень залишався на місці, якщо вугілля спучувалось, то стрижень 

піднімався вгору. Про величину тиску розпирання Шрайбер судив за 

величиною підйому стрижня в міліметрах. Як вказував Б. Гофмейстер, 

недоліком цього способу було те, що підйом стрижня при коксуванні різного 

вугілля відбувався в діапазоні всього 0-7 мм, який не дозволяв чітко розрізняти 

його за цим показником. Однак, на нашу думку, головним недоліком способу є 

те, що він визначає не тиск розпирання, а тільки дилатометричну 

характеристику – величину розширення спресованого в брикет вугілля під 

незначним механічним навантаженням. 

Подібні способи розроблялися також і іншими авторами. Так, К. Баум і 

П. Гойзер [62] наводять способи визначення спучливості вугілля за Лессінгом і 

Слатером. За методом Лессінга в кварцову трубку a (рис. 8) поміщають 1 г 

тонкоподрібненого вугілля b, на верх якого встановлюють невеликий вантаж с. 

Наважку нагрівають в електропечі d. Про масу наважки і рівні подрібнення 

вугілля (крім того, що він «тонкоподрібнений») не повідомлялося. 

Припустивши, що деталі рисунка виконані в одному і тому ж масштабі (рис. 8), 

а насипна щільність вугілля в трубці становить 0,75 г/см
3
, шляхом нескладних 

обчислень отримуємо, що внутрішній діаметр трубки становить ~ 11 мм, а маса 

наважки ~ 18 г. 
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Рис.8. Прилад для визначення розширення вугілля при коксуванні за Лессінгом: а – кварцова 

трубка; в – наважка вугілля; с – вантаж; d – електропіч. 

 

За методом Слатера наважку вугілля а вагою 20 г поміщають в керамічну 

трубку b, встановлену на азбестову пробку d, розташовану в нижній частині 

електропечі с. Нагрів печі точно регулюють, вантаж на вугільнунаважку не 

встановлюють, тобто відбувається вільне спучування вугілля, виходячи з 

величини якого Слатер і судив про тиск розпирання цього вугілля. Про рівень 

подрібнення вугілля також не повідомляється. Спучливість вугілля по обох цих 

методах оцінювали по відношенню висоти коксового королька до висоти 

вихідної вугільноїнаважки (рис. 9). 

 

 

 
Рис.9. Прилад для визначення розширення вугілля при коксуванні по Слатеру: а – наважка 

вугілля; в – керамічна трубка; с – електропіч; d – азбестова пробка. 

 

У 1920 р. Ф. Кортен опублікував свій метод визначення спучливості 

вугілля [63]. До розробки методу його спонукали наступні обставини. Зі 

збільшенням глибини вугільних шахт в Рейнсько-вестфальському басейні все 

більше поширювалися пласти так званого «жирного» вугілля, використання 

якого при коксуванні призводило до важкого ходу печі на відміну від вугілля 

верхніх горизонтів. Використання подібного вугілля на багатьох американських 

заводах також призводило до труднощів виробництва коксу. До Кайзер-

Вільгельм-Інституту Дослідження Вугілля зверталися американські та 
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французькі дослідники з питанням про можливість поділу вугілля за здатністю 

їх впливу на хід видачі коксу з печей. 

Для визначення цих властивостей вугілля Ф. Кортеном був виготовлений 

апарат (рис. 10) який, як він вважав, значно ближче відтворював умови 

промислового коксування, на відміну від попередніх методів.  

 

 
 

Рис. 10. Прилад Ф. Кортена для визначення спучування вугілля при коксуванні:  

1 – металевий стакан; 2 – вугільна завантажка; 3 – штемпель; 4 – важіль; 5 – вантаж;  

6 – стійка; 7 – перо; 8 – обертовий барабан; 9 – вогнетривка цегла. 

 

Для випробування вугілля автор виготовив товстостінний циліндричний 

сталевий тигель 1 (стакан – авт.) місткістю 100 г вугілля, який поміщається в 

вогнетривку цеглу, з відповідним отвором для стакана. У днищі стакана для 

відводу газів коксування виконані «часті невеликі отвори», зверху на вугільну 

завантажку 2 встановлюється штемпель 3 з такими ж отворами. Шток 

штемпеля упирається в важіль 4, на який навішений вантаж 5, переміщенням 

якого по важелю можна збільшувати, або зменшувати навантаження штемпеля 

на вугільну завантажку. Важіль шарнірно закріплений на стійці 6, на кінці 

важеля прикріплено перо 7 для фіксування на барабані, що обертається 8, 

підвищення, або зниження штемпеля 3 у вигляді кривої лінії. 

Спосіб нагріву вугільної завантажки автор не вказує, однак Г. Копперс і 

А. Ієнкнер [1] вказують, що для цього він використовував газовий пальник, 

полум'я якого було направлено на днище стакана. Слід зазначити, що такий же 

стакан з незначними змінами, що поміщається в вогнетривку цеглу, 

використовується і до теперішнього часу в пластометричному апараті для 

визначення товщини пластичного шару у і усадки х вугілля. 

Використовуючи розроблений ним апарат, Ф. Кортен випробовував різне 

вугілля. На рис. 11 представлені результати випробування вугілля з різним 

вмістом летких речовин – 14 % та 27 %. В якості найбільш важливої 

характеристики вугілля автор приймав кінцеве зниження кривої спучування. 

При випробуванні першого вугілля (з вмістом летких речовин 14 %) кінцеве 

зниження кривої (усадка - авт.) склало + 35 % (крива 1), при випробуванні 

другого вугілля усадка склала - 7,5 % (крива 2). 
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Рис. 11. Криві спучування вугілля по Ф. Кортену. 

 

Таким чином, порівнюючи поведінку вугілля при коксуванні в 

промисловій печі і лабораторному апараті, Ф. Кортен показав принципову 

можливість прогнозування ходу коксового пирога при видачі (але не більше). 

Методика була недосконалою, тому що не дозволяла вимірювати тиск 

розпирання коксуємої завантажки, а тільки лише визначати її спучування під 

певним механічним тиском. Він, мабуть, вважав, що кінцева величина 

спучування вугілля однозначно визначається тиском розпирання, хоча це 

далеко не так. Проте, спосіб Ф. Кортена з’явився поштовхом для інтенсифікації 

розробок методів визначення тиску розпирання вугілля при коксуванні, 

причому, головним чином, на базі його ж способу. При цьому одні автори 

розробок пішли тим самим шляхом, що і Ф. Кортен, визначаючи спучування 

вугілля при постійному, або постійно змінюваному механічному тиску на 

вугільну завантажку, інші - при постійному об’ємі  вугільної завантажки, тобто 

фактично вже вимірювали тиск розпирання вугілля при коксуванні. 

Г. Копперс при незначному удосконаленні апарата Ф. Кортена 

«стандартизував» методику проведення дослідів [64]. Він встановив масу наважки 

повітряно-сухого вугілля 80 г, рівень подрібнення <1,0 мм, насипну щільність 

0,75 г/см
3
. Тиск на вугільну завантажку, створюваний штемпелем у всіх дослідах, 

має бути постійним і складати 1 кг/см
2
 (0,1 МПа). Перед завантаженням стакана 

випробуваним вугіллям на його «дірчасте» днище укладають кружок з азбестового 

листа і такий же кружок - на поверхню вугільної завантажки. Крім того, зверху 

азбестового кружка встановлюють силіманітовий диск, а на нього потім - сталевий 

штемпель. У диску і штемпелі є по чотири вертикальних отвори для виходу газів і 

парів, які утворюються в процесі коксування. Нагрівання вугілля здійснюється з 

боку днища стакана полум'ям газового пальника. При цьому парогазові продукти 

коксування видаляються через отвори в днищі склянки, згорають у полум’ї 

пальника і далі видаляються через чотири, або вісім отворів, виконаних у 

вогнетривкій цеглі нижче днища стакана. Слід сказати, що такий спосіб обігріву 

може призводити до порушення заданої швидкості нагріву вугільної завантажки. 

Навіть при дотриманні постійного тиску газу на обігрів і його теплоти згоряння, 

потрапляння первинних газів коксування в полум'я пальника змінює кількість газів 

на обігрів і їх теплоту згоряння, що порушує режим обігріву печі. Крім того, 

механічний тиск на поверхню вугільної завантажки в 0,1 МПа збільшує насипну 

щільність вугілля, причому це збільшення для різного вугілля неоднакове. Згодом 
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цей метод був названий «лабораторним методом Акціонерного товариства 

Копперс». Метод придатний для отримання якісної (а не кількісної) оцінки 

показників і вельми корисний, при наявності даних про поведінку в промислових 

печах вугілля, випробуваного в лабораторному апараті. 

Г. Копперс так само, як і Ф. Кортен, характеризував вугілля по кривій, що 

характеризує кінцеву усадку коксованої завантажки. Так, на підставі даних про 

поведінку вугілля в промислових коксових печах і в лабораторному апараті, 

накопичених протягом ряду років, він поділяв їх по кінцевій усадці. Вугілля, 

при випробуванні яких отримані криві, що переходять через нульову лінію і 

закінчуються після чотирьох годин коксування в інтервалі а (0-4 мм) (рис. 12) є 

дуже небезпечними; закінчуються в інтервалі в (4-8 мм) є небезпечними; 

закінчуються в інтервалі с (більше 8 мм) – можливо небезпечними. Однак 

допускається трактувати криві трохи інакше. Якщо криві не перетинають 

нульову лінію і закінчуються в інтервалі а - вугілля вважаються небезпечними, 

в інтервалі в – ймовірно небезпечними, в інтервалі с – безпечними. 

 

 
Рис. 12. Криві спучування вугілля по Г. Копперсу. 

 

У своїй публікації [65] П. Дамм представив видозмінений апарат 

Ф. Кортена, в який він ввів ряд істотних удосконалень (рис. 13). 

 

 
 

Рис.13. Прилад Кортен-Дамма для визначення спучування і тиску розпирання вугілля при 

коксуванні: 1 – сталевий стакан; 2 – електропіч; 3 – нагрівальні силіти; 4 – важіль;  

5 – пружина розтягування; 6– штатив; 7 – підставка; 8 – пристосування для регулювання 

натягу пружини; 9 – штемпель; 10 – барабан; 11 – перо; 12 – противага. 
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З метою більш зручного і точного регулювання нагріву днища сталевого 

стакана 1 з вугільною завантажкою в порівнянні з обігрівом газовим пальником 

піч 2 була забезпечена електронагрівом за допомогою силітів 3. Замість 

вантажу, який навішується на важіль 4  застосована пружина розтягування 5, 

закріплена на штативі 6, який пригвинчений до масивної підставки 7. Для 

фіксування натягу пружини П. Дамм розробив спеціальне пристосування 8. 

Нагрівання вугільної завантажки контролюється за допомогою термопар. 

Вертикальні переміщення важеля 4, що відбуваються в результаті підйому-

опускання штемпеля 9, так само як і в приладі Ф. Кортена, записувалися на 

барабані, що обертається 10 пером 11, закріпленим на кінці важеля 4. У 

схематичному вигляді прилад Кортен-Дамма представив у своїй публікації Б . 

Гофмейстер [61] (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Прилад Кортен-Дамма для визначення тиску розпирання вугілля при коксуванні:  

1 – електропіч; 2 – обігрівальні силіти; 3 – сталевий стакан; 4 – кришка стакана;  

5 – газовідвідна трубка; 6 – штемпель; 7 – важіль з пишучим пером; 8 – пружина 

розтягування; 9 – регулювальний гвинт; 10 – штатив; 11 – барабан; 12 – противага. 

 

На даному рисунку показаний спрощений пристрій П. Дамма для 

регулювання вручну натягу пружини 8 за допомогою гвинта 9, показана 

газовідвідна трубка 5. У дні металевого стакана для полегшення видалення газів, 

що утворюються виконано багато дрібних отворів. Щоб зерна випробуваного 

вугілля не висипалися із стакана, на дно укладають азбестовий кружок 

товщиною 2-3 мм. На поверхню вугільної завантажки укладається такий же 

кружок з азбесту. Для досягнення рівномірності насипної щільності вугільної 

завантажки в стакані її завантажували пошарово. Після завантаження та 

розрівнювання кожних 10 г вугілля на його поверхню штемпелем накладався 

механічний тиск в 1 кг протягом ½ хв. При рівні подрібнення вугілля до <0,6 мм 

насипна щільність вугільної завантажки (імовірно, повітряно-сухого - авт.) 

становила 0,84 г/см
3
. Після розігріву печі до 300 °С в неї поміщали завантажений 

вугіллям стакан. Цей рівень температури розробник обґрунтовував тим, що при 

більш низькій вихідній температурі печі і нагріванні днища стакана до 700 °С 

тиск розпирання різного нижньосилезького вугілля значно не відрізнялося один 

від одного. По суті, цим прийомом він збільшував швидкість коксування, що і 

сприяло кращому розмежуванню вугілля по тиску розпирання. 
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На поверхню вугілля встановлювали штемпель, а на ньому розміщували 

важіль, за допомогою якого пружиною створювали певний тиск на вугільну 

завантажку. 

При подальшому підйомі температури днища стакана, що сприяє 

протіканню процеса коксування вугільної завантажки, перо викреслює криву на 

спеціально розкресленому папері, закріпленому на барабані, що обертається. 

П. Дамм приводить чотири кривих, отриманих при випробуванні різного 

вугілля (рис. 15). 

 

 
 

Рис.15. Криві спучування вугілля в апараті Кортен-Дамма: а – сильно спучуються; b –

помірно спучуються; с – неспучуються; d – усадкові. 

 

При ретельному зрівноважуванні маси важеля противагою на вугільну 

завантажку тисне тільки незначна частина ваги штока, тому спучування вугілля 

може вважатися практично вільним. Приблизно до сорокової хвилини ніякого 

підйому кривих не відбувається - вони практично паралельні осі абсцис. Це, як 

пояснював П. Дамм, відбувається внаслідок того, що після введення 

«холодного» товстостінного стакана, завантаженого вугіллям, відбувається 

охолодження печі, яке потім долається, а вугілля починає розм'якшуватися і 

спучуватися.Після перетворення вугілля в напівкокс (на 97-103-й хвилині – 

авт.) криві спадають в результаті усадки останнього. При цьому різні вугілля 

поводяться по-різному. Якщо вугілля а спучується на 47 мм, то вугілля стільки 

на 10 мм, а вугілля d взагалі не спучилося, а показало тільки усадку. 

Надалі П. Дамм шляхом накладання різного тиску на поверхню вугілля 

знаходив його тиск розпирання. Якщо сила спучування вугілля переборювалася 

певним тиском, прикладеним зверху на вугілля, то це і вважалося тиском 

розпирання. На рис.16 показана зміна ходу кривих спучування при накладенні 

різного механічного тиску на вугільну завантажку. 

Слід зазначити, що хід кривих на рис. 15 дуже схожий з ходом кривих на 

рис. 16. При цьому, на думку автора, спучування вугілля а долається тільки 

після прикладання механічного тиску 6,4 кг (крива 4).  
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Рис.16. Криві спучування завантажки вугілля а при різному механічному навантаженні 

штемпелем на його поверхню: 1 – без навантаження;  

2, 3 і 4 – навантаження відповідно 32; 48 і 64 Н. 

 

Однак, на нашу думку, цей тиск (розпирання) становить 4,8 кг, тому що 

крива 3 не перетинає вісь абсцис. Знаючи площу поверхні вугілля під 

штемпелем, можна розрахувати питомий тиск розпирання випробуваного 

вугілля. При внутрішньому діаметрі сталевого стакана 60 мм поверхня вугілля 

становить 28,26 см
2
. Якщо прийняти механічний тиск 4,8 кг, то питомий тиск 

складе 0,17 кг/см
2
, або ~ 17 кПа. Таким чином, шляхом поступового збільшення 

механічного тиску, що прикладається на поверхню випробуваного вугілля, П. 

Дамм визначав його тиск розпирання. Недоліком цієї методики є її 

громіздкість, тому що потрібно провести кілька випробувань вугілля, щоб 

досягти об'єктивного результату. Крім того, накладання вантажу на поверхню 

вугільної завантажки призводить до її ущільнення, тобто випробування вугілля 

відбувається при різних його насипних щільностях, що, як буде показано 

нижче, істотно впливає на величину тиску розпирання.  

Велике значення надавалося удосконаленню апарата Ф. Кортена в способі 

навантаження штемпеля на стакан, завантажений вугіллям. Так, Г. Хокк і 

Е. Фрітц в своїй публікації [66] дають опис удосконалення П. Даммом і Б. 

Гофмейстером пристрою для навантаження на важіль, а, відповідно і на 

штемпель в апараті Ф. Кортена (рис. 17). 

 

 
Рис.17. Апарат Дамма-Гофмейстера: а – важіль; b – пружинні ваги; с – перо; d – барабан;  

е – стрілка вагів; f – нитка. 
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Важіль а з’єднаний з пружинними вагами b для вимірювання тиску 

розпирання. Для утримання важеля в початковому положенні на нього 

накладають навантаження шляхом розтягування пружини терезів за допомогою 

«баранчикового» гвинта. Положення важеля контролюється тим, що записуюче 

перо с, закріплене на кінці важеля, креслить на барабані d так звану «нуль-

лінію». Стрілка е ваг через ролик (на рисунку не показано) пов’язана з ниткою 

f, призначеною для обліку прогину важеля і, відповідно, виключення пов’язаної 

з цим помилки експерименту. 

Для коксування було використано стакан з внутрішнім діаметром 60 мм. 

Маса наважки повітряно-сухого вугілля становила 50 г, рівень подрібнення 

якого був такий, що зерна проходили через сито кількістю отворів 860 на см
2
. 

При цьому насипна щільність вугілля в стакані становила 0,708 г/см
3
, а висота 

шару вугілля в стакані при цьому – 25 мм. При зміні насипної щільності на 

0,01 г/см
3
 висота завантажки змінювалася на ~0,3 мм. Загальний час коксування 

після установки завантаженого стакана в холодну піч становить ~140 хв, що 

відповідає швидкості нагрівання 10 К/хв. Такий режим нагріву для порівняності 

результатів витримувався у всіх дослідах. 

К. Баум і П. Гойзер також описують [62] видозмінений П. Даммом і 

Б. Гофмейстером апарат Ф. Кортена. На рис. 18 приведена світлина цього 

апарату, а на рис.19 – пристрої для натягу пружини. 

 

 
Рис.18. Видозмінений П. Даммом і Б. Гофмейстером апарат Ф. Кортена  

для визначення тиску розпирання. 
 

Для отримання більш точних даних при визначенні тиску розпирання 

вугілля П. Дамм і Б. Гофмейстер оснастили апарат Кортена-Дамма новим 

пристроєм для навантаження важеля утримуючого штемпель в нерухомому 

стані (рис.19), обладнаним трьома пружинами розтягування, хоча на рисунку 

показані тільки дві пружини, посередині між ними пружина відсутня. Ці три 

пружини можуть створити тиск 0,3 МПа на штемпель, встановлений на 

вугільну завантажку стакана. 
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Рис.19. Пристрій для натягування пружини апарата для визначення тиску розпирання. 

 

Натяг пружин а передається на важіль f зубчастою рейкою b, що 

приводиться в рух маховиком с, пов’язаним з черв'ячним гвинтом d. Натяг 

пружин фіксується храповиком e. Запис тиску розпирання на папері, 

закріпленому на барабані, що обертається, виконується в кг/см
2
. Важіль f 

пов’язаний з верхнім записуючим пером g, яке записує зміни тиску розпирання 

в процесі коксування вугільної завантажки. По запису нижнього пера h, так 

званої нуль-лінії, регулюють силу натягу пружин. Ця лінія повинна проходити 

паралельно осі абсцис (або по ній), цим досягається отримання дійсних значень 

тиску розпирання. На рис. 20 представлені характерні криві при випробуванні 

одного вугілля. 

 

 
 

Рис. 20. Результати випробування вугілля на апараті Дамма-Гофмейстера: 1 – нуль-лінія;  

2 – крива тиску розпирання. 

 

Дані рисунка свідчать, що нуль-лінія проходить з дуже незначними 

відхиленнями від осі абсцис в діапазоні дії тиску розпирання. Це доводить, що 

авторами отримано саме той тиск, який діє на штемпель, тобто дійсний тиск 

розпирання. Звертає на себе увагу ступенева зміна ходу кривої тиску 

розпирання. Це пояснюється тим, що автори в певні моменти процеса 

коксування збільшували, або зменшували (вручну) напругу пружин, що 
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створюється зубчастою рейкою. Рисунок свідчить, що кожне коригування 

тиску пружин відбувалося через 3 - 5 хв. 

Хоча автори і позбулися необхідності проведення декількох дослідів для 

визначення тиску розпирання одного вугілля, все ж слід визнати складність 

даного пристрою і необхідність постійного спостереження за ходом нуль-лінії. 

Для досягнення більш паралельного просування пластичного шару 

вугілля від днища стакана догори П. Дамм і Б. Гофмейстер також внесли деякі 

удосконалення, які видно з рис 21. 

 

 
 

Рис. 21. Удосконалена піч для визначення тиску розпирання (П. Дамм -Б. Гофмейстер):  

а – шамотний вогнетрив; в – азбестові кружки; с – шари азбесту; е – термопара;  

d – динасова пластина; f – силіт. 

 

Маса завантаженого стакана відповідала методу Г. Копперса - 80 г 

вугілля. Внутрішня поверхня стакана по висоті 45 мм обкладалася азбестовим 

папером завтовшки 1 мм. Кружок з такого ж паперу укладався на дно стакана. 

Стакан містився в нагрівальну піч, виконану з шамотного вогнетрива а. На верх 

штемпеля укладали три азбестових кружка в, товщиною ~ по 3 мм. З огляду на 

низьку теплопровідність азбесту, призначення цієї ізоляції полягало, очевидно, 

в зменшенні втрат тепла від штемпеля протягом досліду. Шар азбесту 

сукладався між верхньою шамотною частиною печі і динасовою пластиною d. 

Між нею і днищем стакана встановлена термопара е. Більш товстий шар 

азбесту укладається між нижньою шамотною частиною печі і тією ж динасовою 

пластиною. Призначення динасової пластини, на нашу думку, полягає в тому, 

щоб виключити проникнення газів, які утворюються в результаті піролізу 

вугілля, на розпечені силіти f, які при цьому швидко виходять з ладу. 

Динасовий матеріал для пластини  вірогідно прийнятий тому, що його 

теплопровідність вище, ніж шамоту. Цим мінімізується тепловий опір шару між 

силітами і днищем стакана. Призначення верхнього азбестового шару с полягає, 

швидше за все, в тому, щоб зменшити проникнення тепла до зовнішньої 

циліндричної поверхні стакана і тим самим – по можливості, зберегти 

переміщення пластичного шару вугілля вгору паралельно днищу стакана. 

Однак це, на нашу думку, не може виключити так званих «крайових ефектів», в 
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результаті яких конфігурація пластичного шару в вертикальному розрізу 

стакана приймає U-образний вид. Ці ефекти неминучі, тому що 

теплопровідність сталі (з якої виготовлений товстостінний стакан) в ~20 разів 

вище, ніж шамоту. Тому тепло від сталевого нагріваємого днища легко 

передається до циліндричної частини стакана. Нижній шар азбесту с 

призначений для зменшення втрат тепла від нижньої шамотної частини печі. З 

рисунка неясно, куди евакуюються гази піролізу, в тексті роботи [62] про це 

також не говориться. 

Інший метод вимірювання тиску розпирання вугілля запропоновано Г. 

Копперсом і А. Ієнкнером [1]. Їх удосконалення апарату Ф. Кортена полягає в 

тому, що замість вантажу, який навішується на важіль (що може підвищувати 

насипну щільність вугільної завантажки), вони застосували гідравлічний 

пристрій 1 (рис. 22). 

 

 
 

Рис.22. Лабораторний апарат Г. Копперса для визначення тиску розпирання при постійному 

об’ємі вугільної завантажки: 1 – гідравлічний пристрій; 2 – шток поршня; 3 – поршень;  

4 – важіль; 5 – піч; 6 – газовий пальник; 7 – стакан; 8 – вугільна завантажка; 9– штемпель;  

10 – отвір в вогнетривкому тілі печі; 11 – манометр; 12 – шкала. 

 

Шток 2 поршня 3 шарнірно з’єднаний з важелем 4 апарата. Гідравлічна 

система заповнена рідиною, переважно гліцерином. Піч 5 обігрівається за 

допомогою газового пальника 6, при цьому полум’я пальника направлено на 

днище товстостінного сталевого стакана 7, в якому знаходиться завантажка 

випробуваного вугілля 8. При коксуванні вугілля утворюються гази і пари 

піролізу, які  виходять через отвори в днищі стакана і згорають в полум'ї 

пальника. Продукти горіння, імовірно, евакуюються назовні через отвір 10 в 

вогнетривкому тілі печі.Тому даний апарат, як і всі розглянуті раніше, повинен 

перебувати в витяжній шафі, щоб газоподібні продукти горіння або коксування, 

які можуть проникнути з боку штока (див. рис. 22), не потрапляли в 

приміщення лабораторії. 

При виникненні тиску розпирання, якетисне на штемпель 9, поршнем 3 

через важіль 4 створюється тиск в гідравлічній системі апарата. Цей тиск 

фіксується стрілкою манометра 11. Шкала 12, ймовірно, потрібна для контролю 

можливого відхилення важеля 4 від вихідного (нульового) положення, хоча 

рідини є практично нестисливими навіть при дуже високому тиску, набагато 
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більшому, ніж тиск розпирання вугілля. Можна припустити, що сальники, 

гідравлічної системи, можуть розгерметизуватися, і тоді стрілка важеля 4 

відхилиться від нульової позначки. На рис. 23 представлені дані випробувань 

одного вугілля при різній насипній щільності його в стакані. 

 

 
 

Рис.23. Криві тиску розпирання вугілля в лабораторному апараті Копперса при різній 

насипній щільності, г/см
3
: 1 – 0,75; 2 – 0,82; 3 – 0,90. 

 

Незважаючи на істотне вдосконалення апарата, Г. Копперс все-таки 

оцінював тиск розпирання по кінцевій усадці коксу і по конфігурації отриманих 

кривих. Зі збільшенням насипної щільності вугілля кінцева усадка коксу 

зменшувалася. 

Незважаючи на істотне вдосконалення апарата, Г. Копперс все-таки 

оцінював тиск розпирання по кінцевій усадці коксу і по конфігурації отриманих 

кривих. Зі збільшенням насипної щільності вугілля кінцева усадка коксу 

зменшувалася. 

Якщо П. Дамм замінив в апараті Ф. Кортена накладання вантажів на 

важіль пружиною, то Шлепфер і Мюллер вантаж замінили ємністю, в яку 

тонкою цівкою насипалася свинцева дріб з воронки [67]. 

Більш вдале рішення виміру тиску розпирання при постійному об’ємі 

представлено Г. Недельманом [15, 68, 69]. Наважку досліджуваного вугілля 

масою 120 г коксують в циліндричному стакані діаметром 80 мм. На вугільну 

наважку встановлювали перфорований штемпель, з’єднаний з важелем і 

гідравлічною системою з вимірювальним пристроєм, що реєструє тиск 

(розпирання). Дослід виконували з тією ж вологістю і гранулометричним 

складом вугілля, що і при промисловому використанні. Насипна щільність 

вугільної завантажки в усіх дослідах дотримувалася постійною і становила 

0,75 г/см
3
 (на суху масу). За небезпечний вважали тиск 0,50 кг/см

2
 (50 кПа). 

Слід сказати, що поряд з апаратами, в яких в якості ємності для 

коксування прийнятий циліндричний товстостінний сталевий стакан, 

розроблялися і інші пристрої. Як приклад, може служити так звана 

«Вальденбургська проба», докладно описана в публікаціях Б. Гофмейстера і К. 

Гізелера. Як вказує Б. Гофмейстер [61], цей метод визначення «здатності 

вугілля до тиску розпирання» був розроблений і поширений в 1926 р. в 

лабораторії коксового заводу Крюгера і Арнфельда в Нижній Сілезії 

(Німеччина). Назва проби має походження, мабуть, від назви міста 
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Вальденбург. Цей завод постійно зазнавав труднощів при коксуванні із 

застосуванням технології трамбування сильно розпираючого вугілля. 

Для випробування в муфельній печі береться наважка 900 г вугілля 

подрібненням <8 мм, вологістю ~10 % і рівномірно утрамбовується в жерстяній 

коробці, звареній із сталевого листа товщиною 1 мм, з розмірами, мм: довжина - 

170, висота – 120, ширина – 45. Насипна щільність вугільної завантажки при 

вологості 10,0 % складає 1,0 г/см
3
, на суху масу – 0,9 г/см

3
. Коробка 

встановлюється по осі муфельної печі попередньо розігрітій до 900 °С. При 

досягненні цієї температури проба витримується ще одну годину при цій же 

температурі, після чого обігрів печі відключають. Щоб не відбувалося підгоряння 

поверхні коксу, коробку залишають в печі до повного її охолодження. Після цього 

виконують візуальний огляд та обмір коксового королька. 

К. Гізелер наводить у своїй публікації [70] конструкцію муфельної печі 

для коксування «Вальденбургської проби» (рис. 24), а також світлину коробки з 

1-мм листа сталі, в яку завантажують випробовуване вугілля (рис.25).  

 

 
Рис.24. Розріз печі для Вальденбургської проби: 1 – піч; 2 – силітові нагрівачі, 3 – 

жерстяна коробка з вугільною пробою; 4 – газовідвідна труба; 5 – герметизуючий затвор. 

 

 
 

Рис. 25. Коробка для вугілля при випробуванні його за методом Вальденбургської проби. 

 

Слід зазначити, що на рисунку 24 не відображено термопари, по якій 

контролюється нагрів вугільної завантажки до заданої (900 ºС) температури. 

При використанні методу Вальденбургської проби отримують досить 

показові результати. Під час коксування різні вугілля розвивають більший, або 
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менший тиск розпирання, відповідно деформуючи при цьому коробку з тонкого 

(1 мм) листового заліза, яке при високій (900 ºС) температурі набуває еластичність 

і тому, за твердженням розробників, практично не створює опору розпираючій 

вугільній завантажці. Б. Гофмейстер [61] наводить ряд фотографій коксових 

корольків, що знаходяться в деформованих при коксуванні жерстяних коробках. 

При цьому він наводить і величини тиску розпирання Р цього вугілля, які були 

визначені в апараті Кортен - Дамма, а також час дії тиску розпирання τ (рис. 26). 

 

 
Рис. 26. Зразки Вольденбургської проби вугілля відповідно до їх тиску розпирання  

в апараті Кортен-Дамма. 

 

З представлених даних видно, що вихід летких речовин з 

випробовуваного вугілля досить низький. Як правило, такі вугілля розвивають 

високий тиск розпирання, що підтверджується представленими даними. 

Найнижчий  тиск розпирання вугілля № 4 склало 0,29 кг/см
2
 (29 кПа – авт.), а 

найвищий – 1,03 і >1,4 кг/см
2
 (відповідно 103 і >140 кПа авт. ) Такі високі 

значення викликають сумнів. Мабуть, апарат сильно завищує показники тиску 

розпирання. З рисунка також видно, що тиск розпирання значно деформує 

жерстяні коробки. При цьому в одних випадках кокс щільно прилягає до стінок 

коробки, в інших - є значний зазор між корольком та стінками. Це пояснюється 

різною усадкою коксу. Якщо вугілля сильно розпираюче, та до того ж ще і 

утворює малоусадковий кокс, то він дуже небезпечний при коксуванні в 

промислових коксових печах. Якщо ж вугілля розпираюче, але кокс дає значну 

усадку, то таке вугілля менш небезпечне. Якщо вугілля не розвиває високого 

тиску, то коробка зберігає свою форму. Проба безпечного вугілля приведена в 

монографії Г.Л. Стаднікова, (рис.27) [67]. 

 

 

 
Рис. 27. Вальденбургська проба малорозпираючого вугілля. 
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Для розробки наукової методики складання вугільних шихт, що 

забезпечують необхідну якість коксу, і схильність їх до «забуреності печей» 

Л.М. Сапожніковим був розроблений так званий «Трайб-апарат» [2, 71] на базі 

апарату Копперса, створеного, в свою чергу, з видозміненого апарату Кортена. 

Приставка «трайб» походить від німецького слова «treiben» - приводити в рух, 

що пов’язано з поведінкою вугілля при коксуванні. Апарат став прототипом 

сучасного пластометричного апарата, що дозволяє визначати товщину 

пластичного шару вугілля у і усадку вугільної завантажких. Крім того, за 

отриманими трайб-кривими можна скласти якісну (але не кількісну) оцінку 

схильності даного вугілля або шихти до розвитку тиску розпирання. На рис. 28 

представлена конструкція апарата. 

 

 
 

Рис. 28. Трайб-апарат Л.М. Сапожнікова: 1 – сталевий стакан; 2 – термопара; 3 – спай 

термопари; 4 – дужка; 5 – штемпель; 6 – пластометр; 7 – верхня кромка стакана;  

8 – вогнетривка цегла; 9 – важіль; 10 – вантаж; 11 – перо; 12 – барабан. 

 

Сталевий стакан 1 апарата внутрішнім діаметром 60 мм строго 

циліндричної форми має вставне дірчасте дно. Термопара 2 в сталевому 

трубчастому чохлі встановлюється так, щоб її спай 3 перебував при температурі 

нижнього шару вугільної завантажки. Чохол закріплюється нерухомо за 

допомогою дужки 4. Штемпель 5 теплоізольований зверху шаром азбесту і має 

ряд невеликих отворів для виходу летких продуктів піролізу і один невеликий 

отвір для проходження голки пластометра 6. Шкала пластометра 

одградуйована, так, що коли вістря голки торкається дна, проти рівня 7 

знаходиться нульова поділка, а при поступовому піднятті голки рівень вказує 

відстань в міліметрах між вістрям голки і дном. Завантажений вугіллям стакан 

встановлюють в камеру вогнетривкої кладки 9 апарата. Штемпель 5 шарнірно 

з'єднаний з важелем 9, на якому навішено вантаж 10, який створює тиск на 

поверхню вугільної завантажки 0,1 МПа. На кінці важеля прикріплене перо 11 

для запису на обертовому барабані 12 всіх змін висоти коксуємої завантажки 

під час досліду. Барабан робить один повний оборот за 4 години і його діаметр 

підібраний так, що протягом 1 хв. твірна барабана переміщується на 1 мм. 

Нагрівання дна стакана проводиться силітами зі швидкістю 3 К/хв, що «в 

загальному відповідає середній швидкості нагріву вугілля в коксових печах». 

Перед завантаженням вугілля внутрішні стінки сталевого стакана 

очищаються до блиску. На дно стакана кладеться кружок з азбестового картону 
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товщиною 1 мм, а твірна стакана викладається одним шаром з фільтрувального 

паперу. Для безперешкодного проходу пластометричної голки під час 

коксування в вугільну завантажку поміщається трубочка з тонкого вощеного 

паперу 13. ЇЇ діаметр 2 мм, а висота дорівнює висоті вугільної завантажки. Для 

досліду береться 100 г повітряно-сухого вугілля крупністю <1,5 мм. 

На верх завантажки також кладеться кружок з азбестового картону 

товщиною 1 мм з відповідними отворами для чохла термопари і 

пластометричної голки. Висота завантаженого в стакан вугілля коливається в 

межах 40-45 мм, що відповідає насипній щільності 0,76-0,86 г/см
3
 (на сухе 

вугілля). За твердженням Л.М. Сапожнікова, трайб-криві, отримані в апараті, 

сильно відрізняються від кривих, отриманих в стандартному апараті 

(Г. Копперса – авт.) в бік «більшої чутливості і виразності». Це досягається в 

результаті малої вологості наважки (повітряно-сухої), відносно великої 

насипної щільності та інших умов нагрівання. При середній тривалості досліду 

4 год. температура нижнього шару вугільної завантажки сягає 700-800 °С, 

верхнього шару – 400-500 °С. Автор вважає, що односторонній нагрів та низька 

теплопровідність вугілля відповідають тому, що процес коксування в стакані 

відбувається «подібно промисловому коксуванню, переміщуючись шар за 

шаром на холодну сторону. Таким чином, в трайб-апараті на різних рівнях від 

дна стакана, як і в симетричній половині коксової печі, відбувається одночасне 

протікання всіх стадій коксування». Це означає, що пластичний шар по всьому 

горизонтальному перетину стаканана всіх етапах його переміщення догори 

паралельний днищу стакана. Однак це викликає сумнів. З огляду на високу 

теплопровідність сталі (45 Вт·м/К), неминуча передача істотної кількості тепла 

від днища стакана до його твірної, тим більше, що днище теплоізольоване від 

вугільної завантажки азбестовим кружком товщиною 1 мм, що має дуже низьку 

теплопровідність (0,18 Вт·м/К). В результаті цього виникають крайові ефекти, 

тобто процес коксування протікає не тільки паралельно днищу стакана, але 

частково також і паралельно його осі в нижній частині стакана. Тому на 

периферійній частині стакана пластичний шар буде утворюватися і 

переміщуватися швидше, ніж в решті, що призведе до його відхилення вгору, 

але навряд чи може вплинути на результати вимірювань, оскільки 

пластометрична голка розташована в центрі стакана, а не в периферійній його 

частині. Виходячи з досвіду роботи на трайб-апараті та візуальних оглядів 

отриманих коксових корольків Л.М. Сапожніков стверджував, що «до моменту 

переходу в пластичний стан прилеглого до дна шару вугілля, край трубки з 

вощеного паперу вже давно піддався сухій перегонці. Тому горизонтальність 

утворення пластичного шару біля краю трубки зовсім не порушується». Маса 

голки близько 10 г недостатня для самовільного її занурення у в’язкий 

пластичний шар і при його наростанні голка починає підніматися на верхній 

кромці шару, вказуючи її рівень. При натисканні на голку рукою вона легко 

пронизує пластичний шар, «даючи відчутну на дотик оцінку ступеня в’язкості і 

однорідності пластичної маси». За даними пластометричних вимірів будуються 

криві переміщення верхнього та нижнього рівня пластичного шару. Автор 

звертає увагу, що «іноді між зоною розкладання і шаром напівкоксу є тонкий 
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(1-2 мм) в’язкий прошарок». На нашу думку цей прошарок є не чим іншим, як 

твердіюча пластична маса, що переходить в первинний напівкокс. На рис. 29 

показана трайб-крива 1 випробуваного вугілля, а також криві 2 і 3, що 

показують динаміку ходу верхньої та нижньої кромки пластичного шару, за 

якими визначається його максимальна товщина. 

 

 
 

Рис. 29. Криві, отримані при випробуванні вугілля в трайб-апараті Сапожнікова:  

1 – трайб-крива; 2, 3 – відповідно рівні верху і низу пластичного шару. 

 

На підставі кінцевої усадки вугільної завантажки, яка визначається за 

трайб-кривою, товщині пластичного шару, «відчутних на дотик характеристик 

зміни в’язкості і однорідності пластичної маси на різних рівнях пластичного 

шару протягом всього періоду коксування», порядку газовиділення з 

пластичного шару (візуально) на «холодну» і «гарячу» сторону, а також 

візуального огляду отриманих коксових корольків Л.М. Сапожніковим 

робилися висновки про «значний» або «незначний» тиск розпирання того чи 

іншого вугілля, або шихти. Отже, даний апарат також дозволяє тільки якісно 

(але не кількісно) характеризувати тиск розпирання вугілля. В подальшому 

Л.М. Сапожніков на цьому ж апараті проводив експериментальні дослідження 

по визначенню в’язкості (плинності) пластичної маси [72] і по кількісному 

визначенню виходу летких продуктів коксування на «холодну» і «гарячу» 

сторону пластичного шару [73], однак це не призвело до кількісного 

відображення тиску розпирання. При цьому слід зазначити, що проведені в 

Дніпропетровському Вуглехімічному Інституті під керівництвом 

Л.М. Сапожнікова, ці роботи явилися вельми важливими для коксохімічної 

науки і практики, особливо пластометрична класифікація вугілля, що 

використовується і в даний час при визначенні спікливості вугілля за 

показниками х і у. 

Надалі Л.М. Сапожніков і Н.А. Бакун на базі апарата для 

пластометричних досліджень створили спеціальний апарат для визначення 

тиску розпирання вугілля і шихт при постійному об’ємі [74]. Були виключені 

всі важелі, «котрі дають прогини і спотворюють показання». Їх замінили 

«штоком та тягами, які працюють тільки на стиснення і розтягування». Схема 

апарата показана на рис.30. 
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Рис. 30. Апарат Л.М. Сапожнікова - Н.А. Бакуна для визначення тиску розпирання при 

постійному об’ємі: 1 – сталевий стакан; 2 – дно стакана; 3 – станина; 4 – штемпель;  

5 – компенсатор; 6 – манометр; 7 – поверхнева термопара. 

 

В якості реактора використовувався все той же сталевий товстостінний 

стакан 1 діаметром 60 мм зі «вставним дірчастим дном» 2. Апарат також 

включає в себе станину 3, штемпель 4 з двома дисками, компенсатор 5 з 

гумовою діафрагмою, манометр 6. 

Так само, як і в трайб-апараті [2], «дно стакана вкривається тонким 

шаром азбестового картону, а стінки фільтрувальним папером». У стакан 

завантажується проба вугілля масою 100 г, подрібнена до <1,5 мм, верх проби 

тепло ізолюється азбестовим картоном, на який встановлюється штемпель з 

«невеликими» отворами і одним отвором діаметром 6-7 мм для проходу 

поверхневої термопари. Компенсатор встановлюється над штемпелем і 

фіксується за допомогою гайок так, що «при найменшому тиску на штемпель 

стрілка манометра приходить в рух». Компенсатор і спіраль манометра 

заповнені водою. Як і в трайб-апараті, нагрів дна стакана проводиться 

електричним струмом зі швидкістю 3 К/хв. На рис. 31 показана крива тиску 

розпирання, отримана при випробуванні розпираючого вугілля. 

 

 
Рис. 31. Крива тиску розпирання вугілля, отримана  

в апараті Л.М. Сапожнікова-Н.А. Бакуна. 

 

Як пояснюють автори, підйом тиску розпирання на ділянці кривої а-в 

відбувається через «розпушення структури вугільних зерен». (Який фізичний 

зміст цього розпушення, вони не вказують). Падіння тиску на ділянці в-с кривої 
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відбувається через розм’якшення нижнього шару вугілля, а різкий підйом на 

ділянці с-d пояснюється інтенсивним затвердіванням нижніх шарів завантажки. 

При цьому «нагромаджуються у в’язкій пластичній масі гази розкладання, які 

розвивають вторинний тиск спучування і крива швидко піднімається». У точці 

d пластичний шар «досягає своєї нормальної величини ... процес стабілізується 

і крива тримається на одній висоті». Коли пластичний шар доходить ближче до 

диска штемпеля і починає стоншуватися (точка е), тиск розпирання падає. Як 

приклад безпечної шихти автори наводять таку,максимальний підйом тиску 

розпирання якої становить 0,09 кг/см
2
 (9 кПа). 

Автори попереджають, що «з метою уникнення зайвого розігріву води в 

компенсаторі, необхідно його в цьому випадку надійно захистити азбестовим 

екраном». Зрозуміло, що можливий розігрів води і відповідно, підвищення через це 

тиску її в компенсаторі може призвести до істотного завищення виміряного значення 

тиску розпирання випробуваного вугілля. Тобто, до підвищення тиску води від 

впливу штока (власне від тиску розпирання) буде додаватися тиск, що виникає через 

нагрівання води. Тому при такому способі визначення тиску розпирання температура 

води в компенсаторі повинна бути постійною у всіх дослідах. 

У прагненні якомога більшого наближення процесу коксування в 

лабораторній установці до процесу в промисловій печі, Г. Копперс значно 

збільшив розміри сталевого стакана, а, відповідно, і вугільної завантажки, 

зберігши при цьому конструкцію лабораторного апарата (важіль, вантаж, 

штемпель та ін.) [64, 69]. Висота вугільної завантажки становила, приблизно, 

половину ширини камери коксування (220 мм), період коксування тривав 16-

20 годин, тобто відповідав періоду коксування в промисловій коксовій печі. 

Сталевий стакан з «дірчастим дном» після завантаження його вугіллям 

встановлювався в електропіч, або в піч з газовим обігрівом дна стакана. 

Відмінною особливістю цього апарата є те, що спочатку штемпель не робить 

ніякого тиску на вугільну завантажку, тому що весь цей час він опирається на 

підтримуючий гвинт і тільки торкається завантажки. На важіль навішується 

вантаж з розрахунку тиску на вугільну завантажку 0,08 кг/см
2
 (8 кПа). До тих 

пір, поки вугільна завантажка при коксуванні не створює тиску (розпирання) 

вище вказаного значення, штемпель залишається нерухомим і на барабані 

викреслюється пряма нульова лінія. Як тільки тиск розпирання вугільної 

завантажки перевищить 8 кПа, штемпель починає підніматися і на барабані 

викреслюється крива лінія, що проходить над нульовою. Вугілля, тиск 

розпирання якого перевищує 8 кПа, Г. Копперс вважав небезпечним для кладки 

коксових печей. При цьому він рекомендував випробовувати кожне вугілля при 

різній насипній щільності вугільної завантажки – 750, 800, 850 і 900 кг/м
3
. 

Автор вказував на велике значення таких випробувань, тому що в різних точках 

камери коксування насипна щільність завантажки може значно коливатися – 

вона повинна бути більшою в нижній частині камери, особливо під 

завантажувальними люками. Пізніше співробітниками УХІНа і ВУХІНа [75, 76] 

було показано, що при середній насипній щільності 800 кг/м
3
 щільність 

вугільної завантажки на поду під завантажувальними люками становить 920-

955 кг/м
3
, в міжлюковому просторі біля поду 695-735 кг/м

3
 і у верхній частині 
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завантажки між люками 720-735 кг/м
3
. Приблизно, така ж низька насипна 

щільність вугільної завантажки і в придверному просторі камери коксування. 

Величина рівня тиску розпирання 8 кПа прийнята Г. Копперсом на підставі 

його досліджень по визначенню опору спеціально побудованої коксової камери 

висотою 4,5 м та довжиною 2 м, що імітує стіну камери коксування [1]. На рис.32 

показана споруджена Г. Копперсом стіна для проведення цих досліджень. 
 

 

Рис. 32. Пристрій для випробування на міцність стіни коксової печі (Г. Копперс). 

 

Тиск на стіну здійснювався гідравлічним пресом до першої тріщини, яка 

з’являлася вже при тиску 9 кПа. Для рівномірного розподілу навантаження на 

випробувану стіну між нею і навантажуваною стіною з упорним брусом був 

поміщений шар дрібного коксу. На основі результатів проведених дослідів 

автором була прийнята в якості критеріального рівня величина 8 кПа. При 

цьому зроблено висновок про необхідність проведення дослідів по визначенню 

тиску розпирання вугілля і шихт в великих установках, що дозволяють 

максимально наблизити процес коксування до промислових умов. 

В даний час апарат для визначення тиску розпирання вугілля з 

використанням сталевого стакана в якості реактора коксування 

використовується як Польська Норма PN/G-04522 (рис. 33) [77, 78]. 

 

 

Рис. 33. Апарат для визначення тиску розпирання вугілля з використанням сталевого 

стакана: 1 – корпус; 2 – металевий стакан; 3 – штемпель; 4 – нагрівачі; 5 – стійка; 6 – важіль;  

7 – вантаж; 8 – шкала; 9 – термопара; 10 – ртутний манометр (Польща). 
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Наважка вугілля, що завантажується в стакан діаметром 60 мм, в повітряно-

сухому стані становить 80 г, рівень подрібнення вугілля – <1,4 мм. Ртутний 

манометр встановлюється безпосередньо на штемпель, що знаходиться на 

вугільній завантажці. Завантажений вугіллям стакан встановлюється в піч після 

нагрівання її до 250 °С, подальше нагрівання здійснюється зі швидкістю 10 К/хв. 

Слід зазначити, що на рисунку не показані отвори в днищі стакана. Якщо воно 

суцільне, то леткі продукти коксування повинні долати пластичний шар для 

виходу їх на «холодну» сторону шару і евакуації зі стакана через шар первинного 

вугілля. Це може істотно завищувати отримані значення тиску розпирання. 

Інший варіант польського апарата для визначення тиску розпирання 

представлений на рис. 34 [79]. 
 

 
Рис. 34. Схема польського апарату для визначення тиску розпирання: 1 – вертикальна 

позонова піч; 2 – сталева реторта; 3 – штемпель; 4 – юстировочна гайка; 5– датчик тиску;  

6 – індикатор тиску; 7 – модуль прийому-передачі даних; 8 – модуль перетворення і передачі 

даних; 9 – комп’ютер; R – регулятор-програматор температури;  

Р – зонд внутрішнього тиску розпирання; t – термопара. 
 

У реторту завантажується 60 г вугілля з насипною щільністю 750 кг/м
3
, 

швидкість нагріву проби в межах температур 350-550 ºС становить 3 К/хв. 

Штемпель 3,виконаний з отворами для евакуації летких продуктів коксування 

сприймає тиск розпирання і передає його на датчик тиску 5. Однак днище реторти 

суцільне, що зобумовлює вихід всіх летких продуктів коксування (показаний 

стрілкою) тільки через штемпель. Оскільки нагрів вугільної проби здійснюється 

круговим температурним полем, то пластичний шар, поступово наближається до 

його вертикальної осі, і представляє собою циліндр з певною товщиною стінки. 

Утворені гази піролізу вугілля з нижньої частини завантажки повинні долати 

майже всю висоту цього циліндра, що ускладнює їх евакуацію і тим самим сприяє 

завищенню тиску розпирання. Підтвердженням цього є отримані дані. 

Так, вугілля «Борина» з вмістом летких продуктів V
daf

 – 26,4 %, Rо – 1,05 %, 

RI – 73; SI – 8,5 розвинув максимальний тиск розпирання 91,8 кПа, а вугілля 

«Роберт» з V
daf

 – 23,1 %, Rо – 1,3 %, RI – 72; SI – 9,0 – відповідно 132,0 кПа. 

Польські дослідники [80] також вважають, що ці апарати [77, 79] 

завищують результати отриманих даних тиску розпирання. У вдосконаленому 

ними пристрої вимірювального тигля (рис. 35) забезпечується вільний вихід 

летких продуктів коксування з вугільної завантажки. 
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Рис. 35. Схема вимірювального тигля ACRW (Польща). 

 

Суть методу ACRW заключається в тому, що тиск розпирання 

сприймається штемпелем, встановленим на поверхні вугільної завантажки (тобто 

так само, як і в двох попередніх апаратах [77, 79]). Проба вугілля подрібнюється 

до рівня <1,4 мм, щільність завантажки становить 1000 кг/м
3
. Зовні гільзи 

простір заповнений дрібним зернистим матеріалом (коксиком), куди 

евакуюються гази піролізу вугільної завантажки при її коксуванні. Швидкість 

нагріву проби вугілля становить 3 К/хв. Термопара встановлена до половини 

висоти вугільної завантажки. Слід сказати, що даний апарат, по всій видимості, 

призначений для визначення тиску розпирання тільки сильно ущільненої 

(трамбуванням або пресуванням) вугільної завантажки (γ=1000 кг/м
3
). На жаль, в 

публікації немає пояснення, як обігрівається вугільна завантажка, та куди 

евакуюються парогазові продукти з реторти, немає даних про вологість і масу 

вугільної завантажки. Якщо нагрів завантажки ведеться знизу, то це є недоліком, 

властивим всім вищеописаним апаратам, в яких в якості реактора 

використовується сталевий стакан, що обігрівається знизу, а тиск розпирання 

сприймається з боку вугілля (шихти), а не з боку коксу, як в промисловій камері 

коксування. Автори наводять графік (рис.36), яким підтверджується наявність 

кореляції між даними по тиску розпирання в апараті ACRW і в напівпромисловій 

печі з рухомою стінкою Центру піролізу Марієно (ЦПМ, Франція). 
 

 

Рис. 36. Тиск розпирання в лабораторній (ACRW, Польща) печі і напівпромисловій печі з 

рухомою стінкою (ЦПМ, Франція). 
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Слід зазначити, що величини тиску розпирання, наведені авторами, також 

вельми високі – від 40 до 120 кПа. Це можна пояснити тим, що щільність 

вугільної завантажки вельми висока (1,03 т/м
3
), значно більша середньої насипної 

щільності вологої вугільної завантажки в промисловій печі (0,80-0,82 т/м
3
). 

Надзвичайно великий вплив на тиск розпирання є затруднена евакуація 

продуктів піролізу з коксуємої вугільної завантажки в поєднанні з високою її 

щільністю підтверджується дослідами, проведеними на апараті прискореного 

визначення тиску розпирання Національною металургійною Академією 

України (НМетАУ), м. Дніпро (рис.37) [81, 82 ]. 
 

 

Рис. 37. Апарат НМетАУ для прискореного визначення тиску розпирання вугілля і вугільної 

шихти: 1 – нагрівальна піч; 2 – сталевий блок; 3 – тримач; 4 – трубка для вугільної проби; 5 – 

трубка для передачі тиску; 6 – мідний наконечник трубки; 7 – термопара; 8 – головка-

фіксатор; 9 – вугільна проба; 10 – гідравлічна мембрана; 11 – перетворювач тиску; 12 – 

реєструючий прилад; 13 – важіль; 14 – шарнірне з’єднання; 15 –стяжна муфта. 
 

Для випробування відбирається аналітична проба вугілля масою 2 ± 0,01 

г, яку засипають в сталеву трубку 4 і ущільнюють під навантаженням 218 МПа 

за допомогою гідравлічного преса. Після нагріву печі до температури 500 ºС 

трубку 4 з ущільненою пробою 9 разом з мідним (чутливим) наконечником 6 і 

голівкою-фіксатором 8 встановлюють в утримувач 3 і опускають в сталевий 

блок 2 нагрівальної печі 1. Відразу після цього включають реєструючий прилад 

12 та головку-фіксатор 8, встановлюють гідравлічну мембрану 10. Потім важіль 

13, на якому встановлений перетворювач тиску 11, з’єднують з шарніром 14 і за 

допомогою стяжної муфти 15 накладають на пробу вугілля початковий 

зовнішній тиск 2 МПа. Процес коксування протікає при постійному об’ємі 

вугільної завантажки. 

Для реєстрації тиску розпирання тиск від коксуємої завантажки 9 

передається через мідний чутливий елемент 6 і сталеву трубку 4 яка діє на 

гідравлічну мембрану 10, пов’язану з перетворювачем тиску 11. Тиск і 

температура фіксуються на реєструючому приладі 12. Для характеристики 

вугілля береться, як і зазвичай, його максимальний тиск розпирання. 

На рис. 38 представлена характерна крива, отримана при випробуванні 

вугілля, а підписи під рисунками дають трактування авторами різних ділянок 

кривої в процесі коксування. Ділянку в кривої автори характеризують як період 
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розм'якшення вугільної завантажки, що протікає одночасно з падінням тиску 

розпирання. Однак в макропроцесі коксування при початку розм’якшення 

вугільних зерен на «холодній» стороні пластичного шару тільки починається 

підйом тиску розпирання. Ділянку d-е по трактуванні авторів слід розуміти, як 

тривалість дії тиску розпирання, однак при цьому вони виключають ділянку f, 

яку називають періодом руйнування утвореного твердого залишку (напівкоксу – 

авт.). Вважаємо ділянку f також характеризуючою тиск розпирання в період 

його зниження, оскільки неможливо стверджувати, що на цій ділянці коксуєма 

завантажка вже знаходиться в твердому стані, тимпаче, що температурний 

режим коксування не наводиться. 

 

 
Рис. 38. Залежність тиску розпирання від часу: Р1 –зусилля розм’якшення, або первинної 

усадки вугілля, Па; Р2 – максимальний тиск розпирання, Па; Р3 – опір 

роздавлюваннюутвореного твердого залишку, Па; а – період термічної стійкості вугілля до 

початку розм’якшення, с; b – період розм’якшення, с; с – період між закінченням 

розм’якшення і початком дії тиску розпирання, с; d – тривалість дії тиску розпирання, с; е – 

період закінчення дії тиску розпирання та початку опору руйнування утвореного твердого 

залишку, с; f – період руйнування утворюваного твердого залишку, с. 

 

При випробуванні вугілля різної стадії метаморфізму, авторами отримані 

наступні середні результати, кПа: марка Г – 2730; Ж – 1860; К – 3000; ОС – 

3740; КС – 3360. Такі високі значення тиску розпирання можна пояснити 

значною щільністю вугільної наважки, спресованої під дуже високим тиском. 

За даними роботи [84] щільність даної наважки (фактично таблетки) становить 

1,36 г/см
3
 (на суху масу), що дорівнює щільності целіка вугілля. Іншою 

причиною високого тиску розпирання є дуже велика швидкість нагріву наважки 

40 К/хв, тобто в ~13 разів вище, ніж при промисловому коксуванні. Нагрівання 

ведеться в круговому, а не плоскому температурному полі. 

На наш погляд, головною причиною високих значень тиску розпирання є 

досить утруднений вихід парогазових продуктів коксування, оскільки зазор між 

трубкою внутрішнім діаметром 12 мм для вугільної наважки і мідним 

наконечником штока становить всього 0,25 мм. 

Привисокій швидкості нагріву малої наважки вугілля (2 г) вона відразу ж 

практично вся переходить в пластичний стан, а накладений на неї зверху 

високий механічний тиск (2 МПа) призводить до витискування в кільцевий 

зазор пластичної маси, тим самим закупорюючи його. Утворені парогазові 
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продукти коксування створюють тиск на штемпель, що сприймається як 

дійсний тиск розпирання. 

При розробці свого апарата для визначення тиску розпирання К. Гізелер 

[70] також зіткнувся з проблемою утрудненого виходу парогазових продуктів 

коксування з вугільної завантажки. Він спробував створити апарат, якийв 

лабораторних умовах при малій вугільнійзавантажцізміг би відтворити 

промислові умови коксування (рис. 39, 40). 

 

 

 

Рис. 39. Апарат К. Гізелера для визначення тиску розпирання: а – трубчаста нагрівальна 

електропіч; b – ролики; с – важіль з гайкою; d – гвинт з правою і лівою різьбою; е – ручка;  

f – тримач; h – натяжний гвинт; k – важіль; l – пружина; m – прилад для виміру усадки; 

 j – кварцовий штемпель. 

 

 

 
Рис. 40. Загальний вигляд апарата К. Гізелера. 

 

Гізелер вважав, що якщо невелику наважку вугілля помістити в 

замкнутому просторі завдовжки, приблизно рівному ширині промислової 

камери коксування і нагрівати її з двох сторін по температурним кривим, 

близьким до промислових, то процес коксування буде подібний до процесу в 

промислових печах. Загальна довжина апаратаК. Гізелера становить 1300 мм. 

Вугільназавантажказасипається в порцелянову трубку g внутрішнім діаметром 

25 мм. Довжина завантажки в трубці становить 300 мм, що, як вважає автор, 

близько до ширини промислової камери коксування. За нашими підрахунками, 

маса завантажки при насипній щільності 0,8 кг/дм
3
 становить 117 г, при 
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1,0 кг/дм
3
 – 147 г.По кінцях завантажка обмежена кварцовими штемпелями і. 

Трубка з штемпелями встановлюється в електропечі а на тримачах f. Один 

кварцовий штемпель з’єднаний з датчиком m для виміру усадки, а інший – з 

датчиком для виміру тиску розпирання. Датчик для відтворення тиску 

розпирання складається з важеля k, пружини l і натяжного гвинта h. 

Розвиваючийся при коксуванні тиск розпирання натискає на кварцовий 

штемпель І, який передає його на важіль k, прагнучи повернути останній проти 

годинникової стрілки. Для утримання важеля в початковому положенні, за 

вказівником на кінці важеля змінюють натяг пружини l гвинтом h. 

Вугільна завантажка в порцеляновій трубці нагрівається двома 

трубчатими печами а, яка на початку досліду встановлюються по кінцях 

вугільної завантажки. Коли температура в печах досягає заданої величини, вони 

починають зближуватися із заданою швидкістю. Ніхромові нагрівачі печей 

виконані нерівномірно, з урахуванням того, щоб температури уздовж печі 

відповідали заданій кривій. Для зближення печей є спеціальний механізм, що 

складається з електромотора, системи шестірних передач, гвинта d з правим і 

лівим різьбленням та важелів з гайками с. Для ручного пересування печей 

передбачена ручка е. Поєднання пересування печей з нерівномірним 

нагріванням їх по довжині створює пересування температурного поля у 

вугільній завантажці подібно як в промисловій печі. Базуючись на цьому, К. 

Гізелер вважав, що процес коксоутворення повинен проходити подібнояк в 

промисловій печі. Однак, судячи з отриманих кривих тиску розпирання 

(рис. 41), цього сказати не можна. 

 

 
 

Рис. 41. Криві тиску розпирання, отримані за допомогою апарата К. Гізелера [70]. 

 

На рисунку приведені криві тиску розпирання при різній насипній 

щільності завантажки – 0,8; 0,9 і 1,0 т/м
3
. Звертає на себе увагу дуже велика 

величина максимального тиску розпирання – 11,6 кг/см
2
 при щільності 

завантажки 1,0 т/м
3
 (1137 кПа), а також неприродний характер кривих –- у 

вигляді частих і глибоких зигзагів.Зазвичай наростання тиску відбувається 

плавно. Такий характер кривих вказує на те, що умови в даному апараті не 

відповідають промисловому процесу коксування. Причину цьогоК. Гізелер 

вбачав у тому, що у вугільній завантажці, що знаходиться в порцеляновій 

трубці, не було «підсклепінного» простору, куди б евакуювалися парогазові 
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продукти коксування. Тому для створення «такого» простору при завантаженні 

вугільної проби в трубку вставляли тонкий металевий стрижень, який потім 

витягували. Площа поперечного перерізу стрижня становила 1,07 см
2
, а перетин 

порцелянової трубки внутрішнім діаметром 25 мм – 4,9 см
2
. При 

цьомувідношення обсягу «підсклепінного» простору до загального обсягу 

вугільної завантажки становить 21,8 % (1,07:4,90). Утворення вільного 

простору, куди можуть евакуюватися леткі продукти коксування, призвело до 

істотного зниження тиску розпирання в 3 - 5 разів, але характер кривих 

принципово мало змінився. Даний апарат, досить складний як у виконанні, так і 

в експлуатації, а отримані абсолютні значення тиску розпирання занадто високі, 

тому він не отримав застосування в промисловій практиці. Однак він поклав 

початок застосування трубчастої печі в лабораторній практиці (наприклад, для 

визначення виходу продуктів коксування з наважкою 20 г). Важливо також те, 

що експериментами К. Гізелера показано великий вплив методу евакуації 

парогазових продуктів коксування на величину тиску розпирання. 

 

2.2. Укрупнені апарати та напівпромислові установки 

 

Укрупнення апаратів спочатку відбувалося за тим же принципом нагріву 

вугільної завантажки, що і сталевого стакана - знизу. Так, Брауном [64] в 

1938 р. був створений так званий «Бетлегемський прилад», який представляє 

собою подову піч з розмірами поду 279×214 мм (6 дм
2
 – авт.) та з 

одностороннім нижнім газовим обігрівом. Період коксування становив 8 годин 

при температурі під камерою 1280 
о
С. За допомогою приладу визначалася 

величина спучування - усадки коксуємої завантажки під механічним тиском 

16 кПа. Була отримана залежність величини спучування від виходу летких 

речовин. Показано, що максимальне спучування характерне для вугілля з 

виходом летких речовин 26–31 %. Незважаючи на це, механічне навантаження 

на поверхню вугілля зберігалося і складало 10,5 кПа. Стандартна насипна 

щільність вугільної завантажки при вологості 2 % становила 832,5 кг/м
3
. 

Гірничим бюро США також в 1938 р. була побудована більша подова піч 

[64, 85] тієї ж конструкції, що і «бетлегемський прилад» (рис.42). Для 

можливості порівняння даних при спученні, усадки, або тиску розпирання ці 

дані отримували при одній і тій же (стандартній) насипній щільності 869 кг/м
3
 

(про вологість вугільної завантажки в статті відомостей немає - авт.). Маса 

вугільної завантажки35 кг, механічне навантаження на пробу вугілля 14 кПа. 

За допомогою цієї печі, як і бетлегемського приладу, вимірювали 

розширення – усадку коксуємої завантажки (по катетометрах) і тиск 

розпирання. Так, тиск розпирання вугілля Беклі при насипній щільності 

800 кг/м
3
 склав 0,329 кг/см

2
 (32,9 кПа). Встановлено, що вихід летких продуктів 

з вугілля V
daf

=27-28 % може бути прийнятий «в якості кордону, що розділяє 

спучливе вугілля від усадочного». 
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Рис. 42. Піч з подовим обігрівом Гірничого бюро США: 1 – вогнетривка кладка; 2 – 

нагрівачі; 3 – вугільна завантажка; 4 – сталева плита; 5 – вимірювальний пристрій; 6 – рамка; 

7 – катетометри. 

 

Виходячи з даних, що сила тиску розпирання вугілля Беклі на всю 

поверхню вугільної завантажки склала 453 кг (4,44 кН), а питомий тиск – 

0,329 кг/см
2
, площа поду печі становить 13,8 дм

2
. Недоліком обох цих печей є 

те, що нагрів вугільної завантажки ведеться з одного боку, а тиск розпирання 

сприймається з боку вихідного вугілля, а не коксу, що не відповідає 

промисловому процесу, як і всі попередні розглянуті апарати (крім апарата 

К. Гізелера). 

Тим же Гірським бюро США була побудована горизонтальна дослідна 

напівпромислова піч з рухомою стінкою для визначення тиску розпирання 

вугілля [64] (рис.43). 

 

 
Рис. 43. Горизонтальна дослідна піч Гірничого бюро США з рухомою стінкою для 

вимірювання тиску розпирання вугілля: 1 – вогнетривка кладка; 2 – ніхромові нагрівачі;  

3 – рухома стінка; 4 – вугільна завантажка; 5 – бункер для вугілля; 6 – газовідвідний 

патрубок; 7 – газовий затвор; 8 – візок на роликах; 9 – датчик тиску. 

 

Піч розрахована на завантаження 90 кг вугілля, яке коксується в сталевій 

реторті. Нагрів вугільної завантажки односторонній, виконується ніхромовими 

спіралями 2. Так само, як і в подовій печі, тиск розпирання сприймається з боку 

«холодного» вугілля, а не коксу, як в промислових печах. Рухома стінка 3 

закріплена на візку з колесами, встановленому на рейках. Візок, в свою чергу, 
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жорстко з'єднаний з анкеражом печі. Тиск на датчик 9 передається через 

натискну пружину. Недолік цієї печі такий же, як і печі з подовим обігрівом. 

З огляду на недоліки дослідної печі Гірничого бюро США, Л.І. Йоркін і 

М.П. Лацкая створили в ВУХІНі дослідну напівпромислову піч з 

двохстороннім електрообігрівом [86] (рис. 44). 

 

 
 

Рис. 44. Дослідна напівпромислова піч ВУХІНа (Л.І. Йоркін) з рухомою стінкою для 

визначення тиску розпирання: 1 – вогнетривка кладка; 2 – підвісне вогнетривке перекриття;  

3 – рухома стінка; 4 – нагрівачі; 5 – вугільна завантажка; 6 – газовідвід; 7 – опорна балка 

(анкераж); 8 – упорна балка; 9 – стяжка; 10 – месдоза; 11 – затискний гвинт;  

12 – візок на рейках. 

 

Вугільну завантажку 5 поміщають в сталеву реторту, виконану з листа 

товщиною 1,5 мм, приварюють кришку з газовідвідним патрубком і 

завантажують в камеру коксування, попередньо нагріту до 1000 ºС. Довжина 

реторти становить 690 мм, висота – 930 мм. По ширині можуть виготовлятися 

реторти від 200 до 400 мм. При ширині реторти 400 мм, величині 

«підсклепінного» простору в ній 100 мм і насипній щільності вугільної 

завантажки 0,75 т/м
3
 маса шихти в реторті становить ~170 кг. Вологість 

випробовуваного вугілля становила 3,5-5,0 %. Після установки в камеру 

коксування реторту щільно затискають гвинтом 11 між нерухомою і рухомою 3 

стінками. 

Рухома стінка 3 і упорна балка 8, якастягує всю конструкцію в одне ціле 

гвинтом, розміщується на візку 12, що рухається по рейках на колесах. Датчик 

10 для виміру тиску розташований між конструктивними елементами рухомої 

стінки і упорною балкою 8 і являє собою месдозу мембранного типу, заповнену 

маслом. Розробники стверджують, що застосування сталевих тонкостінних 

реторт для коксування не може призвести до спотворення (заниження) 

отриманих абсолютних значень тиску розпирання, оскільки тонкий листовий 

метал при високій (1000 ºС) температурі гріючих стін камери коксування стає 

еластичним і не може чинити опору розвиваючому тиску розпирання. Це 

доведено спеціальними дослідами в яких герметично заварену порожню 

реторту поміщали в розігріту до 1000 ºС піч і малими порціями подавали в неї 

воду. Вимірювання тиску утвореного паруздійснювали ртутним манометром і 
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одночасно масляною месдозою з боку рухомої стінки. Було встановлено, що 

показання манометра і месдози прямо пропорційні і майже однакові між собою. 

Перші ж досліди показали, що незабаром після установки реторти в піч 

проявляється сильний тиск на месдозу. Автори прийшли до висновку, що через 

високу теплопровідність сталі в реторті відбувається коксування одночасно з 

усіх боків. Утворювана при цьому замкнута оболонка з пластичного шару (т.зв. 

міхур – авт.) роздувається газами і чинить значний тиск на стінки реторти. Це 

вдалося усунути шляхом теплоізоляції дна реторти (шар цегли, лист азбесту) і 

верхньої поверхні вугільної завантажки (лист азбесту, шар дрібного коксу), що, 

природно, призвело до ускладнення дослідів. З метою дотримання однакових 

умов завантаження вугіллям (шихтою) реторти заповнювали з стаціонарно 

встановленого бункера. 

Для вибору найбільш раціональної ширини камери коксування були 

проведені коксування донецького розпираючого вугілля марки ОС. Дані 

представлені на рис. 45. 

 

 
 

Рис. 45. Тиск розпирання вугілля марки ОС6 при ширині камери коксування, мм: 1 – 200;  

2 – 300; 3 – 400. 

 

Ґрунтуючись на отриманих даних, автори вибрали для подальших 

досліджень ширину камери 300 мм. Такий вибір пояснювався тим, що при 

цьому зменшується маса вугільної проби для досліджень, а також значно 

скорочується період коксування в порівнянні з шириною камери 400 мм. В 

результаті проведення досить великої кількості дослідів автори прийшли до 

висновку, що високим тиском розпирання відзначаються вугілля, що 

характеризуються невисоким, від 18 до 23 %, вмістом летких речовин, 

пластичним шаром від 10 до 20 мм і «помірній» пластометричній усадці до 

11 мм. Зазначені вугілля відрізняються однорідним петрографічним складом, 

тобто високим вмістом вітриніту. 

Така ж піч з шириною камери 400 мм, але спрощеної конструкції, була 

побудована на дослідному заводі ВУХІНа [87] (рис. 46).  
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Рис. 46. Дослідна напівпромислова піч ВУХІНа вдосконаленої конструкції: 1 – вугільна 

завантажка; 2 – рухома стінка; 3 – месдоза; 4 – шток; 5 – електричні нагрівачі. 

 

Піч відрізняється від вищеописаної (див. рис. 44) тим, що пробу вугілля, 

або шихти в герметично завареній реторті, вміщену в піч з рухомою стінкою 2, 

нагрівають електронагрівачами 5 через стінку з вогнетривкого матеріалу - 

шамоту. За твердженням авторів, це дозволяє більш точно наблизити умови 

процеса до промислового коксування. Для «компактності установки» рухома 

стінка 2 встановлена на шарикопідшипниках. Тиск розпирання коксуємої 

завантажки передається на рухливу стінку «яка, переміщуючись тисне 

мембраною месдози 3 на шток 4, жорстко укріплений на каркасі печі». Тиск 

розпирання визначали за методикою [86]. 

Збіжність результатів демонструють два паралельних досліда, проведених 

на цій печі [46]. При коксуванні вугілля марки К шахти Октябрьська (Сахалін) в 

першому досліді тиск розпирання склав 22,5 кПа, у другому – 18,5 кПа. Автори 

вважають, що «коли технологічні умови випробування ідентичні, досягається 

задовільний збіг результатів вимірювання тиску розпирання» (рис. 47). 

 

 
 

Рис. 47. Динаміка температури (1,2) і тиску розпирання (3,4) при коксуванні шихти без 

брикетів (1,3) і з брикетами (2,4) (ВУХІН). 

 

 Г. Копперс і А. Ієнкнер створили дослідну напівпромислову піч для 

визначення «абсолютної величини» тиску розпирання без використання 

металевих реторт  (рис. 48, 49) [1].  
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Рис. 48. Напівпромислова піч Г. Копперса для визначення тиску розпирання вугілля і шихт. 

 

 
 

Рис. 49. Вертикальний та горизонтальний розріз печі Г. Копперса для визначення 

тиску розпирання: а – камера коксування; b – обігріваючий простінок; с – перекриття;  

d –нерухома стінка; е – рухома стінка; f – вимірювальний пристрій; g – манометр;  

h – основна ємність; i – допоміжна ємність. 

 

За їх твердженням, тиск розпирання в напівпромисловій печі з шириною 

камери, такою ж, як і в промисловій камері, має повністю відповідати тиску 

розпирання, що розвивається в промислових умовах. Тобто, камера коксування 

напівпромислової печі є елементом промислової печі при однакових 

температурних умовах нагріву коксуємої завантажки. 

З рис. 48. видно, що установка, як і всі напівпромислові печі, досить 

громіздка. Вона споруджена на рамі з швелерів і охоплена  потужним 

анкеражем. 

На рис. 49 показані вертикальний та горизонтальний розріз печі і 

гідравлічного пристрою, що сприймає тиск розпирання коксуємої завантажки. 

Кладка печі виконана з вогнетривкої цегли. Випробуване вугілля, або вугільна 

суміш завантажується в нагріту камеру а печі, з двох сторін якої є обігріваючі 

простінки в з вертикальними гріючими каналами. Верхня частина камери 

коксування обмежується перекриттям с з завантажувальним люком. Для 
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відводу утворюваних парогазових продуктів коксування в перекритті печі є 

отвір (на рисунку не показано). Стінка d жорстко закріплена в рамі, а до стінки 

е (рухомої) щільно прикріплений гідравлічний вимірювальний пристрій f, 

заповнений водою (месдоза – авт.). Розвиваючийся тиск розпирання фіксується 

манометром gгідравлічного пристроюf, який складається з основної ємності h і 

допоміжної і. Можливе також визначення вільного ходу стінки під дією тиску 

розпирання, для чого використовується відповідний вантаж k допоміжного 

гідравлічного пристрою і. 

Для того, щоб переконатися, що температурний режим нагріву в 

дослідній та промислової печах однаковий, були проведені відповідні заміри, 

результати якихпредставлені на рис. 50. 

 

 

 

Рис. 50. Динаміка температур по осі камер напівпромислової та промислової печей 

(Г. Копперс): 1 – промислова піч; 2 – напівпромислова піч. 

 

Дані рис. 50 підтверджують ідентичність підйому температур в 

промисловій та напівпромисловій печах. Автори стверджують, що якщо 

температурні режими коксування повністю ідентичні, то повинна бути 

ідентичною і динаміка тиску розпирання коксуємої завантажки. Динаміка тиску 

розпирання різного вугілля при періоді коксування в напівпромисловій печі 

19 год. представлена на рис. 51. 

 

 
 

Рис. 51. Тиск розпирання вугілля в напівпромисловій печі Г. Копперса при одинаковій 

насипній щільності на вологий стан. 



 62 

Вугілля А, В, С і D характеризувалися відповідно наступними 

показниками,%: V
daf

 – 20,1; 22,3; 22,9 і 25,8; W
r
t - 10,8; 10,2; 10,7 і 11,4. Насипна 

щільність завантажки вугілля була одинакована вологий стан і становила 

1014 кг/м
3
, в перерахунку на суху масу відповідно 904, 911, 906 і 898 кг/м

3
. 

Температура в обігрівальних простінках коливалася від 1420 до 1460 °С (що 

нехарактерно для промислових печей, в яких максимальна температура не 

повинна перевищувати 1410 °С – авт.). Значний підйом тиску розпирання 

вугілля А і В (до 20 кПа) стався вже через дві години коксування, вугілля С – 

через чотири години, а вугілля Д практично не проявило тиску розпирання. 

Характерно, що під час коксування вугілля спостерігався тільки один пік тиску 

розпирання, який для різного вугілля припадав на різний час коксування. 

Виникнення цього піку пов’язано зі злиттям пластичних шарів, що рухаються 

назустріч один до одного від обох стінок камери коксування. 

У Франції широко використовуються дослідні напівпромислові печі, як 

для визначення якості коксу з різних шихт, так і для визначення тиску 

розпирання та якості коксу при коксуванні різного вугілля та шихт [15, 88, 89]. 

У 1956 р на випробувальній станції в Обі були побудовані дві дослідні 

напівпромислові печі, на яких можна було визначати тиск розпирання в процесі 

коксування вугільної завантажки. Впровадження таких печей пояснювалося 

тим, що в вугільному басейні Нор-е-па-де-Кале добували вугілля, застосування 

якого призвело до важких видач коксового пирога. Дещо пізніше з цією 

проблемою зіткнулися в південній і центральній частині Франції в зв’язку з 

переважним застосуванням американського та німецького вугілля. У 1961 р. на 

експериментальній станції в Марієно була побудована дослідна піч ємністю 

400 кг шихти (вугілля). У 1973 р. станція мала ще дві 400-кг печі з рухомою 

стінкою, виконаних з корундовоговогнетриву, і однією піччю з динасово-

шамотною кладкою з шириною камери коксування 450 мм. Було заплановано 

будівництво четвертої печі (з корундовоговогнетриву) [89]. 

Схема корундової печі з рухомою стінкою представлена на рис. 52 [15]. 

 

 

 

Рис. 52. Дослідна напівпромислова піч Марієно для визначення тиску розпирання коксуємої 

вугільної завантажки: 1 – жорстка рама; 2 – рухома стінка; 3 – пружинний динамометр;  

4 – вугільна завантажка; 5 – противага; 6 – важіль; 7 – тяга. 
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Оскільки корундова цегла краще проводить тепло, ніж шамотна і дінасова, 

то для досягнення тих же швидкостей нагріву температура в обігрівальних 

простінках печі, як вказують автори, повинна бути нижча на ~100 ºС. 

Рухомий простінок змонтований на платформі, яка пересувається на 

рейках. На рухомій стінці змонтовано пристрій для вимірювання тиску 

розпирання. Герметичність стику між нерухомою і рухомою частинами печі 

забезпечується «гідравлічним блокуванням в нижній частині печі» та 

ретельною глиняною обмазкою інших зон, кожні 8-10 днів і частіше. 

Ширину печі можна змінювати від 350 до 510 мм за рахунок проміжної 

цегли на поду і склепінні печі. Тиск рухомої стінки вимірюється пружинним 

динамометром, розрахованим на 10 т (100 кН), що дозволяє вимірювати тиск 

розпирання до 100 кПа. Якщо теоретично потрібно виміряти більш високий тиск 

(до 200 кПа) може бути використаний пружинний динамометр, яким без 

гарантованої точності можна вимірювати зусилля в діапазоні 10-20 т (100-200 кН). 

Враховуючи, що стики між нерухомою і рухомою частинами печі для 

герметизації обмазані глиною, яка через адгезію занижує отриману величину тиску 

розпирання, то вимірювальний пристрій градуйований окремо для обмазаних і не 

обмазаних глиною стиків печі. Було встановлено, що обмазка знижує вимірюваний 

тиск розпирання на 60 г/см
2
 (6 кПа). Тому за допомогою відповідного вантажу 5, 

важеля 6 і тяги 7 створювали зворотне зусилля, яке дорівнювало зусиллю адгезії 

глини до обмазаних поверхонь. Автори вважають, що «при обробці даних, 

очевидно, треба зменшити кінцевий результат на 60 г/см
2
». 

Однак, на нашу думку, цього не потрібно робити, оскільки вантажем 

нівелюється вплив адгезії герметизуючої глини. 

Збіжність результатів визначення тиску розпирання визначали на печі 

шириною камери коксування 350 мм. Температура обігрівальних простінків 

склала 1120 ºС, що відповідало температурі 1300 ºС в промислових динасових 

печах. Для виключення великих коливань тиску розпирання через коливання 

насипної щільності вугільної завантажки досліди проводили при її вологості 

6 %. Автори вважали, що при такій, відносно низькій, вологості шихти, яка 

володіє ще гарною сипучістю, коливання насипної щільності завантажки у всіх 

дослідах повинні бути мінімальні. При цьому виконували по три паралельних 

досліда. Якщо результати дослідів добре збігалися, тобто різниця між крайніми 

значеннями не перевищувала 15 % (відн.), обчислювали середнє арифметичне 

значення з трьох результатів. Якщо ж результати перевищували зазначений 

рівень, то ставили додаткові досліди доти, доки відхилення не перевищать 

20 %. Середнє значення, ймовірно, вираховували із суми результатів, 

отриманих у всіх дослідах. 

На цій печі авторами проведено багато дослідів з визначення тиску 

розпирання французького, німецького та американського (США) вугілля, по 

визначенню впливу на тиск розпирання різних технологічних чинників, а також 

щодо впливу ширини камери коксування. Ці досліди проводили при ширині 

камери 410 мм, насипній щільності вугільної завантажки 0,76 т/м
3
 (на суху 

масу), рівні подрібнення вугільної проби 80 % вмісту кл. <2 мм і температурі в 

обігрівальних простінках 1120 ºС. Ці умови автори прагнули витримувати 
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«протягом кількох років». На рис 53 і 54 представлена динаміка тиску 

розпирання двох різних шихт (E і F) при ширині камери коксування 350, 410 і 

500 мм. 

 

 
Рис. 53. Тиск розпирання шихти Е при ширині камери коксування 350, 410 і 500 мм 

(Марієно). 

 

 
 

Рис. 54. Тиск розпирання шихти F при ширині камери коксування: 350, 410 і 500 мм 

(Марієно). 

 

Шихта Е представляла собою 100% вугілля Блюменталь з вмістом летких 

речовин ~20,0 %, Rо – 1,50 %, розширення по Арну + 44 %. Шихта F 

представляла собою бінарну суміш: 35 % вугілля Камфаузен (V
daf

=36,7 %; 

розширення по Арну +167 %) і 65 % вугілля Карл Александер (V
daf

=19,3 %; 

розширення по Арну –9). Автори відзначають, що зміна ширини камери 

практично не вплинула на тиск розпирання високорозпираючого (50 кПа) 

вугілля Е (див. рис. 53) і зовсім мало вплинула на тиск розпирання менш 

розпираючої (17 кПа) шихти – при ширині камери 500 мм, він декілька 

зменшився (див. рис. 54). Тому робиться висновок, що, «при збільшенні 

ширини камери, як правило, зміни тиску розпирання настільки незначні, що 

ними можна знехтувати». 

На рис. 55 і 56 представлена динаміка тиску розпирання вугілля Вандель 

(V
daf

=38,2 %; розширення по Арну +78 %) і шихти (40 % вугілля Вандель і 60 % 

вугілля Карл Александер) при різних температурах в обігрівальних каналах 

печі. 
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Рис. 55. Тиск розпирання вугілля Вандель при температурах в обігрівальних каналах печі 

1023, 1124 і 1202 ºС (Марієно). 

 

 
Рис. 56. Тиск розпирання шихти при температурах в обігрівальних каналах печі  

1020; 1119 і 1203 ºС (Марієно). 

 

При коксуванні індивідуального вугілля «Вандель» отримана (рис. 55) 

чітка залежність тиску розпирання від температури в обігрівальних каналах. 

При збільшенні температури на ~200ºС, тиск розпирання вугілля збільшився на 

~10 кПа. При коксуванні шихти такої залежності не виявилось: тиск 

розпирання шихти при температурі 1020ºС вищий на ~3,0 кПа, ніж при 

температурі 1119ºС, тобто на 100ºС вище, хоча рівень тиску розпирання її 

близький до рівня вугілля Вандель. Тобто, неможливо з упевненістю 

стверджувати, що підвищення температури в обігрівальних каналах обов'язково 

призведе до підвищення тиску розпирання коксуємоїзавантажки, тим більше, 

що коливання температур обігріву в промислових печах не такі значні, як в 

дослідах на напівпромисловій печі. 

Розроблений в УХІНі Ю.С. Васильєвим та В.М. Кузніченко спосіб 

визначення тиску розпирання вугілля і шихт в напівпромисловій печі 

відрізняється тим, що обидві гріючі стінки печі є нерухомими [13]. Цим 

виключається необхідність герметизації (глиною, або іншою речовиною) 

зазорів між рухомою і нерухомою частинами печі.Тиск розпирання коксуємої 
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завантажкисприймає на себе рухливий вкладиш, вмонтований в одну з гріючих 

стін камери коксування в її геометричному центрі. Камера коксування 

викладена з динасової цегли. Товщина гріючої стінки та динасового вкладиша 

становить 105 мм. Розміри камери коксування, мм: довжина – 1050; висота – 

1000, ширина - 600. Розміри вкладиша, мм: довжина – 250, висота – 278, робоча 

площа - 700 см
2
. На рис. 57 показано пристрій для вимірювання тиску 

розпирання коксуємої завантажкиіз застосуванням рухомого вогнетривкого 

вкладиша. 

 

 

 

Рис. 57. Пристрій для вимірювання тиску розпирання в напівпромисловійпечі 

(Ю.С. Васильєв-В.М. Кузніченко): 1 – кладка печі; 2 – рухливий вкладиш; 3 – керамічний 

каток; 4 – керамічний стрижень; 5 – керамічна трубка; 6 – обмежувач; 7 – бонка; 8 – сталева 

кулька; 9 – плоска сталева пружина; 10 – датчик тиску; 11 –кронштейн; 12 – платформа;  

13 – юстувальний гвинт. 

 

В вогнетривкій кладці 1 печі рухливий вкладиш 2 встановлений на 

керамічних катках 3 діаметром 20 мм. Величина зазорів між вкладишем і 

кладкою камери коксування по його периметру становить 4 мм. Щоб не 

допустити попадання зерен вугілля під котки і в зазори вкладиш перед 

завантаженням печі завішують тонким жерстяним екраном товщиною 0,25 мм 

(рис.58). 

 

 
 

Рис. 58. Схема розміщення рухомого вкладиша в камері коксування: 1 – кладка печі;  

2 – вкладиш; 3 – каток; 4 – жерстяний екран; 5 – штир. 

 

Тонкий жерстяний екран швидко нагрівається практично до температури 

розжареної стінки камери коксування (~1000 °С), стає еластичним і щільно 
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прилягає до вкладиша, який виступає всередину камери на 3 мм. Для передачі 

тиску розпирання на вимірювальний пристрій в перемичці між вертикальними 

обігрівальними каналами розташований керамічний стрижень 4 (рис. 57) 

діаметром 30 мм, що проходить в керамічній трубці 5. Одним кінцем стрижень 

впирається у вкладиш. На іншому («холодному») кінці стрижня насаджена 

бонка 7 зі сталевою кулькою 8, якою стрижень впирається в плоску сталеву 

пружину 9, жорстко зафіксовану в кронштейні 11. Кронштейн може 

переміщуватися по платформі 12 за допомогою юстувального гвинта 13, проте 

в процесі вимірювання тиску він жорстко закріплений на платформі. Навіть 

незначні відхилення пружини 9 сприймаються датчиком тиску 10, що 

представляє собою індикатор переміщення годинникового типу ИЧ-10-2М з 

ціною поділки 0,01 мм (1 мкм). 

Пружина проградуйована за допомогою динамометра в координатах: 

зусилля відхилення (кН) - величина відхилення (мкм). Отримана залежність в 

діапазоні від 0 до 2 кН лінійна. При проведенні дослідів найбільше відхилення 

пружини не перевищувало 1,5 мм. Всі досліди проводили при температурі в 

обігрівальних простінках 1300ºС. 

Результати дослідів, проведених на різному вугіллі (вологому та 

термопідготовленому), представлені на рис. 59. 

 

 
 

Рис. 59. Динаміка тиску розпирання вологого (-) і нагрітого (- - -) вугілля в напівпромисловій 

печі з рухомим вкладишем: 1,2 – Г, «Октябрьська»; 3 – Ж, «Горлівська»; 4 – Ж, «Бєловська»; 

5 – ОС, «Анжерська»; 6 – ОС, «Калінінська»; 7 – К, «Криворізька». 

 

З отриманих даних видно, що другий пік тиску розпирання проявляється 

при зустрічі пластичних шарів по осі камери коксування вугілля марки К і 

термоподготовленого марки Г, у яких тиск розпирання найбільший в 

порівнянні з іншими досліджуваними вугіллями. Даний спосіб значно 

простіший, ніж способи визначення тиску розпирання в напівпромислових 

печах з рухомою стінкою, і дозволяє отримувати ті значення тиску розпирання, 

які мають місце в промисловій камері коксування. Таке твердження ґрунтується 

на тому, що рухливий вкладиш знаходиться в геометричній середині гріючої 

стінки, і тому вплив крайових ефектів на сприймаємий ним тиск (розпирання) 
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відсутній. Робоча площа становить ~7 % від площі гріючої стінки. Що 

стосується крайових ефектів, то на відміну від французьких фахівців [15] ми 

вважаємо, що їх вплив на величину тиску розпирання зовсім незначний і не 

вимагає ніякого коригування. Питомий тиск розпирання слід розраховувати із 

загальної сили тиску на стінку, поділеній на площу вугільної завантажки, що 

примикає до гріючої стінки камери коксування. Якщо навіть тиск розпирання 

периферичних частин вугільної завантажки менший, ніж в центральній, то все 

рівно він повинен визначатися тиском, що розвивається в центральній частині, 

тому що саме він замірюється месдозою, або динамометром, і характерний для 

промислової печі.  Крайові ефекти в промисловій печі складають в загальному 

20-30 % , але в центральній частині вони не діють [85]. 

У світі будівництво напівпромислових печей з рухомою стінкою досить 

поширене [85]. Однією з них є так звана «Піч Рассела», побудована компанією 

«Копперс» в Піттсбурзі (США). Ємність камери коксування 0,225 м
3
, ширина 

300 мм. Опалення – газове. Відзначається, що коксування в цій печі 

відбувається не строго за постійним об’ємом, тому що зміщення рухомої стінки 

в дослідах становить 3-5 мм. 

Піч з рухомою стінкою станції Тускалоза (США) має камеру шириною 

425 мм і газовий обігрів, площа нагріву обігрівальних вертикалів 1 м
2
. 

Геологічною службою штату Іллінойс (США) побудовані дві печі з 

рухомою стінкою з шириною камери 355 мм (14'') і 432 мм (17''). Ці печі 

забезпечені електричним обігрівом. 

В Англії фірмою Понтіпрідд також була побудована піч з рухомою 

стінкою і газовим обігрівом типу печі Рассела. Асоціацією BCRA 

досліджувалося в основному англійське вугілля. У Голландії проводилися 

систематичні дослідження на печі такого ж типу. У Німеччині фірмою 

«Дортмундер Бергбау А.Г.» побудована аналогічна піч, але значно менших 

розмірів – завантажка камери коксування становить ~35 кг. Автори 

стверджують, що на цій печі отримують величини тиску розпирання такі ж, як і 

на печах з рухомою стінкою великих розмірів. 

Фірма «Рейнгельбе Бергбау А.Г.» (Німеччина) побудувала 500-кг піч для 

визначення тиску розпирання без рухомої стінки. Вимірювання тиску 

розпирання «здійснюється за допомогою поршня, прикладеного до шихти через 

отвір в кожному вікні». Ці отвори, очевидно, виконані в дверях печі. Отримані 

тиски розпирання вугілля і шихт добре узгоджуються з поведінкою їх в 

промислових печах, тобто дозволяють коригувати шихтовку в залежності від 

тиску розпирання того чи іншого вугілля. Однак, які величини тиску 

розпирання, одержувані на цій печі, не вказується. 

Об’єднанням підприємств вугільної промисловості 

«Штайнколенбергбауферайн» (SKBV) побудована 300-кг піч також без рухомої 

стінки. Для сприйняття тиску розпирання від коксуємої завантажки «через один 

із вертикалів печі» проходять два керамічних стрижня, які впираються в два 

диска діаметром 200 мм, розташованих «між шихтою і зазначеним 

вертикалом». Іншим кінцем один зі стрижнів впирається в динамометричний 

датчик тиску для визначення тиску розпирання, а інший стрижень – в датчик 
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зміщення для визначення величини спучування-усадки коксуємої завантажки. 

На нашу думку, даний спосіб вимірювання тиску розпирання може бути 

застосований лише при вугільній завантажці, сформованій у вигляді 

трамбованого пирога, що завантажується в камеру коксування з певними (10-

20 мм) зазорами по обидва боки камери. При цьому зазначені два диска можуть 

бути закріплені на бічній поверхні трамбованого вугільного пирога у вигляді 

«кнопок» навпроти керамічних стрижнів. 

На такій печі Н.В. Брауном були проведені дослідження трамбованих 

шихт різного складу [88]. Дослідна піч мала обсяг 0,3 м
3
, маса вугільної 

завантажки в вигляді трамбованих пирогів становила 300-320 кг. Ширина 

камери коксування – 450 мм, трамбованого пирога - 420 мм, тобто зазор між 

пирогом і стінками камери становив 15 мм. Як вказує автор, «дослідна піч мала 

пристрої для вимірювання величини спучування (розширення) і усадки (L) 

вугільної завантажки, або вугільного пирога, а також для вимірювання 

внутріпластичного газового тиску (Ргаз) і тиску розпирання (Р) в процесі 

коксування». На рис. 60 наведені типові криві динаміки тиску розпирання і 

внутріпластичного газового тиску однієї з трамбованих шихт. 

 

 
Рис.60. Динаміка параметрів в процесі коксування: 1 - тиск розпирання (Р);  

2 – внутріпластичний газовий тиск (Ргаз); 3 – розширення-усадка трамбованого коксуємого 

пирога; 4 – температура в центрі пирога. 

 

З даних рисунка слідує, що тиск розпирання шихти склав 22 кПа, а 

внутріпластичний газовий тиск – 1,1 кПа. Тобто, тиск розпирання (на гріючу 

стінку) виявився в 20 разів вище, ніж внутріпластичний газовий тиск. На жаль, 

автор не повідомляє, яка методика була застосована при вимірюванні 

внутріпластичного газового тиску. Отримана велика різниця між цими 

величинами ще раз підтверджує, що для оцінки тиску розпирання шихти по 

внутріпластичному газовому тиску необхідна інтерпретація останнього до 

тиску розпирання шляхом визначення його в лабораторній, або 

напівпромисловій установці. 

Таким чином, хоча напівпромислові печі і дозволяють отримати тиск 

розпирання коксуємої завантажки, такий же, як і в промислових печах, проте їм 

притаманні суттєві недоліки – громіздкість, трудомісткість, необхідність 
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відбору, доставки та підготовки великих проб (до 0,5 т) вугілля, або шихт, 

тривалість проведення дослідів, тому що період коксування такий же, як у 

промисловій печі, необхідність евакуації щодо великої кількості коксового газу, 

утилізації кам'яновугільної смоли і надсмольної води, досить велика вартість 

капітального будівництва і експлуатаційних витрат. Оскільки такі установки 

припускають цілодобову роботу, то їх обслуговування повинно бути 

позмінним, для чого потрібно до 9 чоловік обслуговуючого персоналу (при 

тризмінній роботі: двоє людей в зміну, дві людини для їх заміни і одна людина 

для забезпечення щорічних відпусток). 

Тому поряд з напівпромисловими установками розроблялися також і 

установки крупнолабораторних і лабораторних досліджень. Про частину з них 

було сказано вище. 

Співробітники фірми Hоogovens (Голландія) [28] вказують, що за їхньою 

оцінкою більшість пілотних (напівпромислових - авт.) печей розраховані на 

завантаження близько 300 кг вугілля (шихти). Велика пілотна піч ємністю 

5000 кг використовується тільки в інституті INKAP (Іспанія). Вони також 

вважають, що серйозними недоліками цих пілотних печей є великі 

експлуатаційні витрати і необхіднакількістьвугілля для досліджень – кілька 

сотень кілограм. Печі менших розмірів більш економні, як в експлуатації, так і 

в доставці проб вугілля, особливо зарубіжних. 

Виходячи з цього фірма Hоogovens створила невелику експериментальну 

«міні-піч, яка увібрала в себе всі достоїнства існуючих печей». Вимоги до 

створюваної ними печі були наступні: невелика маса вугільної проби, малий 

період коксування, рівномірність щільності вугільної завантажки, 

відтворюваність результатів. 

Вважаючи, що контроль тиску розпирання вугільної шихти «має 

першорядне значення для попередження виробничих втрат і руйнування стінок 

печі, і, отже для збільшення терміну служби печей», авторами була створена 

піч ємністю 25 кг вугілля (шихти). Розміри камери коксування, мм: ширина 

210, довжина 370, висота 350. Виходячи з цих даних обсяг камери становить 

27,2 дм
3
, а при масі вугільної завантажки 25 кг насипна щільність її повинна 

становити 920 кг/м
3
. Однак, як вказують автори, досліди проводилися при 

«стандартному значенні щільності вугільної завантажки 750 кг/м
3
». Отже, за 

розрахунком маса вугільної завантажки в печі становила 20,4 кг (0,75×27,2), а з 

урахуванням підсклепінного простору-дещо менше. Тривалість коксування 

8,0 год. Проба вугілля (шихти) завантажується поза печею в картонну коробку, 

яка розташовується в спеціальній касеті (матеріал касети не вказується). 

Завантаження вугілля в коробку для досягнення рівномірності насипної 

щільності здійснюють шістьма шарами (очевидно, розрівнюючи й ущільнюючи 

їх – авт.). Касета на катках подається в нагрівальнукамеру печі (рис. 61). 
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Рис. 61. Завантаження касети з вугіллям в «міні-піч» Hoogovens: 1 – піч; 2 – касета;  

3 – вугілля (шихта). 

 

Нагрівальна камера печі Hoogovens має дві рухливі стінки, що 

обігріваються шістьма «нагрівальними елементами» (силіти - авт.), силіти 

розташовані горизонтально, підключені попарно таким чином, що кожна пара 

регулюється незалежно (рис.62). 

 

 

 

Рис. 62. Фронтальний вид «міні-печі» Hoogovens: 1 – відсувающийся обігрівальний 

простінок; 2 – нагрівальні силіти; 3 – зонди для виміру газового тиску (Ргаз); 4 –- касета. 

 

Перед завантаженням касети в піч її стінки розсуваються в сторони, а 

після завантаження зсуваються. Незважаючи на рухливість стінок, датчика 

тиску розпирання від стінок не передбачено, що, на нашу думку, є суттєвим 

упущенням. Про тиск розпирання судять по внутріпластичному газовому тиску, 

яке вимірюють у вугільній завантажці за допомогою 24 зондів, розташованих в 

двох вертикальних рядах по 6 в кожному на відстані 30 мм (перший ряд) і 

60 мм (другий ряд) від гріючої стінки (див рис. 62). 

Зонди (трубки) мають зовнішній діаметр 3 мм, внутрішній 2 мм, торець 

зонда закритий. Поблизу від торця зонда в ньому виконано поздовжньо 5 

отворів діаметром 1 мм. Тиск газу записується безперервно за допомогою 

датчика тиску і передається на комп'ютер. Тиск вимірюється після досягнення 

температури стінок печі 850 ºС. При цьому швидкість нагріву у вугільній 

завантажці, за твердженням авторів, в температурному діапазоні 350-500 °С 

такі ж, як у промислових печах. Після припинення дії газового тиску (і, 

ймовірно, видалення зондів з печі – авт.) температуру в завантажці 

підвищують до тих пір, поки в центрі коксового пирога вона не досягне 

1050 ºС, що необхідно для випробування проби коксу масою 10 кг на механічну 

міцність в 1/5 Мікум барабані (тобто, в барабані діаметром 1,0 м і довжиною 
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0,2 м – авт.). Попередню стабілізацію коксу виконують в цьому ж барабані 

протягом п'яти обертів. Визначають показники І10, І40, а також гарячу міцність 

за методикою Nippon Steel Corporation (NSC). 

Результати вимірювань газового тиску в пластичному шарі різного 

вугілля (А, В, С) і шихти представлені на рис.63. 

 

 
 

Рис. 63. Внутріпластичний газовий тиск (Ргаз) різного вугілля та шихти (Hoogovens). 

 

Автори вважають, що коли газовий тиск в пластичному шарі вугілля в 

другому ряду зондів (60 мм від стінки) вище, ніж в першому ряду (30 мм від 

стінки) вугілля розглядається як небезпечне. Такі чотири типи вугілля 

розташовані у верхній частині рисунка. У нижній частині рисунка розташовані 

два вугілля і шихта, внутріпластичний тиск яких, навпаки, менший в другому 

ряду, ніж в першому. Внутріпластічний тиск четвертого вугілля (США hivol) не 

залежить від віддалення пластичного шару від гріючої стінки печі. 

На рис. 64 зображена залежність зусилля видачі коксового пирога (кДж) 

від внутріпластичного газового тиску, виміряного в «міні печі». 
 

 
Рис. 64. Залежність зусилля видачі печі від внутріпластичного газового тиску (Ргаз) шихти 

(Hoogovens). 
 

Зі збільшенням газового тиску зусилля видачі печі підвищується. 

Граничний рівень зусилля видачі печі становить 600 кДж, після якого 

починається тугий хід печі і буріння. При величині газового тиску 350-

400 мм.вод.ст. деяких шихт зусилля видачі печей наближається до граничного 

рівня. Оскільки, як вказують автори, ні коливання насипної щільності шихти в 
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камері коксування, ні її якість «не може бути регульованим на коксовому 

заводі», було вирішено прийняти в якості безпечного газовий тиск, що 

вимірюється в «міні печі» рівним 350 мм.вод.ст. (3,5 кПа). 

Дана піч знаходиться в постійному використанні, на відміну від пілотної 

300-кг печі, кількість дослідів на якій зменшилася з 30 до 2-х на рік. 

Станцією Марієно була виготовлена 20-кг піч для визначення тиску 

розпирання(рис. 65) [89]. 
 

 
 

Рис. 65. 20-кг піч Марієно: 1 – термопара; 2 – вихід газу; 3 – зонд; 4 – нагрівальна плита;  

5 – вугільна завантажка; 6 – регулювальна термопара; 7 – реторта; 8 – жароміцний бетон;  

9 – теплоізоляційний вогнетрив. 
 

Вугільну завантажку 5 поміщають в сталеву циліндричну реторту 7. Цю 

реторту поміщають в піч з жароміцного бетону, в стінках якої є електронагрівачі 

4, які вмонтовані в опалювальний простінок 9. Ширина реторти 300 мм. Спосіб 

визначення тиску розпирання в цій печі відрізняється тим, що заміряють не тиск 

коксуємої завантажки на гарячу стінку, а газовий тиск в пластичному шарі. Для 

цього по осі печі встановлюють три зонда (трубки). 

Досліди по відтворюваності результатів вимірювань показали, що 

розбіжності між ними такого ж порядку, як і в печах з рухомою стінкою. 

Тією ж станцією Марієно була виготовлена 1-кг циліндрична піч для 

визначення, як і в 20-кг печі, газового тиску, що розвивається по осі вугільної 

завантажки [90]. Схема печі показана на рис. 66. 
 

 
 

Рис. 66. 1-кг циліндрична піч Марієно: 1 – термопара; 2 – зонд; 3 – направляюча; 4 – вихід 

газу; 5 – жароміцний бетон; 6 – регулююча термопара; 7 – вугільна завантажка;  

8 – електронагрівачі; 9 – реторта з неіржавіючої сталі; 10 – гранулят. 
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Коксування вугільної шихти (вугілля) здійснюється в циліндричній реторті, 

установленій в блок з жароміцного бетону. Внутрішній діаметр реторти 70 мм, 

висота вугільної завантажки 300 мм. Виходячи з цих розмірів, об’єм вугільної 

завантажки, підрахований нами, становить 1,15 дм
3
. Тоді насипна щільність 

вугільної завантажки становить 0,87 кг/дм
3
. Проведені досліди по відтворюваності 

результатів показали, що газовий тиск випробуваного вугілля був незначним, в 

той час, як в печі з рухомою стінкою тиск розпирання був високим. Спроби 

усунути цей недолік не мали успіху. Було вирішено з'ясувати, чи не пов'язаний він 

з круговим обігрівом вугільної завантажки. Слід зазначити, що конструкція 

відомих печей «Карботест», в яких також застосовано кругове температурне поле 

для нагріву вугільної завантажки, подібна до цієї 1-кг печі Марієно.  

У Дніпропетровському вуглехімічному інституті (ДУХІН) під 

керівництвом О.С. Фоменко була сконструйована і споруджена лабораторна піч 

з рухомою стінкою місткістю 2,1 кг для визначення тиску розпирання вугілля і 

шихт [4]. Схема печі показана на рис. 67. 

 

 

 

Рис. 67. Лабораторна піч для визначення тиску розпирання вугілля і шихт ДУХІН 

(О.С. Фоменко): а – рухома стінка; в – нерухома стінка; с – месдоза; d – сталева стяжка. 

 

Розміри камери коксування печі, мм: довжина – 240, висота – 220 і 

ширина – 85. Обігрів печі двохсторонній за допомогою силитів. Одна стінка (а) 

вільно підвішена на дугоподібній сережці, прикріпленій, в свою чергу, до двох 

сталевих стяг d, охоплюючих рухому стінку. Маса рухомої стінки 

врівноважується контрвантажем, стяги насаджені на рухому стінку і з'єднані з 

протилежного боку (від рухомої стінки) хрестовиною.До хрестовини 

прикріплений направляючий вкладиш, що має відшліфовану опуклість, яка 

входить в поглиблення в поршні месдозис. Месдоза – сталеве тіло, в якому 

виточене гніздо, поєднане з каліброваною трубкою і показуючим манометром. 

Гніздо месдози щільно закрите гумовою мембраною. Месдоза заповнена 

гліцерином. Тиск від коксуємої завантажки передається через поршень на 

мембрану месдози і фіксується манометром. Переміщення рухомої стінки 

незначне - «кілька міліметрів». Враховуючи, що показання манометра можуть 

спотворюватися при нагріванні металевих стяг (через лінійне розширення), 

передбачено їх водяне охолодження. 
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Для того, щоб досліди проходили при однакових умовах, автор 

дотримувавсяпостійностінасипної щільності вугільної завантажки, рівня її 

подрібнення та теплового режиму нагріву. Для того, щоб виключити вплив 

вологи, вугільну наважку завантажували в повітряно-сухому стані. Спосіб 

завантаження печі проводили в однакових умовах - з «завантажувального 

вагончика з двостулковим шибером». При таких умовах насипна щільність 

завантажки дотримувалася постійною і становила 0,75 кг/дм
3
. Оскільки різні 

вугілля дробляться по-різному, а це може впливати на величину тиску 

розпирання, то крупність подрібнення вугільної завантажки була прийнята 

<1,5 мм. Швидкість нагріву вугільної завантажки становила 3 К/хв. Тривалість 

досліду становила 1 год. 40 хв.~2,0 години. 

Аналізуючи дані дослідів з різними видами вугілля, був зроблений 

висновок, що найбільший тиск розпирання проявляють вугілля марок К і ПС, а 

газове вугілля – найменше. Вугілля марки ПЖ «всупереч існуючим раніше 

твердженням, володіє незначним тиском». 

Лабораторна піч подібного типу була розроблена і виготовлена в УХІНі 

Н.Р. Кушніревічем [91]. Її схема показана на рис. 68. 
 

 
 

Рис. 68. Схема лабораторної печі УХІН для визначення тиску розпирання (Н.Р. Кушніревіч): 

А – нерухома стінка; Б – рухома стінка; С – силіти; Д – кронштейн; М – призма; d – розпірка; 

е, е1 – подова і сводова цегла; а – важіль; К – гвинт; с – валик; в – важіль; d1 – тяга;  

l – Г-подібний важіль; Q – вантаж. 

 

Піч складається з нерухомої А та рухомої Б стінок, які обігріваються 

шістьма електросилітами С кожна. Нерухома стінка А встановлена на катках, 

які потрібні при зміні ширини камери коксування. Для цього використовуються 

розпірки d різної довжини, що встановлюються між нерухомою стінкою і 

кронштейном Д. При зміні ширини камери змінюють також розміри подової е і 

сводової е1, а також торцевої цегли. 

Рухома стінка Б підвішена тягами на чотирьох сталевих призмах М. Тиск 

коксуємої завантажки на рухому стінку передається через чотири регулюючих 

(юстіровочних) гвинта К до чотирьох важелів а. Важелі а жорстко насаджені на 

валики с, які можуть повертатися в підшипниках, закріплених на кронштейні Д. 

На валики с також жорстко насаджені і важелі в. Співвідношення довжини 

важеля а до довжини важеля вдорівнює 1:10. Важелі а з’єднуються тягою d1 з 
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Г-подібним важелем l, який призмами спирається на металеві опори (важелі в – 

авт.). На довгому плечі Г-подібного важеля закріплений вантаж Q. 

Співвідношення довжини плечей в цьому важелі дорівнює 1:15. Для фіксації 

відхилення Г-образного важеля від вертикального положення на його кінці є 

реєструючий механізм. 

Загальне передавальне число важеля дорівнює 1/150. Тобто, при 

відхиленні кінця довгого важеля на 150 мм рухома стінка Б переміщується 

вправо всього на 1 мм, що, як вказує розробник, можна вважати, що процес 

коксування «в нашому апараті йде при постійній ширині камери». 

Маса вантажа Q дорівнює 12 кг. При цьому тиск розпирання рівний 

10 кПа призводить до відхилення важеля на 5,9-6,0 мм шкали, тобто 1 см шкали 

дорівнює 16 кПа. Таке відхилення відбувається при площі поверхні вугільної 

завантажки 750 см
2
. Для оцінки величини тиску розпирання виконуються 

градуювання апарату в координатах: тиск рухомої стінки (кг/см
2
) – величина 

відхилення кінця важеля з вантажем (мм). 

Температура в обігрівальних каналах вимірюється термопарами, 

поміщеними в вогнетривкій цегліf. У відповідності до методики проведення 

дослідів [91-93], регулюючі гвинти Квстановлюються так, щоб всі вони 

торкалися рухомої стінки, а не відхиляли важіль l від нульового положення. 

Камеру печі ущільнюють азбестовим шнуром, дно камери вистилають листом 

азбесту, зверху камеру теплоізолюють. Після досягнення температури в 

обігрівальних каналах 800 ºС знімають верхню теплоізоляцію і завантажують в 

камеру 5,0-5,5 кг вугілля (шихти). Завантаження виконують сім’ю порціями, 

причому при засипці кожної порції її розрівнюють спеціальною лопаткою. При 

необхідності збільшення насипної щільності завантажки, її ущільнюють 

«відповідним вантажем». Вся операція завантаження триває 2-3 хв. Потім 

укладаються сводові цеглини і починають реєстрацію тиску розпирання. Дані 

записують через кожні 10 хв. Результати вимірювання тиску розпирання 

різного вугілля представлені на рис. 69. 

 

 
Рис. 69. Динаміка тиску розпирання при коксуванні різних марок вугілля Донбасу 

(Н.Р. Кушніревіч): 1 – ПС; 2 – К; 3 – ГЖ; 4 – Г. 

 

З представлених даних видно, що найбільший тиск розпирання при 

коксуванні проявляють марки ПС і К. При цьому автор вказує, що високий тиск 

розпирання проявляє марка ПС тільки добре спіклива, а слабоспіклива - малий 
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тиск - на рівні марки Г. Марка Ж займає проміжне положення. З використанням 

даної печі Н.Р. Кушніревічем виконано великий обсяг робіт по визначенню 

тиску розпирання вугілля Донбасу і шихт з цього вугілля [16, 94]. 

ВУХІН розробив і запатентував винахід «Пристрій для вимірювання 

тиску розпирання вугілля» [95]. Схема пристрою представлена на рис. 70. 

 

 
 

Рис. 70. Пристрій для вимірювання тиску розпирання вугілля (ВУХІН): 1 – камера 

коксування; 2 – під печі; 3 – склепіння печі; 4, 5 – бічні стінки; 6 – карман; 7 – пластина;  

8 – кришка; 9 – шток; 10 – наскрізний отвір; 11 – засоби вимірювання тиску. 

 

Пристрій являє собою камеру коксування 1, обмежену подом 2, 

склепінням 3, бічними обігрівальними стінками 4 і 5. У бічній стінці 4 виконано 

карман 6, в якому встановлена пластина 7, розміщена в кришці 8, що закриває 

карман 6. Кришка 8 виконана з металу, встановлена врівень зі стінкою 4. 

Пластина 7 з’єднана штоком 9, встановленим в наскрізному отворі 10, з 

мембраною для вимірювання тиску розпирання вугілля 11. Пластина 7 і шток 9 

виконані з вогнетривкого матеріалу стінки. 

Хід термічних перетворень завантаженого в нагрітій камері коксування 1 

вугілля і елементів пристрою при вимірюванні тиску розпирання автори 

описують наступним чином. «При нагріванні до 500 °С вугілля спучується, 

починає тиснути на стінки камери 4, 5 і металеву кришку 8. При високій 

температурі металева кришка 8 стає еластичною, під тиском вугілля 

прогинається, тиск передається на керамічну пластину 7 і через шток 9 на засоби 

для вимірювання тиску 11». На жаль, в даному описі методики проведення 

дослідів відсутні конкретні дані про рівень температур в обігрівальних 

простінках, способі їх обігріву – електричний, або газовий, виконання установки 

для лабораторногочи напівпромислового масштабу. Нечітке формулювання мети 

винаходу - «зниження трудомісткості і спрощення експлуатації». Викликає 

сумнів працездатність установки, тому що сприймаюча тиск розпирання вугілля 

пластина 7 розташована досить глибоко (судячи по рисунку) в гріючій стінці 

камери коксування, а металева кришка 8 встановлена врівень зі стінкою. При 

першому ж досліді зовнішня площина кришки (якщо вона тонка) вігнеться до 

контакту з пластиною і в такому деформованому вигляді залишатиметься надалі. 

Крім того, завантажуване вугілля неминуче потрапляє в зазор між вогнетривкою 

кладкою печі і кришкою та закоксує її, що не дасть можливості вийняти її 
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тавирівняти, а потім знову встановити на місце. Крім того, металева деталь в 

умовах високої температури і агресивного середовища буде швидко кородуватиі 

вийде з ладу. Невідома величина ходу штока 9, тому що не наведено конкретних 

даних про «засоби вимірювання тиску 11». Також не наведено прикладу 

визначення тиску розпирання на цьому пристрої. 

У крупнолабораторній печі апарата, розробленого в УХІНі під 

керівництвом В.М. Кузніченко, тиск розпирання від коксуємої завантажки до 

датчика передається через кварцовий шток (рис. 71) [27,96]. 

 

 
 

Рис. 71. Крупнолабораторна піч УХІНа (В.М. Кузніченко) для визначення тиску розпирання 

трамбованої вугільної завантажки: 1 – кладка печі; 2 – реторта; 3 – трамбований вугільний 

пиріг; 4 – металева пластинка; 5 – кварцовий шток; 6 – динамометр; 7 – мікрометричний 

датчик переміщення; 8 – термопара, 9 – газовідвідний патрубок. 

 

Застосування кварцового штока для передачі тиску пояснюється тим, що 

кварц володіє найменшим з усіх відомих жароміцних матеріалів, коефіцієнтом 

теплового розширення 0,54·10
-6

 К
-1

, тобто, шток, довжина якого становить 

200 мм, при температурі 450 °С може подовжитися всього на 0,04 мм. Таке 

подовження не внесе будь-якого суттєвого спотворення отриманих результатів 

вимірювання тиску розпирання. 

Апарат  складається  з  електропечі 1, металевої реторти 2, виконаної з 

1,5-мм листової сталі, футерованої легковісним піношамотом марки 

ШЛ 0,4 № 7 по днищу, торцях і з боку задньої стінки. У кришці реторти, 

пригвинченої за допомогою болтів, є патрубок 9 для відведення парогазових 

продуктів коксування. Апарат призначений для визначення тиску розпирання 

коксуємого трамбованого вугільного пирога. Трамбування вугільногопирога 

виконується вручну поза ретортою - в спеціальній збірно-розбірний матриці. 

Сформований вугільний пиріг 3 встановлюють в реторту впритул до задньої 

стінки. Між передньою стінкою і пирогом є зазор, який може становити від 20 

до 30 мм в залежності від завдання дослідження. До пирога заздалегідь 

прикріплюється металева пластинка («кнопка») 4 товщиною 3 мм, до якої 

впритул примикає кварцовий шток 5. Розміри трамбованого пирога становлять, 

мм: висота – 160, довжина – 160, ширина – 112. Маса пирога ~3 кг при 

щільності 1,10 кг/дм
3
 і вологості 11,0 %. Рівень подрібнення вугільної 
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завантажки відповідає промисловому подрібненню, характерному для 

технології трамбування. Нагрівання вугільної завантажки односторонній - з 

боку зазору (передня стінка), за допомогою електроспіралей. Нагрівання 

задньої стінки (також електроспіраллю) необхідне тільки для деякої 

компенсації втрат тепла з цього боку. 

При проведенні досліду спочатку нагрівають передню стінку печі до 

700 ºС, а задню – до 200 ºС. Передня стінка печі обігрівається двома 

роздільними електроспіралями, на які трансформатором подається напруга 

127 В. Це пов’язано з тим, що передня стінка печі розділена щілевидним 

прорізом, необхідним для проходу бічного патрубка реторти при установці її в 

нагрівальну камеру. Перед включенням обігріву печі нагрівальну камеру 

закривають зверху теплоізолюючою кришкою, футерованою легковісним 

піношамотом, а проріз – піношамотним вкладишем. Після досягнення заданої 

температури кришку знімають, виймають вкладиш і в нагрівальну камеру 

відразу ж встановлюють реторту з заздалегідь завантаженим в неї трамбованим 

вугільним пирогом та кварцовим штоком, вставленим в бічний патрубок 

реторти. Далі нагрівання передньої стінки ведуть зі швидкістю 2 К/хв до 

температури 800 ºС. Кварцовий шток щільно присувають до «кнопки», 

розташованої в геометричному центрі передньої бічної площини трамбованого 

пирога, і відразу ж до його торця з зовнішньої сторони також впритул 

присувають вимірювальний пристрій, в якості якого використаний динамометр 

стиснення,   оснащений   індикатором   переміщення   годинникового   типу   

ІЧ-10-2М з ціною поділки 0,01 мм. Жорсткість динамометра така, що при 

максимально можливому тиску розпирання вугілля (70 кПа) величина його 

стиснення складає не більше 1,5 мм. У цих межах він проградуйований в 

координатах: тиск розпирання (кПа) – стиснення (або, що те ж саме, хід 

кварцового штока) (мкм). Тривалість самого визначення, без урахування 

попереднього нагрівання печі, становить 3,5-4,0 год. 

До недоліків цієї печі слід віднести наступне: 

– неможливість визначення тиску розпирання насипної вугільної 

завантажки; 

– односторонній нагрів завантажки, нагрівання задньої стінки до 200 ºС 

необхідний тільки для компенсації втрат тепла; 

– відносно велика маса вугільної завантажки, що вимагає відбору та 

доставки великих проб вугілля (шихти); 

– велика тривалість визначення досліду – 6,0 год;  

– неможливість прогнозування механічної міцності коксу, тому що після 

закінчення досліду коксована вугільна завантажка по ширині камери 

коксування печі знаходиться в різних стадіях термічних перетворень – від 

середньотемпературного коксу до первинного вугілля (шихти). 

Проте при використанні даної установки були виконані визначення тиску 

розпирання трамбованих пирогів з різного вугілля при різних зазорах між 

кварцовим штоком і датчиком тиску, що імітувало різну величину зазору між 

трамбованим пирогом і гріючими стінами промислової камери коксування. 

Визначено вільне розширення L трамбованих пирогів з цього вугілля, а також 
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шихт. Було показано, що вільне розширення L трамбованого пирога з шихти, 

%: Г-60, Ж-20, ПС-10, Т-10 склало 12,3 мм, а тиск розпирання при зазорі 12 мм 

(Р
12

) склав всього 0,4 кПа. Тобто, трамбований пиріг ледь торкнувся гріючої 

стінки і відразу ж почав відходити завдяки поперечній його усадці. 

Трамбований пиріг з шихти, %: Г-25, Ж-45, ПС-30 розширився більше – на 

18,5 мм, а тиск розпирання його склав 7,8 кПа, тобто, більше нормативного 

(7,0 кПа). При промисловому коксуванні ампераж видачі коксу з першої шихти 

становив 120 А, а з другої – 178 А. Усадка коксу з першої шихти при періоді 

коксування 30 год. почалася на 16-ій годині періоду коксування, а з другої – на 

24-ій годині, тобто , на 8 год. пізніше і склала відповідно 11 і 2 мм. 

Таким чином, промислова перевірка різних шихт показала правомірність 

застосування даної лабораторної установки для прогнозу поведінки в коксовій 

печі трамбованого вугільного пирога. Результати досліджень були використані 

при впровадженні та освоєнні технології трамбування шихти в Україні. 

 

2.3. Способи визначення тиску розпирання коксуємої вугільної 

завантажки безпосередньо в промисловій камері коксування 

 

Першими спробу визначення тиску розпирання насипної вугільної 

завантажки в промисловій печі зробили Г. Копперс і А. Ієнкнер [1]. Схема 

пристрою представлена на рис. 72. 

 

 
 

Рис. 72. Пристрій для вимірювання тиску розпирання коксуємої вугільної завантажки в 

промисловій печі (Г. Копперс і А. Ієнкнер): а – порожниста мембрана;  

b – водоохолоджуваний чохол; с – сталева труба; d – термопара; е – вимірювач тиску. 

 

Пристрій складається з мембраниа заповненої маслом, 

водоохолоджуваного чохла b, в якому проходить сталева труба с, також 

заповнена маслом. Через цю трубу проходить термопара d, спай якої 

розташований в геометричному центрі мембрани а. Діаметр мембрани складає 

300 мм, товщина 20 мм. Мембрана з водоохолоджуючою трубою вводиться в 

завантажену камеру коксування через завантажувальний люк таким чином, що 

вона розташовується в камері по її вісьовій площині паралельно гріючим 
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стінам. Труба з з’єднана мідною трубкою з вимірювачем тиску е. Ємність 

вимірювача тиску в нижній частині заповнена ртуттю, у верхній – маслом 

(парафінові вуглеводні). Фактично нижня частина ємності вимірювача являє 

собою ртутний манометр. Авторами встановлено, що підйом тиску в мембрані 

відбувається не тільки від тиску розпирання коксуємої вугільної завантажки, 

але і від нагрівання масла в мембрані. Тому даний прилад був проградуйований 

до температури 95 °С в координатах: тиск масла – температура масла в 

мембрані. Отримані дані величини тиску слід віднімати із загального 

виміряного тиску. Сталість температури масла в сталевій трубі досягалася 

встановленням необхідної кількості води в водоохолоджуваному кожусі. 

Мембрана встановлювалася в камері «на рівні 2 м». При коксуванні «дуже 

розпираючого вугілля» і періоді коксування 28 год його тиск розпирання склав 

11 кПа. Автори охарактеризували його, як дуже розпираючий, коксування 

якого без відповідної добавки слабоспікливого вугілля призведе до важкості 

ходу печі і «вже в короткий час викличе пошкодження». 

Крім істотної складності самого пристрою і роботи з ним, недоліком 

даного методу, як визнають самі автори, є те, що визначення тиску розпирання 

можна проводити тільки «до температури по осі камери коксування не більше 

95 ºС, тобто до температури випаровування води », тобто ще до температури 

злиття пластичних шарів. 

Ця зазначена температура, авторами, ймовірно, є граничною, після якої 

настане неминуче закоксовування мембрани в коксуємій завантажці разом з 

трубою і, як наслідок, неможливість її видалити з камери коксування. 

Тому від цього методу вимірювання автори відмовилися. На наш погляд, 

отримані дані тиску розпирання не можна інтерпретувати, як дійсний тиск на 

стіну камери коксування, оскільки на мембрану діє тиск не коксу, а вихідне 

вугілля, як і в лабораторних апаратах зі сталевим циліндричним стаканом. 

Як відомо, причину виникнення тиску розпирання безпосередньо 

пов'язували зі спучуванням вугілля при переході їх в пластичний стан при 

нагріванні. Явище спучування пояснювали утворенням в період пластичного 

стану великої кількості парогазових продуктів деструкції, які роздували 

пластичну вугільну масу і тим самим були причиною розвитку тиску 

розпирання. Однак підтвердження цього прямими дослідами довгий час не 

було. Вони вперше були проведені Г. Хоком і Е. Фрітцем [66]. Для цього вони 

використовували лабораторний апарат Г.Копперса для визначення тиску 

розпирання, в стакан якого з вугільною завантажкою вводили «тонку 

порцелянову трубочку». Для цього в штемпелі був просвердлений відповідний 

отвір. До вільного кінця трубочки був приєднаний ртутний манометр. Тому 

одночасно з визначенням тиску розпирання фіксували газовий тиск в 

«пластичній зоні» (пластичному шарі – авт.). У міру просування пластичного 

шару в стакані від низу до верху трубочку піднімали, очевидно, прагнучи 

вимірювати газовий тиск в його середній площині. Однак, як зазначають самі 

автори, трубочка часто «закупорювалась розплавленою вугільною масою». 

Крім того, так як важко було врахувати швидкість просування пластичного 

шару в стакані, кінець трубочки міг, або закоксуватись, або виходити за межі 
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пластичного шару (у ще не перетворену в пластичний стан вугільну засип - 

авт.). За показаннями манометра будували криву динаміки газового тиску в 

пластичному шарі (рис. 73). 

 

 
 

Рис. 73. Динаміка тиску розпирання (1) і газового тиску в пластичному шарі (2)  

(Г. Хок і Е. Фрітц). 

 

Аналізуючи отримані дані, автори стверджують, що «хід обох кривих 

абсолютно подібний», а, значить, причиною тиску розпирання є газовий тиск в 

пластичному шарі. Однак, якщо це так, то чому величина газового тиску 

менша, ніж тиск розпирання? Можливо, це пов’язано з труднощами виміру 

газового тиску. 

Подібні ж досліди були проведені Е.М. Дубнером [97], хоча їх метою 

було не зіставлення динаміки тиску розпирання і газового тиску в пластичному 

шарі, а тільки визначення величини газового тиску з метою оцінки можливості 

відсмоктування газів «з середини завантажки», щоб запобігти їх розкладання 

при проході уздовж гарячих стін промислової камери коксування, «що руйнує 

цінні первинні бензини ...». Для цього автор створив спеціальну установку для 

визначення «власного тиску пластичного шару», наведену на рис. 74. 

 

 
Рис. 74. Пристрій Е.М. Дубнера для визначення «власного тиску пластичного шару». 

 

Сталева трубка (див. рис.74) внутрішнім діаметром 9 мм заповнювалася 

на певну висоту подрібненим вугіллям. Всередину вугільної завантажки, в 

заздалегідь «виконану в ній порожнину», вводилася кварцова трубка 
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внутрішнім діаметром 4 мм і зовнішнім – 5 мм, поєднана з ртутним 

манометром. Сталева трубка з вугіллям і кварцовою трубкою вставлялась в 

електричну трубчасту піч і нагрівалася зі швидкістю 2 К/хв («тобто, приблизно, 

відповідно швидкості прогріву коксуємого вугілля в промислових умовах»). 

Автор вказує, що в даних умовах вугільна маса, прогрівається з усіх боків 

(круговий обігрів – авт.). «Незважаючи на незначну теплопровідність вугілля, 

воно при товщині радіуса сталевої трубки 4,5 мм, плавиться практично 

одночасно. Така кварцова трубочка, заздалегідь введена в вугілля«не порушує 

поверхневого шару, що утворюється лише після плавлення». Тиск пластичного 

шару фіксується манометром. Слід зазначити, що на відміну від Г. Хока і 

Е. Фрітца [66], Є.М. Дубнер не переміщував кварцову трубку. Динаміка 

газового тиску коксуємого вугілля представлена на рис. 75. 

 

 
 

Рис.75. Динаміка газового тиску в пластичному шарі вугілля (Е.М. Дубнер). 

 

Отримані максимальні значення тиску розпирання різного вугілля, 

розвиваючих газовий тиск 97 і 123 мм рт.ст. (13 кПа і 16 кПа) і шихти 

65 мм рт.ст. (9 кПа), як зазначає О.М. Дубнер, досить високі, щоб створити такий 

«вакуум» в камері коксової печі, при якому можливе відсмоктування газів, що 

утворюються в пластичному шарі і виходятьв бік вихідної вугільної шихти.  

А.А. Агроскін проводив натурні дослідження розподілу газового тиску по 

всій камері коксування промислової печі [98]. Він встановлював вимірювальні 

трубки через двері з машинної і коксової сторін, а також через завантажувальні 

люки камер коксування. Виміри проводилися в 15 точках камери (конструкцію 

трубок автор не описує). Як тільки пластичний шар сягав трубки для виміру 

тиску, «остання закупорюється пластичною масою». Автор рекомендував «щоб 

уникнути закупорки трубку слід прочищати сталевим прутом». Для того, щоб 

не відключати мікроманометр під час прочищення трубки, автором була 

прийнята «конструкція трубки, що дозволяє виконувати прочищення без 

відключення приладу. В процесі прочищення трубки стрижнем спостерігається, 

що найбільший тиск має місце в той час, коли вугілля проходить пластичний 

стан». Заміряючи газовий тиск на відстані 70 і 200 мм (по осі камери) від стінки 

і по висоті на відстані 100, 1800, 2900 і 4100 (підсклепінний простір) мм, 

А.А. Агроскін встановив, що газовий тиск в пластичному шарі зменшується в 
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напрямку від поду камери до її верха. Так, тиск газу на зазначених рівнях від 

поду склав 550, 400 і 270 Па. У підсклепінному просторі він становив 

±0 мм вод.ст. По ширині камери зміни внутріпластичного тиску не такі значні: 

на відстані 70 мм від стінки і по осі камери тиск на рівні 100 мм від поду склав 

відповідно 580 і 670 Па, а на рівні 1850 мм від поду – 420 і 520 Па. В результаті 

автором зроблено висновок про необхідність «значного збільшення тиску в 

барільеті (газозбірнику – авт.)...», що повинно сприяти якості газу і 

підвищенню терміну служби печей. 

Прийнявши робочу гіпотезу, що тиск розпирання вугілля і шихт 

зобумовлений тиском газів всередині пластичного шару, Н.Р. Кушніревіч 

прийшов до висновку, що «вимір внутріпластичного газового тиску 

рівнозначний виміру тиску розпирання» [94]. Для можливості виміру 

внутріпластичного тиску шихти в промисловій камері коксування він створив 

спеціальний прилад, конструкція якого показана на рис. 76. 

 

 
 

Рис. 76. Схема приладу Н.Р. Кушніревіча для виміру внутріпластичного тиску вугільної 

завантажки в промисловій коксовій печі: А – металева товстостінна трубка; В – металевий 

стрижень; С – каучукові трубки; D – ртутний манометр; Е – сітчаста металева насадка. 

 

Прилад складається з наступних деталей: металевої товстостінної трубки 

А з обточеними кінцями - спереду для насадки Е з «густої металевої сітки», 

ззаду - для приєднання каучукової трубки С; металевого стрижня В і ртутного 

манометра Д. Розміри приладу по довжині вказані на рисунку (мм). Зовнішній 

діаметр (а) трубки А може бути прийнятий від 8 до 15 мм (переважно 10-

12 мм); внутрішній діаметр (b) трубки повинен бути якомога меншим (від 4 до 

7 мм). Діаметр (с) металевого стрижня В підбирається такого розміру, щоб 

зазор між ним і внутрішнім діаметром трубки А був якомога меншим, але давав 

можливість вільного пересування стрижня в трубці. Передній кінець трубки 

обточується так, щоб при діаметрі (е) товщина стінки трубки становила 0,7-

1,0 мм, а діаметр (d) повинен бути більше діаметра (е) на 1,0-0,5 мм). Для того 

щоб пластична вугільна маса не затікала в трубку і не закупорювала її, на 

кінець трубки щільно надіта сітка циліндричної форми (гільза) з дном. 

При монтажі приладу каучукові трубки С заповнюються водою і 

натягуються одним кінцем на трубку манометра, а другим – на кінець металевої 

трубки, при цьому слід домагатися, щоб в них не було повітряних бульбашок. 

Рівень води в каучукових трубках повинен доходити до металевої трубки А, але 
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вода в неї не повинна затікати. Трубку встановлюють в камеру коксування 

через попередньо просвердлений отвір в двері печі, на висоті 1,0-1,5 м від пода, 

в вугільну завантажку має ввійти не менше 800-1000 мм трубки. При цьому 

довжина виступаючого кінця трубки повинна бути такою, щоб механізми 

обслуговуючих батарею машин не могли її зачіпати. 

Автор вказує, що якщо вимірювати тільки максимальний газовий тиск, то 

«необхідно проводити його фіксацію через кожні п’ять хвилин протягом 40-

50 хвилин в період злиття пластичних шарів, після чого прилад, щоб уникнути 

перегріву, витягується з вугільної завантажки». Однак, як визначити початок 

злиття пластичних шарів? Очевидно, для цього необхідно поряд з трубкою А 

встановити також термопару, по якій можна приблизно визначити початок 

розм'якшення вугільної шихти, або починати фіксацію тиску по манометру значно 

раніше початку різкого підйому тиску, який означає злиття пластичних шарів. 

Для вимірювання внутріпластичного газового тиску в своїй лабораторній 

5-кг печі з рухомою стінкою Н.Р. Кушніревіч виготовив такий же пристрій, але 

менших розмірів. За допомогою цього пристрою він провів багато вимірів 

газового тиску в пластичному шарі вугілля (Ргаз), при одночасному визначенні 

тиску розпирання (Рт.р.) на 5-кг печі. Побудований графік залежності між ними. 

При досить великому розкиді точок автор побудував пряму графічну 

залежність, згідно з якою співвідношення Рт.р.:Ргаз≈1,0:1,5. Надалі автор 

застосовував термін «тиск розпирання» і для внутріпластичного газового тиску, 

хоча це далеко не одне і те ж. 

Визнаючи, що вимір внутріпластичного газового тиску в промисловій 

камері коксування, по суті, є точковим виміром, Н.Р. Кушніревіч вважав, що 

зіставлення його з тиском розпирання або з амперажем видачі печей необхідно 

за середніми даними з декількох вимірів. Для встановлення залежності 

ампеража видачі печей від внутріпластичного газового тиску на двох заводах 

були проведені на різних шихтах по 5-11 паралельних вимірів 

внутріпластичного тиску [99]. В результаті отримана залежність ампеража 

видачі печей від зазначеного параметра (рис. 77). 

 

 
 

Рис.77. Залежність ампеража видачі печей А від внутріпластичного газового тиску шихт Ргаз 

(Н.Р. Кушніревіч). 
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На підставі виконаних досліджень зроблено висновок, згідно з яким 

«можна вважати доведеною можливість виміру тиску розпирання вугільної 

шихти в умовах промислового коксування». Однак слід сказати, що не 

дивлячись на уявну простоту цього способу, він досить складний і недостатньо 

надійний через небезпеку потрапляння в імпульсну трубку пластичної маси і її 

закупорювання, що відзначають також Ю.С. Васильєв і В.М. Кузніченко [13], 

які намагалися вдосконалити цей спосіб. Мабуть, не випадково Н.Р. Кушніревіч 

пізніше став застосовувати вимірну трубку меншого діаметра, внутрішній 

діаметр якої становив 1,5-2,0 мм, а діаметр стрижня в трубці – 1,0 мм [100]. 

Ю.С. Васильєв і В.М. Кузніченко [13], які проводили дослідження 

одночасно тиску розпирання і внутріпластичного газового тиску в 

напівпромисловій печі, використовували для замірів газового тиску трубки з 

внутрішнім діаметром 6 мм. В якості внутрішнього стрижня (мандрена) 

використовували дріт діаметром 3,2 мм. При цьому передній отвір трубки було 

заварено, а на кінці трубки на діаметрально протилежних сторонах були 

виконані щілиноподібні отвори довжиною 20 мм і шириною 1 мм. Для того, 

щоб виключити забивання щілин пластичною масою, на кінці мандрена була 

закріплена пластинка товщиною 0,8 мм, яка виходила назовні трубки на 0,5-

1,0 мм. Довжина мандрена така, що він виступав з трубки (позаду неї) на ~200 

мм і цей кінець знаходився всередині гумового шланга, що з’єднує  трубку  з  

U-подібним манометром. Таким чином, була можливість періодично (при 

необхідності), пересуваючи мандрен поступально, запобігати закупорюванню 

щілин трубки пластичною масою. Трубки встановлювали в камеру коксування 

через завантажувальний люк на відстанях 50, 100, 200 і 300 мм (по осі) від 

стінки таким чином, щоб площина, що проходить через щілини трубки, була 

паралельна гріючим стінам камери коксування. Отримані дані показали, що 

газовий тиск в пластичному шарі дослідженого вугілля і шихт в 2-5 разів 

менший, ніж тиск на стінку камери (тиск розпирання). Чіткої залежності 

величини внутріпластичного тиску від розташування точки вимірювання по 

ширині камери коксування не було виявлено. Був зроблений висновок, що 

тільки одним внутріпластичним тиском неможливо пояснити виникнення і 

розвиток тиску розпирання. 

При вимірі внутріпластичного тиску в лабораторній печі В.М. Кузніченко 

і ін., використовували тонкостінний сталевий капіляр з внутрішнім діаметром 

1,5 мм і зовнішнім - 2,5 мм [101]. Отримано чіткі залежності внутріпластичного 

тиску від насипної щільності вугільної завантажки. Показано також, що 

величина максимального внутріпластичного газового тиску не залежить від 

віддалення кінця вимірювального капіляра від гріючої стінки камери 

коксування на 30 або 60 мм (рис.78). 

Японські і німецькі дослідники [22] також застосовували тонкий сталевий 

капіляр діаметром 3 мм для вимірювання внутріпластичного газового тиску в 

напівпромисловій печі з розмірами, мм: довжина – 1000, висота – 885, ширина – 

450.  
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Рис. 78. Внутріпластичний газовий тиск Р1 і Р2, температура Т1 і Т2, відповідно на відстані 

30 і 60 мм від гріючої стінки, а також товщина шару напівкоксу-коксу і пластичного шару у 

при насипній щільності вугільної завантажки газового вугілля, кг/м
3
:  

а – 750; б – 900; в – 1050 (В.М. Кузніченко та ін.). 
 

Вугільна завантажка печі представляла собою трамбований пиріг 

щільністю 1040 кг/м
3
. Одночасно вимірювали тиск розпирання, для чого 

паралельно стінці камери встановлюється плита («кнопка», що закріплюється 

на трамбованому пирозі - авт.) діаметром 200 мм. Встановлена прямолінійна 

залежність тиску розпирання від внутріпластичного тиску. 

Автори, які проводили вимірювання внутріпластичного тиску в 

напівпромисловій і промисловій печах при однакових технологічних параметрах 

вказують, що їх величини «збіглися» [23]. Звідси можна зробити висновок, який 

підтверджує, що умови коксування в напівпромисловій печі досить близькі до 

умов в промисловій печі, а в центральній частині вони ідентичні.  

Результати проведених вимірювань внутріпластичного тиску Ргаз на 

різному віддаленні пластичного шару від гріючої стінки камери коксування 

представлені на рис. 79. 
 

 

Рис. 79. Внутріпластичний тиск Ргаз на різному віддаленні від гріючої стінки (в часі) 

промислової камери коксування: 1 – внутріпластичний тиск; 2 – температура. 
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З рисунка видно, що внутріпластичний тиск найбільший на відстані 

пластичного шару від стінки, відповідно часу коксування кінця другої години і 

між 11-ю і 12-ю годинами, тобто при злитті двох пластичних шарів. Тиски, 

виміряні в проміжних місцях по ширині камери коксування, значно менші. 

І. Такер і Г. Еверітт в своїй оглядовій статті вказують, що для 

вимірювання внутріпластичного тиску в коксуємій завантажці «в більшості 

випадків користуються трубками з зовнішнім діаметром 10-12 мм, а в малих 

печах і більш тонкими» [102]. Оскільки пластичні шари можуть сходитися 

неточно по осі камери коксування, можуть зміщуватися більш ніж на 20 мм, то 

необхідно вимірювальні зонди (трубки – авт.) встановлювати в декількох 

площинах. 

Вимірювання за допомогою зондів показали, що максимальний 

внутріпластичний тиск у верхній частині завантажки становить 2 кПа, а біля 

поду печі 15 кПа. Тому автори рекомендують вимірювати внутріпластичний 

тиск під завантажувальними люками, тобто, в місці, де найбільша насипна 

щільність вугільної завантажки. 

Для встановлення співвідношення газового тиску в пластичному шарі 

промислової печі і тиску розпирання в напівпромисловій печі з рухомою 

стінкою автори [5] розробили ґрунтовну, але досить складну методику виміру 

внутріпластичного тиску в 6-м промисловій печі. Вони відразу ж після 

завантаження камери коксування встановлювали від 12 до 18 вимірювальних 

трубок. При цьому в кожен з чотирьох завантажувальних люків встановлювали 

по три трубки. Для цього були виготовлені спеціальні кришки люків з 

направляючими для трубок діаметром 25,4 мм (1 дюйм) і довжиною 3,7; 4,9 і 

6,1 м для вимірювання тиску на рівнях відповідно 3,9; 2,7 і 1,5 м від поду печі. 

В кінці трубок вставляли загострені дерев'яні наконечники для того, щоб 

запобігти їх забиваннюшихтою під часвведення в вугільну завантажку. На кінці 

трубки просвердлювали по сім отворів діаметром 3,175 мм (1/8 дюйма) на 

відстані 25,4 мм (1'') один від одного, починаючи від її кінця. Отвори трубки 

«орієнтували у напрямку до коксовиштовхачів» (тобто, на машинну сторону 

батареї – авт.). 

Трубки, які встановлювали через двері, мали діаметр 9,5 мм (3/8 дюйма) і 

довжину 3 і 6 м, що дозволяло проводити вимірювання газового тиску під 

першим і другим завантажувальним люком з машинної сторони і третім і 

четвертим люком з коксової сторони. Починаючи від кінця датчика, також було 

просвердлено по сім отворів діаметром 3,175 мм на відстані 25,4 мм один від 

одного з двох діаметрально протилежних сторін. Для досягнення точної 

установки трубок в двері встановлювали направляючі патрубки діаметром 19 

мм (3/4 дюйма) довжиною 635 мм (25 дюймів). Замірні трубки встановлювали 

по осі камери коксування на висоті 0,3 м (1 фут) від поду камери. Для виміру 

температур в трубки були вставлені хромель-алюмелеві термопари. Газовий 

тиск до вимірювальних приладів передавався через мідні трубки діаметром 

6,35 мм (1/4 дюйма). Після проведення вимірювань трубки витягували вручну з 

завантажувальних люків і дверей. Іноді найбільш довгі трубки в дверях або 

люках неможливо було витягти. В цьому випадку їх залишали в печі і 
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виштовхували коксовий пиріг разом з ними на рампу. Дані вимірювань 

внутріпластичного газового тиску представлені на рис.80. 

 

 
 

Рис. 80. Внутріпластичний тиск в коксуємій вугільній завантажці промислової камери 

коксування 6-м печі (Г.М. Латшав). 
1) В оригіналі величини тиску подані в фунт/дюйм

2
 (1 фунт/дюйм

2
=6,9 кПа).  

 

Дані рисунка показують, що розбіжності результатів між паралельними 

дослідами часто були досить великими, особливо на нижніх і середніх рівнях 

вимірів. Наприклад, на висоті 2,7 м під третім люком значення тиску в 

паралельних дослідах склали 11,0 і 3,1 кПа, на висоті 1,2 м під другим люком – 

11,4 і 5,9 кПа. Судячи по вимірах під завантажувальними люками і між ними, 

величини внутріпластичного тиску практично рівні. Загалом же величини цих 

показників у напрямку від нижнього рівня до верхнього закономірно 

зменшуються в 5-7 разів. Встановлено зв'язок тиску розпирання і 

внутріпластичного газового тиску, причому, величина коефіцієнта К між цими 

величинами близька до одиниці. 

Для досягнення високої точності вимірювання внутріпластичного 

газового тиску французькі дослідники застосовували не одну трубку (зонд), а 3-

5, трубок об’єднаних в один пучок [15]. Діаметр трубок становив 6-10 мм. 

Трубки з’єднані з електричним датчиком, що дозволяє безперервно реєструвати 

газовий тиск. Показання датчиків передавалися на самописний пристрій. При 

цьому «точність показань безперервно контролювалася ртутним манометром». 

Очевидно, точність електричних датчиків була сумнівна. Торці трубок були 

заварені, а на їх кінцях (рис. 81) по довжині 10 мм (в тексті – 20 мм) виконані 

щілиноподібні отвори шириною 1 мм. Щілини розташовані на діаметрально 

протилежних сторонах, одна навпроти іншої. На думку авторів, такий пристрій 

«має дві переваги: при введенні в шихту щілина не закупорюється вугіллям і 

досліджена зона добре розмежовується, оскільки вона відповідає ділянці 

площини, паралельної пластичним верствам, які мають ширину 1 мм. В трубки 

вводять термопари для виміру температури в даній точці вимірювання газового 

тиску. Трубки «вводили в завантажку горизонтально через отвори в дверцятах». 

Іноді пучки трубок розташовують вертикально (ймовірно, вводять через 

завантажувальний люк – авт.). Автори спростовували необхідність (як 
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рекомендують деякі експериментатори) вводити в трубку невелику кількість 

газу, щоб створити протитиск для запобігання закупорки трубки смолою. Ними 

експериментально показано, що закупорка трубок може бути тільки частковою. 

«По їх твердженню, коли це відбувається, то це не позначається на точності 

вимірювання статичного тиску». 

 

 
 

Рис. 81. Конструкція пучків трубок для вимірювання внутріпластичного газового тиску 

(Марієно): 1 – затисний хомут; 2 – ущільнення; 3 – термопара; 4 – подовжня щілина;  

5 – сталева трубка; 6 – каучукова трубка. 

 

При проведенні досліджень було встановлено, що піки газового тиску 

«завжди вище тиску розпирання в даний момент, і що ця різниця збільшується 

із наближенням до середньої площини пирога». На рис. 82 представлені 

результати вимірювання тиску розпирання суміші вугілля і внутріпластичного 

тиску цієї суміші. 

 

 
 

Рис. 82. Тиск розпирання (- - -) і внутріпластичний тиск (
_____

) коксуємої вугільної 

завантажки (Марієно). 

 

Аналіз показує, що спочатку, на третій годині коксування, відношення 

внутріпластичного тиску до тиску розпирання менше одиниці – 0,74, більш 
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різко воно зростає до 1,55 на четвертій годині; до 2,5 – на п’ятій-шостій 

годинах; різко знижується до 1,5 на сьомій годині і в осьовій площині (пік) 

становить 1,9. Однак, виходячи з великої кількості статистичних даних, 

авторами встановлено, що коефіцієнт відношення тиску розпирання до 

внутріпластичного тиску близький до 0,5. 

Інший спосіб вимірювання тиску розпирання в промисловій камері коксування 

розробив Ф. Ульріх [103]. Конструкція приладу представлена на рис. 83. 

 

 
 

Рис.83. Прилад Ф. Ульріха для визначення тиску розпирання в промислових коксових печах. 

 

У нижній розширеній частині жароміцної труби а вбудована гідравлічна 

месдоза. Месдоза складається з еластичного сильфона b, манометра с, трубки d, 

пов’язаної з манометром с. Сильфон b коромислом е, закріпленим на валу f, 

пов’язаний з круглою нажимною платівкою g, розташованою в круглому отворі 

труби а. При коксуванні вугілля його тиск діє на платівку g, а від неї через 

коромисло е на сильфон b, від якого, в свою чергу - на манометр с. Між 

сильфоном і основою коромисла встановлено водонепроникне ущільнення і. 

Через штуцер k і трубку l подається охолоджуюча вода, яка виходить через 

ніпель m. Температура води, яка виходить з труби вимірюється термометром n. 

Через штуцер о і трубку р подається дозований потік охолоджувального газу 

(СО2 або ін.) в простір q. Газ евакуюється через щілину між пластинкою g і 

стінкою труби а (тобто, в коксуєму вугільну масу - авт.). Відключення 

манометра спроводиться краном s. При проведенні вимірювань прилад може 

встановлюватися в вугільну завантажку, або через двері печі на висоті 1,5 м від 

поду камери, або через завантажувальний люк, щоб натискна пластина g була 

паралельна гріючій стіні камери коксування. Результати виміру тиску 

розпирання вугілля з різним вмістом летких речовин представлені на рис. 84. 
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Рис.84. Тиск розпирання вугілля, виміряний приладом Ф. Ульріха: а, в, с, d – вихід летких 

речовин з вугілля відповідно 17,5; 23,0; 23,5 і 26,0 %. 

 

Характер кривих тиску розпирання подібний до тих, які отримують в 

печах з рухомою стінкою при тиску на неї коксу. 

Пристрій ВУХІНа для вимірювання тиску розпирання коксуємої 

завантажки [104] за задумом та виконанням подібний до приладу Ф. Ульріха. 

Він також розташований в трубі, на її кінці. Тиск сприймає нажимна пластинка 

в прямокутному отворі твірної труби. Датчик тиску охолоджується повітрям, 

або водою. Конструкція пристрою представлена на рис. 85. 

 

 
 

Рис. 85. Пристрій для визначення тиску вугільної завантажки на стіни коксової печі 

(ВУХІН). 

 

В твірній труби 1 вирізаний прямокутний отвір, в якому врівень з зазором 

2 розміщена знімна нажимна пластинка 3, яка опирається на пружну мембрану 

4, закріплену на штоку 5. На мембрані встановлені охолоджувані 

тензорезістори 6. Поблизу від тензорезисторів в трубі є герметична перегородка 

9, через яку проходять трубки 8 для подачі охолоджуючого агента на резистори 

(вода або повітря). При цьому по двох трубках охолоджуючий агент подається 

всередину труби 1, а по двох суміжних - видаляється з труби. У двох трубках 

проходять металеві провідники 7, які передають сигнал на реєструючий прилад 
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10. Тиск коксуємої вугільної завантажки передається на натискну пластинку 3 і 

мембрану 4. Це викликає прогин мембрани, який тензорезисторами 6 

перетворюється у вихідний сигнал, що надходить на реєструючий прилад 10. 

Пристрій призначений для визначення тиску розпирання в промислових 

печах. Він може встановлюватися в камеру коксування через двері, або 

завантажувальний люк так, щоб пластинка була паралельна гріючим стінам 

камери. 

Перед використанням необхідно «виконати його тарировки і визначити 

залежність величини вихідного сигналу від температури датчика при 

відсутності навантаження на пластину 3 для введення відповідної поправки при 

обробці отриманих даних».  

Як прилад Ф. Ульріха, так і пристрій ВУХІНа досить складні, вимагають 

підведення охолоджуючого агента, причому в постійній кількості, щоб 

температура датчика тиску залишалася на одному рівні. Великим недоліком 

цих пристроїв є також наявність зазору по периметру нажимної пластинки, 

який може закупорюватися утворюваною вугільною пластичною масою, а це 

ускладнить, або і зовсім усунить рухливість пластинки і, отже, спотворить 

результати вимірювання тиску. На нашу думку, тиск охолоджуючого агента, 

що надходить в трубу, протидіє тиску коксуємої завантажки на натискну 

пластинку. Для недопущення цього потрібні ретельні роботи по тарировці, 

причому для встановлення не тільки температурних похибок, але і впливу 

охолоджуючого агента. 

З огляду на складність визначення тиску розпирання шихти в 

промислових умовах, пов'язану з тим, що датчик тиску необхідно розміщувати 

в коксуємій вугільній завантажці з високою температурою, агресивним 

середовищем, де відбуваються фазові перетворення вугілля від засипу зерен до 

пластичного стану, напівкоксу і коксу, співробітниками ДП «УХІН» 

розроблений високотемпературний датчик тиску, який встановлюється в 

промислову камеру коксування впритул до гріючої стіни на рівні поду під 

завантажувальним люком [29]. Схема датчика приведена на рис. 86. 

 

 
 

Рис.86. Високотемпературний датчик тиску розпирання (ДП «УХІН»). 

 

Високотемпературний датчик тиску складається з корундового стакана 1, 

в який входить корундовий плунжер 4. У плунжері є циліндричне гніздо для 

розміщення в ньому індентора 3, виготовленого зі спеціальної сталі. Кінчик 

індентора опирається на підкладку 2 на дні стакана. На бічній поверхні 
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плунжера  є  вертикальний  отвір для термопари. Деталі датчика виконані по 

11-му квалітету точності, для чого потрібно було спеціальне обладнання і 

алмазні інструменти. 

Перед проведенням дослідів була виготовлена градуювальна установка 

(рис. 87). 

 
 

Рис.87. Установка для градуювання високотемпературного датчика. 

 

Установка містить циліндричну вертикальну електропіч 1, 

високочастотний регулятор температури 2, платино-платинородієву термопару 

3, потенціометр 4. Термопару 5 в корундовій соломці вводили в отвір в 

плунжері 6 так, щоб її спай упирався в підкладку 7 поблизу кінчика індентора 8. 

Навантаження на плунжер передавалося через корундовий шток 9. В 

якості  навантаження використовували гирі 10. 

Після установки датчика в фіксуючий стакан 11 його закривали кришкою 

12, нагрівали до необхідної температури, витримували при ній 0,5 год, а потім 

навантажували з подальшою витримкою також 0,5 год. Після охолодження печі 

датчик виймали і вимірювали діаметр площадки зминання індентора. Питомий 

тиск на плунжер становив від 5,5 до 25,5 кПа. Були отримані прямолінійні 

залежності між величиною тиску і площею зминання індентора при різних 

температурах його нагріву. Це дозволило надійно інтерполювати 

експериментальні дані на будь-які значення тиску і температури. 

Для розміщення датчика впритул до  гріючої стіни камери коксування був 

розроблений і виготовлений спеціальний зонд. Установку зонда з датчиком 

через двері печі виконували наступним чином. Після видачі коксу з печі на її 

машинній стороні встановлювали експериментальні двері з спеціальною  

направляючою. Вставляли зонд через направляючу на задану глибину в камеру 

коксування. Всередину зонда поміщали термопару для виміру температури 

безпосередньо біля датчика. Після вилучення датчика з камери коксування його 

обстежували під мікроскопом, вимірювали діаметр площадки зім’ятого кінчика 

індентора і по ній визначали максимальне навантаження на простінок печі в 

даній точці, тобто, тиск розпирання. 

Було встановлено, що максимум тиску розпирання припадає на кінець 

першої третини періоду коксування, а абсолютні його значення на один - два 

порядки вище, ніж прийняті при проектуванні сучасних коксових батарей. Такі 

високі значення тиску розпирання викликали полеміку на сторінках журналу 
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«Кокс і хімія» [105 - 107]. З огляду на це, а також складнощі градуювання 

датчика тиску і його установки в камеру коксування, метод надалі не знайшов 

практичного застосування. 

Розгляд динаміки розвитку способів визначення тиску розпирання в 

лабораторних, напівпромислових і промислових умовах дозволив зробити 

висновок про необхідність подальшого вдосконалення лабораторного способу, 

як найбільш перспективного, який був би оперативним, не вимагав великих 

вугільних наважок і фіксував ті абсолютні тиски розпирання, які мають місце в 

промисловій камері коксування в великому діапазоні насипних щільностей, аж 

до рівня трамбованих шихт. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ТЕРМОХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА МАКРОСТРУКТУРА  

ВУГІЛЬНОЇ ЗАВАНТАЖКИ В ПРОЦЕСІ КОКСУВАННЯ 

 

Зазвичай процес коксування в промисловій печі зображують в 

спрощеному вигляді: шар вихідного вугілля в приосьовій частині печі, а далі в 

напрямку до гріючих стін камери, розміщується пластичний шар, який існує в 

діапазоні температур 350-510 °С, і шар напівкоксу, що переходить в кокс. 

Для вивчення макроструктури коксуємої вугільної завантажки та 

пластичного шару на дослідному коксохімічному виробництві фірми «Бергбау-

Форшунг» розробили спосіб «заморожування процесу коксування» [108]. 

Досліди проводили в напівпромисловій печі, в якій «створюються умови, 

близькі до промислових». Видачу печі проводили при різній тривалості 

коксування – від 2,0 до 16,5 год. Всього було проведено близько 50 таких 

дослідів. У всіх дослідах вологість шихти витримували на рівні 10,0%, насипна 

щільність (на суху масу) становила 725 кг/м
3
 (805 кг/м

3
 волог. – авт.), 

температура в опалювальних каналах - 1250 
о
С. 

Після видачі з печі шихтококсову масу заливали водою. Через 5-15 хв. 

температура маси становила менше 100 ºС, а після повного охолодження її 

ретельно досліджували. На рис. 88 показано поперечний переріз «замороженої» 

вугільної завантажки при перериванні процесу коксування. 

 

 
 

Рис. 88. Типовий поперечний переріз «замороженої» недококсованої вугільної завантажки:  

1 – кокс; 2 – пластичний шар; 3 – вугільна завантажка; 4 – поздовжня тріщина  

(Х. Хауткаппе). 

 

На фотографії показана структура коксуємої вугільної завантажки– 

повномірні куски коксу, розділені поздовжніми тріщинами, пластичні шари і 

вихідне вугілля. Тріщини між окремими частинами коксу, як правило, 

проходять наскрізь від гріючої стінки камери до пластичного шару. У 

головочній частині коксу («цвітній капусті») утворюються короткі поздовжні і 

поперечні тріщини. Форма пластичного шару не є ідеально рівною, тому що 

тепло, яке передається від стінки камери випромінюванням через тріщини між 

відокремленими частинами коксу, сприяє більш швидкому нагріванню 

коксуємої завантажки в цих місцях. За даними роботи, незважаючи на 
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рівномірність завантажки по щільності і рівномірному обігріву, вигини 

пластичного шару розподілені по поверхні безладно. Величина вигину 

всередину вугільної завантажки може становити 25 мм, а діаметр дуги вигину - 

150-200 мм. Доведено, що і утворення тріщин, і вигини пластичного шару не 

посилюються при охолодженні водою, тому що аналогічна картина 

спостерігається і при повільному охолодженні газоподібним азотом. При поділі 

(препаруванні) вугільної завантажки на окремі шари вона легко поділялася по 

механічно неміцному пластичному шару, внаслідок високої його пористості. 

Надалі виготовляли аншліфи, по пористості яких визначали товщину 

пластичного шару і її розподіл по товщині шару. Дані пористості представлені 

на рис. 89. 

 

 
 

Рис. 89. Пористість в різних зонах коксуємої вугільної завантажки (Х.Хауткаппе). 

 

На рисунку представлено хід кривих зміни пористості двох вугільних 

шихт – розпираючої (К19) та слаборозпираючої (К25). Горизонтальна частина 

правої гілки кривих вказує на пористість (порозність) вихідної вугільної 

завантажки, яка складає 58-60 %. Така порозність (П) виходить із 

співвідношення насипної щільності вугільної завантажки на суху масу (725 

кг/м
3
) і уявної щільності вугілля - в середньому 1,25 кг/м

3
. 

 

58,0
25,1

725,0
П  (58 %)  (5) 

 

Пунктирними ординатами на рисунках авторами визначено межі 

пластичних зон: Е - виникнення перших пор дегазації і А – «починається 

анізотропія», тобто іншими словами, зміна пористості по ширині пластичного 

шару. При коксуванні шихти К 19 відбувається зниження пористості 

(порозності) перед початком розм’якшення, в два рази – з 58 до 29 %. На думку 

авторів, через незначну газопроникність пластичного шару в ньому виникає 

високий тиск парогазових продуктів, в результаті чого відбувається ущільнення 

«ще незкоксованого вугілля». Подальше послідовне підвищення пористості до 
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~48 %, автори пояснюють «термічним розкладанням і підвищенням дійсної 

щільності». 

При коксуванні слаборозпираючої шихти К25 «тиск газу дуже незначний 

для стиснення незкоксованого вугілля». Тому «на початку виникнення  

пластичної зони збільшення пористості також зобумовлено термічним 

розкладанням та підвищенням дійсної щільності». Зниження пористості в стадії 

затвердіння автори пояснюють масопереносом всередині пластичного шару. 

При цьому «текуча маса разом з основним газовим потоком переміщується в 

напрямку стіни камери. В результаті цього утворюється ущільнена зона 

безпосередньо перед зоною напівкоксу і відбувається помітне зниження 

пористості». Тобто, масоперенос в пластичному шарі пояснюється тим, що 

текучо-подвижна вугільна маса захоплюється газами, спрямованими в бік 

напівкоксу-коксу. А в разі коксування «високов’язкої вугільної шихти К 19» по 

динаміці пористості «не можна було встановити масоперенос». 

На рис.90 представлена ширина пластичного шару шихти К 25 на різному 

віддалені від гріючої стінки. 

 

 
 

Рис. 90. Залежність ширини пластичного шару від віддалення його від гріючої стінки  

(Х. Хауткаппе). 

 

Як вказують автори, «в рамках точності вимірювання ширина пластичної 

зони не залежить від віддалення від стінки камери і становить близько 10 мм». 

Слід зазначити, що навіть у такому невеликому пластичному шарі відбувається 

масоперенос. Отримані Ю.В. Степановим [109] результати досліджень при 

перериванні процесу коксування шихти також підтверджують, що незалежно 

від тривалості процесу, збільшення товщини пластичного шару не відбувається, 

при цьому товщина спіненого шару шихти також досить стабільна і становить 

6-8 мм. 

Французькі дослідники [15] дають схематичне зображення 

макроструктури коксуємої вугільної завантажки в напівпромисловій печі, яке 

наведене на рис. 91. Вони розділили процес коксування на дві частини – до 

зустрічі пластичних шарів, що рухаються від обох гріючих стінок, і під час їх 

зустрічі.  
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Рис. 91. Схематичне зображення процесу коксування в вигляді двох фаз – до зустрічі 

пластичних шарів (а) і в момент їх зустрічі (б): 1 – напівкокс-кокс; 2 – пластичний шар;  

3 – вихідне вугілля (шихта), (Р. Луазон та ін.). 

 

У першій фазі (а) утворюються два основні пластичні шари, паралельні 

обігрівальним простінкам. З боку пода і склепіння камери також утворюються 

пластичні шари, і наростає напівкокс - кокс. Вертикальні і горизонтальні 

пластичні шари утворюють «паралелепіпед», всередині якого знаходиться 

вихідна вугільна завантажка. 

Однак по торцях, біля дверей печі, «паралелепіпед» не закритий 

пластичними шарами, тому що, як вказують автори, «внаслідок термічних 

втрат» тут температура не досягає рівня, при якому вугілля починає переходити 

в пластичний стан. Тому гази піролізу вугілля, що надходять з «холодної» 

сторони пластичних шарів в вихідну вугільну завантажку, рухаються в 

напрямку дверей печі. 

У другій фазі (б) пластичні шари зустрічаються по осі камери коксування 

і розвивається другий пік тиску розпирання, який може бути більшим, або 

меншим від першого. Парогазові продукти коксування тепер повністю 

виходять на обидві «гарячі» сторони пластичного шару. 

Слід зазначити, що на рисунку дано трохи перекручене уявлення про 

наростання напівкоксу-коксу з боку пода і склепіння камери коксування 

напівпромислової печі. На рисунку в першій фазі коксування (а) товщина 

«подового» і «сводового» коксів значно більша, ніж товщина коксу, утвореного 

біля гріючих стін камери коксування, до яких безпосередньо підводиться тепло. 

Крім того, у другій фазі коксування (б) під час зустрічі пластичних шарів 

показано наростання шару коксу в напрямках дверей печі більше, ніж 

посередині її довжини, що докорінно відрізняється від зображення процесу 

коксування в першій фазі (а). Адже, як стверджують автори, біля дверей печі є 

«термічні втрати», тому хід наростання коксу зверху і знизу вугільної 

завантажки по довжині камери коксування не повинен змінюватися в процесі 

коксування. 

Оскільки пластичні шари в процесі коксування рухаються назустріч не 

тільки в горизонтальному (від гріючих стін) напрямку, але і в вертикальному 

(від поду до склепіння камери), то стверджується, що при злитті основних 

пластичних шарів по осі напівпромислової камери їх площа зменшується в два 

рази. Цим авторами пояснюється те, що тиск розпирання (Ррозп), виміряний в 
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напівпромисловій печі з рухомою стінкою, в два рази менший, ніж 

внутріпластичний газовий тиск (Ргаз), виміряний в момент злиття пластичних 

шарів. На початку ж процеса коксування, коли поверхня пластичної зони дуже 

близька до поверхні гріючої стінки камери коксування відношення Ргаз:Ррозп має 

дорівнювати 1,0. 

Г.М. Латшав та ін. [5] також дають схематичне зображення процеса 

коксування в різних його фазах в промисловій печі (рис. 92). 

 

 
 

Рис. 92. Схематичне зображення різних фаз процеса коксування в промисловій печі: 

1, 2, 3 – фази процеса коксування: 1 –- напівкокс-кокс; 2 – пластичний шар; 3 – вугілля 

(шихта) (Г.М. Латшав). 

 

Як видно з рисунка, на самому початку процеса коксування пластичний 

шар утворює т.зв. «паралелепіпед», всередині якого знаходиться вихідне 

вугілля (шихта). Через те, що висота промислової печі досить велика, вплив 

зростання напівкоксу-коксу в верхній і нижній частинах вугільної завантажки 

на зменшення площі пластичного шару незначний. Тому допускається, що 

відношення тиску розпирання до внутріпластичного газового тиску близько до 

одиниці протягом часу коксування до самої зустрічі пластичних шарів по осі 

камери коксування. Слід зазначити, що на початку процеса коксування (I фаза), 

коли ще не утворився шар напівкоксу-коксу, пластичний шар рівний, 

практично без вигинів. Коли ж при подальшому коксуванні утворилися шматки 

коксу (II фаза), що примикають до гріючих стін камери, пластичний шар 

зображений авторами нерівним, помітно викривленим по висоті. Тому слід 

припускати, що він також викривлений і по довжині камери. При злитті 

пластичних шарів (III фаза) також спостерігається деяка нерівність цього 

подвоєного пластичного шару. 

Таксамо зображують II фазу процесу коксування Е. Фальк і Г. Юранек 

[21] (рис. 93) 
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Рис. 93. Структура коксуємої вугільної завантажкиза Е. Фальком і Г.Юранеком: 1 – нерівна 

поверхня; 2 –  «міхур» (вугілля); 3 – шар конденсату; 4 – пластичний шар;  

5 – внутріпластичний газовий тиск; 6 – усадка напівкоксу-коксу; 7 – кокс;  

L – ширина камери коксування. 
 

У цій роботі акцентується увага на внутріпластичний газовий тиск, який 

є, на думку авторів(як і інших дослідників), першоджерелом тиску на стіни 

камери коксування - тиску розпирання. Цей тиск зображено стрілками 5, які 

вказують, що він діє, як в напрямку гріючих стінок, так і в бік вугільної 

завантажки, а також у верхньому і нижньому напрямках. Позиція 3 вказує на 

наявність «шару конденсату» на «холодній стороні» пластичного шару. 

Оскільки температура в вихідній вугільній завантажці нижча, ніж в 

пластичному шарі, «відбувається селективна конденсація, причому в сусідніх (з 

напівкоксом – авт.) шарах накопичується пек, а в більш віддалених - смола і 

легкі вуглеводні». Результати досліджень Н.Н. Карачарова [110], вказують, що 

рідкі продукти коксування піддаються редистилляції і поступово мігрують в 

напрямку осьової площини камери коксування. При цьому, як писав 

Н.Н. Карачаров, гідравлічний опір шару шихти, прилеглого до пластичного 

шару в інтервалі температур 200-300 °С, є визначальним при поділі потоку 

летких речовин на «холодну» і «гарячу» сторону. Цей шар, на йоготвердження, 

«здатний витримувати без втрат перепад тисків до 100 кПа». Доказом 

просочення зазначеного шару смолистими речовинами є екстракція з нього 

розчинних в толуолі речовин. Результати цих досліджень пояснюють 

встановлене Х. Ехтергофом [111] збільшення екстрагованих бензолом 

смолистих речовин в пластичному шарі в міру його пересування в напрямку до 

осьової площини камери коксування. 

Що стосується усадки коксу (позиція 6, див рис. 93), то автори вказують 

на загальновідомий факт, що поряд з тиском розпирання відбувається усадка 

коксу при підвищенні його температури, а це сприяє зниженню тиску 

(розпирання) на гріючі стіни печі. Слід сказати, що дія тиску розпирання на 

стіни камери коксування триває до тих пір, доки після зустрічі пластичних 

шарів по осі з них не утвориться напівкокс, який легко проникний газами 

піролізу вугілля. При подальшій усадці напівкоксу-коксу відбувається відхід 

коксового пирога від стін камери з утворенням зазору більшої чи меншої 
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величини і появі шва по осі камери, який розділяє коксуєму масу по ширині 

камери на дві досить рівні частини. 

Якщо шихта малоусадочна або видачу коксу проводятьпри зниженій 

кінцевій температурі коксування, то зазору між коксовним пирогом і стінами 

камери може і не утворитися, що викликає тугий хід печі або її буріння. 

На рис.93 позицією 1 позначена «нерівна поверхня». Однак ця поверхня 

зображена авторами рівною. Зазвичай це не так, що ми спостерігали 

неодноразово при відкриванні завантажувальних люків, як при насипному 

способі завантаження печей, так і при завантаженні їх у вигляді трамбованого 

пирога. По Н.С. Грязнову [112], при високій температурі підсклепінного 

простору камери коксування більш рихла верхня частина вугільної завантажки, 

переходячи в пластичний стан, перетворюється в т.зв. «губчатий кокс», який, 

маючи довільну форму, створює нерівності на верху коксового пирога. Слід 

зазначити, що утворенню губчатого коксу, на нашу думку, сприяють також 

водяні пари і гази, що йдуть з вугільної завантажки і проривають верхній, ще 

механічно слабкий пластичний шар на початку його утворення. 

Пластичний шар, що оточує вугільну завантажку (поз. 2), Е. Фальк і 

Г. Юранек називають «міхурем». Пластичний шар, а також шар засмоленої 

вугільної завантажки відокремлюють її внутрішню приосьову частину (вихідну 

шихту) від зовнішньої пристінної частини - напівкоксу-коксу. Внаслідок тиску 

парогазових продуктів коксування «стінки міхура» роздуваються і створюється 

тискрозпирання, спрямований на стінки камери. Якщо стінки «міхура» 

(фактично пластичний шар) мало газопроникні, то водяні пари, що 

утворюються при випаровуванні робочої вологи шихти, не зможуть вільно 

евакуюватися з вугільної завантажки і будуть накопичуватися всередині неї з 

підвищенням тиску. За даними І. Такера і Г. Еверітта [102], коли по осі 

вугільної завантажки ще 2-4 години зберігається температура 100 ºС, 

розвивається значний тиск, що досягає 5-10 кПа. Цей пік вони називають піком 

пара (рис. 94). 
 

 
Рис. 94. «Пік пара» (I), який виміряний в промисловій печі (І. Такер і Г.Еверітт). 
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Якщо значення піку пара досить високі і діють близько 2,0-2,5 год (див.рис. 

94), то можна припустити, що він може чинити тиск на пластичний шар - 

«холодну» його сторону, тим самим сприяючи підвищенню тиску коксу на гріючі 

стіни камери коксування. Про можливість утворення піку пара говорить той факт, 

що тільки 24 % водяної пари проникає на «гарячу» сторону пластичного шару 

[113], а інші 76 % залишаються у вугільній завантажці, поступово мігруючи до 

осьової площини камери коксування. При цьому пари води евакуюються в 

підсклепінний простір, долаючи при цьому неоднорідний і неміцний пластичний 

шар, який утворився на верху вугільної завантажки. За даними Н.П. Худокормової 

[114] кількість газів, що йдуть на «холодну» сторону від пластичного шару, до 

злиття пластичних шарів становить 4,8-5,9 %. Причому, за її твердженням це 

«газоподібні продукти, що утворюються до переходу вугілля в пластичний стан ... 

утворюються з незначної частини пластичного шару». Ці гази змішуються з 

водяним паром і також йдуть в підсклепінний простір. 

Однак слід сказати, що під час коксування термічно підготовленої шихти, 

коли в принципі не може утворитися пік водяної пари, розвиток тиску 

розпирання в перші години коксування відбувається так само, як і під час 

коксування вологої шихти.Це викликає сумнів щодо піку пара, ймовірно, він 

ніяк не позначається на тиску розпирання на стіну камери коксування. 

Очевидно, бар’єр з осмолених вугільних зерен і спучених зерен «холодної» 

сторони пластичного шару досить міцний і нерухомий, щоб «пік пара» міг 

впливати через пластичний шар на напівкокс-кокс.  

Детальне схематичне зображення макроструктури коксуємої вугільної 

завантажки представлено М.Г. Скляром з співробітниками [115]. Це зображення 

було складено на основі переривання і різкого охолодження вугільної завантажки, 

коксуємої зі швидкістю 4 К/хв до кінцевої температури в її центрі 850-900 ºС. 

Охолоджені тверді продукти коксування препарували пошарово. Критерієм 

поділу служили як зовнішні ознаки, так і кінцева температура нагрівання шарів. 

Крім того, застосовано рентгенівське просвічування коксуємої завантажки. В 

результаті було встановлено, що вугілля різних марок «поводиться по-різному і 

відповідно має різну макроструктуру як пластичного шару, так і всієї коксуємої 

завантажки в цілому». На рис. 95 показана макроструктура коксуємої завантажки 

добре спікливого вугілля. 
 

 
 

Рис. 95. Схематичне зображення шарів коксуємої завантажкидобреспікливого вугілля  

(Скляр М.Г. та ін.). 
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Газонасиченої пінної зони під час коксування газового тапіснуватого вугілля 

виявлено не було. До складу пластичного шару добреспікливоговугілля входить 

«шар максимально набряклих злитих вугільних зерен (Г), спінений шар (Д) і 

ущільнений шар (Е)». Пластичний шар слабоспікливого вугілля представлений 

тільки шаром «максимально набряклих, втиснутих одно в одне зерен». 

У напрямку теплового потоку з шаром максимально набряклих злитих 

зерен (Г) межує шар сухих набряклих зерен (В) і далі - шар слабо набряклих 

осмолених зерен (Б), який межує з іншого боку з вихідною вугільною 

завантажкою (А). Наявність «шару сухих (неосмолених та незлипшихся) 

набряклих зерен» дозволило авторам зробити висновок про те, що смолисті 

продукти деструкції, що виділяються на температурних стадіях 

передпластичного стану, не беруть участі в спіканні вугільних зерен. 

Шляхом спеціальних вимірювань автори встановили, що тиск набухання 

зерен є причиною руху «нелеткої маси», причому, у добре спікливого вугілля на 

«гарячу» сторону пластичного шару, а у слабоспікливого на «холодну» сторону. 

У той же час Л.І. Йоркін писав [116], що «набухання і тиск набухання за 

своєю природою не можуть бути причиною швидкоплинних рухів», і що тиск 

набухання має «обмежену дальнодію». Правомірність такого твердження Л.І. 

Йоркіна підтверджується результатами дослідів Г. Дамма [65], який поміщав 

вугілля, розвиваюче різний тиск розпирання, в піридин на 14 діб. При цьому 

вугілля, розвиваючі тиск розпирання 30-70 кПа, взагалі не набрякало в 

піридині, а нерозвиваючі тиску розпирання і які відрізняються більш низькою 

температурою початку розм’якшення (385-400 ºС) - збільшилися в обсязі в 2,0-

2,4 рази. З цього випливає, що набухання може мати місце тільки при 

коксуванні малометаморфизованого вугілля, що не розвиває будь-якого 

істотного тиску розпирання. Однак, з огляду на відносну швидкоплинність 

існування пластичного шару в промисловій коксовій печі, що переміщається 

від гріючої стіни до осьової площини камери коксування, при відсутності в 

ньому піридину, процес набухання, на нашу думку, взагалі не встигне 

проявитися навіть при коксуванні малометаморфізованого вугілля. 

Результати структурних перетворень окремих вугільних зерен при їх 

нагріванні на платиновій стрічці в інертному середовищі наведені 

С.Г. Ароновим і Л.Л. Нестеренко [117]. При нагріванні до температури 320-350 

°С зерна не зазнавали видимих перетворень. Після цієї температури зерна 

малометаморфизованого вугілля починають рухатися під дією газів, що 

виділяються в місці контакту його з обігріваємою електрострумом стрічкою. 

При нагріванні до 380- 420 °С на поверхні зерна утворюється плівка рідкої 

фази, насичена бульбашками газоподібних продуктів термічної деструкції 

вугілля, як схематично показано на рис. 96. 
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Рис. 96. Схеми перетворення окремого вугільного зерна на різних стадіях коксування 

(С.Г. Аронов і Л.Л. Нестеренко): а) вугілля; б) рідка пластична маса з бульбашками газів;  

в) напівкокс. 

 

При температурі 500-550 °С рідка поверхнева плівка твердіє (напівкокс) і 

утворюється тришарова структура (поз. 2). Незабаром на кірці напівкоксу 

з'являються тріщини, з яких витікає пластична маса (поз. 3), яка також 

отверджується, утворюючи нові шари напівкоксу. Перебуваючи в суміші, рідкі 

плівки сусідніх зерен можуть зливатися разом і утворювати суцільну більш-

менш в’'язку пластичну масу, наповнену газоподібними і твердими продуктами 

термічної деструкції вугілля. Такий стан дисперсного засипу вугілля автори 

називають пластичним станом. Про процес набухання вугільного зерна, як 

процес збільшення обсягу твердого тіла внаслідок поглинання ним рідини, або 

пари з навколишнього середовища [118], в даній публікації мова не йде. 

Результати досліджень нагрівання окремих вугільних зерен в інертному 

середовищі (азот) також дозволяють зробити висновок про відсутність процесу 

набухання при переході вугілля в пластичний стан. З огляду на те, що проведені 

раніше дослідження поведінки окремих зерен вугілля відбувалися при дуже 

високій швидкості нагріву (за 2-3 хв. до 900 ºС), що призводило до одночасного 

співіснування в зерні трьох стадій термохімічних перетворень, автори [119]  

нагрів зерен проводили при швидкості нагріву 3 ºС/хв, тобто як у 

промисловому процесі коксування. Було встановлено, що 

одночаснаприсутність всіх цих стадій не спостерігається, що пов’язано з 

незначним градієнтом температур в зерні. Утворення кулястої форми зерна при 

нагріванні пояснювали дією тиску газів в пластичній масі, які утворюються 

всередині зерна при підвищенні температури. «Оскільки нагрів всієї маси зерна 

рівномірний, то він повинен привести до майже одночасних змін і утворення 

пластичної маси як всередині, так і на поверхні зерна». Автори роблять 

висновок, що фрагменти напівкоксу в пластичній масі відсутні, як під час 

коксування індивідуального вугілля, так і вугільної шихти, але далі нами буде 

показано, що це не так. 

Для вивчення макроструктури коксуємої вугільної завантажки під 

керівництвом Л.Г. Дюканова була розроблена і виготовлена спеціальна 

лабораторна установка [120] з рентгенівським просвічуванням завантажки 

(рис. 97). 
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Рис. 97. Схема установки (а) та її зовнішній вигляд з камерою для коксування (б): 1 – піч;  

2 – вугільна завантажка; 3 – теплозахисні вкладиші; 4 – рентген-апарат з пультом 

управління; 5; 6 – касета з рентгенівською плівкою; 7 – прилади для автоматичного ведення 

теплового режиму; 8 – силітові нагрівачі; 9 – металеві плити з отворами для термопар;  

10; 11 – керамічні плити (А.Г. Дюканов). 
 

Нагрівання металевих стінок (9) провадили до 1200 ºС. Вкладиші (3) 

відкривали тільки в момент проведення рентгенівської зйомки, при цьому 

застосовували еталон (графіт) з відомою щільністю, на який накладалися 

можливі помилки при зйомках, прояві плівок та ін. Уявну щільність різних зон 

коксуємої завантажки на рентгенівському знімку визначали як Ìзагр/Ìет, де Ìзагр і 

Ìет – почорніння плівки на місці проекції відповідно вугільної завантажки і 

еталона. Чим більше почорніння плівки, тим менша уявна щільність. Було 

досліджене вугілля різного ступеня метаморфізму - марок Г, Ж, К і ОС, що 

характеризуються різною товщиною пластичного шару. На рис. 98 дано 

схематичне зображення коксуємої вугільної завантажки (1) і кривої розподілу в 

ній уявної щільності (2) по зонах. 
 

 
Рис. 98. Схематичне зображення коксуємої вугільної завантажки (1) і кривої розподілу в ній 

уявної щільності (2) по зонах: а-б – кокс; б-в – зона напівкоксу; в-г – зона первинного 

напівкоксу; г-д-е – спінена зона мінімальної щільності пластичного шару (I зона);  

е-ж – ущільнена зона пластичного шару (II зона); ж-з – вугільні зерна з осівшими на них 

рідкими продуктами деструкції; Q – тепловий потік; Rо'' – рентгенівські промені;  

НП – нагрівальний простінок; Г-Т – голка-термопара; Т – термопара; К – кокс; В – вугілля; 

ПЗ – пластична зона (А.Г. Дюканов). 
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На рентгенограмах добреспікливого вугілля отримано чіткий поділ 

пластичного шару на дві зони - розріджену (I) і ущільнену (II). Перша з них 

насичена бульбашками парогазових продуктів коксування, що свідчить про те, 

що «нелеткі рідкі продукти термодеструкції речовин вугілля набувають вже 

якісно нову властивість - газонепроникність і спучуваність». Крива Ìзагр/Ìет різко 

піднімається вгору і опускається до зони первинного напівкоксу (в-г). 

Зниження кривої в зоні (е-ж), тобто підвищення уявної щільності, автори 

трактують як ущільнення в цьому місці вихідної вугільної завантажки тиском 

газонасиченої спіненої зони і конденсацією на менш нагрітих зернах вугілля 

частини пароподібних продуктів, винесених з газонасиченої зони. За даними 

А.Г. Дюканова, товщина газонасиченої спіненої зони жирного вугілля може 

досягати 40-45 % загальної товщини пластичного шару [121]. 

Вивчення макроструктури коксуємої вугільної завантажки проводилося також 

В.М. Кузніченко на вищеописаній установці з деяким її удосконаленням [122]. Для 

скорочення часу експозиції при рентгенівській зйомці і поліпшення чіткості 

зображення знімків керамічні бічні стінки печі були замінені на більш «прозорий» 

для рентгенівських променів матеріал – тонкий вогнетривкий картон, на який з обох 

сторін була рівномірно нанесена обмазка, на основі тонкодисперсного порошка 

шамоту (кл. <0,125 мм) [123]. Після просушування і прожарювання товщина стінки 

становила 6 мм, причому половину товщини –вогнетривкий картон, який майже не 

перешкоджає проходженню рентгенівських променів. Спаї термопар розміщували 

біля торців зондів для замірів газового тиску. Зонди встановлювали у вугільній 

завантажці на відстані 10, 30, 45 і 60 мм від гріючої стінки. Крім того, в стінці було 

виконано отвір для виміру товщини пластичного шару. 

Після завантаження камери вугіллям і розміщення в ній паперової 

трубочки для проведення пластометричних вимірів (а також сталевих кульок 

для якісної оцінки в’язкості пластичної маси) камеру встановлювали в 

нагрівальну піч. Температуру гріючої стінки доводили до 800 
о
С протягом 0,5 

год, подальший підйом температури до 1000 °С вели зі швидкістю 2,5 К/хв. 

Через певні проміжки часу проводили рентгенівську зйомку коксуємої 

вугільної завантажки. Були досліджені вугілля марок Г, Ж, К і ОС з товщиною 

пластичного шару, яка вимірюється стандартним методом, відповідно 11, 22, 18 

і 8 мм. Рентгенівські знімки коксуємого вугілля представлені на рис. 99, 100. 
 

 
Рис. 99. Рентгенівський знімок коксуємої завантажки вугілля марки Г (А), К (Б) і ОС (В):  

1 – вихідне вугілля; 2 – зона розм’якшених зерен; 3 – спінена зона; 4 – зона первинного 

напівкоксу; 5 – напівкокс; 6 – тріщина; 7 – зонд для вимірювання газового тиску;  

8 – термопара (В.М. Кузніченко). 
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Рис. 100. Рентгенівські знімки коксуємої завантажки вугілля марки Ж при різному віддаленні 

«гарячої» кромки пластичного шару від гріючої стінки, мм: 5 (А), 24 (Б), 36 (В) і 56 (Г):  

1 – вихідне вугілля; 2 – зона розм'якшених зерен; 3 – спінена зона; 4 зона первинного 

напівкоксу; 5 напівкокс; 6 тріщина; 7 зонд для виміру газового тиску; 8 – термопара;  

9 – сталева кулька (В.М. Кузніченко). 

 

Загальним для коксуємої завантажки всього вугілля є наявність більш 

світлої ділянки 5, відповідно напівкоксу-коксу, в порівнянні з вихідною 

вугільною завантажкою 1. Для вугілля марок Г, Ж і К характерна наявність 

світлої вертикальної смуги 3, що межує із шаром первинного напівкоксу 4. Вона 

відповідає спінененій зоні пластичного шару. При цьому зона розм'якшених 

вугільних зерен розмита, зерна обволікуються пластичною масою спіненої зони і 

поступово як би «розчиняються» в ній. З боку первинного напівкоксу межа 

спіненої зони чітко окреслена, тобто в цьому місці відбувається різкий перехід 

від меншої уявної щільності речовини до істотно більшої. 

Спікання зерен вугілля марки ОС протікає без утворення спіненої зони 

(рис. 99 в). На прикладі жирного вугілля (рис.100) показана динаміка зростання 

товщини пластичного шару при віддалені його від гріючої стінки печі. При 

цьому явно видно зростання поздовжніх тріщин в коксі, велика частина яких 

змикається з пластичним шаром. У меншій мірі це характерно для газового 

вугілля і абсолютно нехарактерно - для коксового. При товщині шару 

напівкоксу-коксу 5, 24, 36 і 56 мм товщина пластичного шару жирного вугілля 

становить відповідно 12, 17, 20 і 22 мм, тобто досягає товщини шару, що 

визначається в стандартному пластометричному апараті. Після досягнення 

товщини шару напівкоксу 36 мм зростання товщини пластичного шару різко 

сповільнюється і при товщині шару напівкоксу-коксу 40-45 мм стабілізується на 

досягнутому рівні. Слід зазначити, що величина пластичного шару, виміряна в 

стандартному пластометричному стакані, при горизонтальному розташуванні 

пластичного шару, така ж, як виміряна нами в вертикальному пластичному шарі. 

Виміри температур в коксуємій вугільній завантажці на різному 

віддаленні від гріючої стінки камери коксування дозволили розрахувати 
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швидкості коксування при зазначеній вище товщині шару напівкоксу-коксу, які 

склали відповідно 41,6; 8,0; 5,6 і 3,8 К/хв. Можна констатувати, що чим вища 

швидкість коксування, тим менша товщина пластичного шару. Різке її 

зниження (в ~5 разів) відбувається вже при збільшенні шару напівкоксу-коксу з 

5 до 24 мм, тобто на ~20 мм. У подальших шарах зниження швидкості 

коксування відбувається більш плавно, що зобумовлює і характер зростання 

товщини пластичного шару. При віддаленні пластичного шару від гріючої 

стінки на 56 мм, тобто при його стабілізованому значенні, його товщина у 

вугілля марок Г, Ж і К склала відповідно 11, 22 і 18 мм, а товщина 

газонасиченої спіненої зони - відповідно 3, 12 і 8 мм, що становить відповідно 

27, 54 і 44% від товщини пластичного шару. Результати температурних вимірів, 

проваджених в пластичному шарі при наростанні шару напівкоксу-коксу від 20 

до 60 мм, показали, що температура початку розм’якшення вугілля і 

температура їх затвердіння не залежать від віддалення пластичного шару від 

гріючої стінки. Отже, розширення пластичного шару при його переміщенні 

вглиб вугільної завантажки пов’язане тільки зі зниженням температурного 

градієнта. 

Як було показано вище, при коксуванні добре - і середньоспікливого 

вугілля в пластичному шарі утворюється спінена зона, уявна щільність якої 

найменша в порівнянні з іншими ділянками макроструктури коксуємої 

завантажки (на рентгенівських знімках ця зона найбільш світла). Пояснити 

зменшення уявної щільності бурхливим газовиділенням в цій зоні можна тільки 

частково. Так, у жирного вугілля, розвиваючого невеликий тиск розпирання, 

спінена зона найбільш широка, а у коксових, розвиваючих тиск розпирання в 

кілька разів більший ніж жирне вугілля, вона значно менша, тобто ширина цієї 

зони залежить в першу чергу від генетичних властивостей вугілля, зокрема, їх 

здатності до утворення більшої або меншої кількості рідких продуктів різної 

в’язкості, які в подальшому спінюються барботуючими через них парогазовими 

продуктами коксування. 

Різкий, чітко окреслений перехід пінної зони в зону первинного 

напівкоксу різні автори пояснюють по-різному. На думку Ю.С.Васильєва [124], 

«вязкотекуча пластична маса, що включає інертні компоненти вугілля і 

мінеральні домішки, переміщуючись в пластичному шарі, ущільнюється на 

поверхні утворюваних шарів напівкоксу». Тобто, констатується факт 

переміщення пластичної маси до шару напівкоксу, однак механізму цього 

явища не наводиться. 

Як вже зазначалося вище, М.Г. Скляр з співавторами [115] спостерігали 

«різке стрибкоподібне зміщення маси на гарячу сторону» у вугілля марок Ж і К. 

Це зміщення вони пояснювали «дією сил тиску набухання і внутрішарового 

газового тиску». Однак газовий тиск діє на всі боки, а не в якомусь одному 

напрямку, так що переміщення в’язко-текучої пористо-плівкової пластичної 

маси спіненого шару цим фактором пояснити неможливо. Набуханням, а 

точніше, спученням вугільних зерен також неможливо пояснити механізм 

переміщення пластичної маси на «гарячу» сторону – до напівкоксу. Шар цих 

зерен розташований на «холодній» стороні пластичного шару, межує зі 
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спіненим шаром, причому їх взаємне розташування весь час зберігається в 

продовження процесу коксування. Як може шар спучених, втиснутих один в 

одного зерен переміщати спінену пластичну масу, пояснити, на нашу думку, в 

розглянутих роботах не вдалося. 

В ході проведення рентгенографічних [123] і пластометричних [125] 

досліджень нами було сформульовано інше тлумачення цього явища. При 

проведенні пластометричних досліджень було використано донецькевугілля 

різних марок (табл. 2). 

Таблиця 2 – Характеристика досліджувого вугілля 

Вугілля(марка, ЦОФ) 

Показники технічного аналізу, 

% 

Показники 

пластометричного 

аналізу, мм 

A
d
 S

d
t V

d
 х у 

Г, Добропільска 

Ж, Самсоновська 

К, Пролетарська 

ОС, Вузлівська 

7,8 

7,6 

7,9 

8,0 

1,56 

2,24 

1,76 

2,09 

35,1 

31,9 

21,8 

19,6 

44 

16 

27 

23 

11 

22 

18 

8 

 

Були проведені вимірювання газового тиску по всій ширині пластичного 

шару вугілля. Тиск фіксували протягом усього переміщення пластичного шару 

щодо торця вимірювального зонда від початку «холодної» сторони шару до 

кінця «гарячої» його сторони і частково в шарі напівкоксу. Динаміка газового 

тиску в пластичному шарі вугілля представлена на рис. 101. 

 

 
 

Рис. 101. Газовий тиск Р
г
 в пластичному шарі вугілля марок:  

Г (1), Ж (2), К (3) і ОС (4): - - - кромка первинного напівкоксу. 
 

Як видно зрисунка, помітний підйом внутріпластичного газового тиску 

починається після проходження «холодної» кромки пластичного шару щодо торця 

зонда на 2-3 мм. Невеликий тиск на цій вузькій ділянці пластичного шару можна 

пояснити невеликою інтенсивністю виділення летких речовин на початку 

пластичного стану і відносно легким їх проходженням з зовнішньоїсторони 

пластичного шару в вихідну вугільну завантажку. У той же час ця ділянка вже 
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досить газощільна, тому не дозволяє вільно проникати в нього газам з ділянок 

пластичного шару з більш високим газовим тиском. Виходячи зі схеми 

макроструктури коксуємої завантажки, наведеній в роботі [115], цюділянку можна 

віднести до прошарку «слабо набряклих осмолених зерен». У міру підвищення 

температури в пластичному шарі в напрямку до «гарячої» його сторони 

інтенсифікуються реакції деструкції вугільної речовини, кількість парогазових 

продуктів в одиницю часу збільшується, внаслідок чого газовий тиск в 

пластичному шарі підвищується. Максимум газового тиску у різного вугілля 

різний за величиною – найбільший він у коксового вугілля, найменший - у марок 

Г і ОС (слаборозпираючих). Оскільки в даному випадку величина «у» 

пропорційна тривалості коксування, то можна сказати, що час існування 

максимуму газового тиску найбільший у жирного вугілля. Це вказує на високу 

однорідність пластичної маси даного вугілля, а невелика величина максимуму 

тиску - на значну її газопроникність через малу в’язкість. У коксового вугілля, що 

характеризується також однорідністю пластичної маси, але більшою її в’язкістю, 

високий максимум газового тиску поєднується з тривалим його існуванням. Такі 

вугілля відносяться до «небезпечних» під час коксування, здатних до руйнування 

вогнетривкої кладки коксових печей. 

Зниження газового тиску марок Г і Ж відбувається досить різко, 

безпосередньо перед шаром первинного напівкоксу, а марок К і ОС вже в шарі 

первинного напівкоксу. Практично повне зниження газового тиску в 

пластичному шарі марок Г і Ж відбувається в тонкому шарі (1 мм) загусклої 

пластичної маси на «гарячій» його стороні, яка при проколюванні шару 

пластометром органоліптично  відчувається як більш в'язка маса. Про наявність 

«вузького прошарку», що межує з первинним напівкоксом, вказував ще 

Л.М.Сапожніков [2]. У вугілля марок К і ОС (добреспікливих) цей прошарок 

становить 2 мм, проте повний спад газового тиску спостерігається тільки в шарі 

первинного напівкоксу, на відстані ~4 мм від свіжоутвореної його кромки. 

Результати проведених досліджень показують, що ні в’язкий тонкий 

прошарок пластичного шару, ні шар первинного напівкоксу з вугілля марок Г і 

Ж не є суттєвою перешкодою для евакуації газів з пластичного шару. Тому 

максимум газового тиску в пластичному шарі визначається тільки 

властивостями пластичної маси (в’язкістю, однорідністю). На відміну від цього 

вугілля в’язкий прошарок пластичного шару і шар первинного напівкоксу 

товщиною 3-4 мм з вугілля марок К і ОС є додатковим бар’єром для 

проходження газів з пластичного шару. У подальших, більш нагрітих шарах 

напівкоксу газовий тиск швидко падає, що можна пояснити утворенням 

сполучених пор і в деякій мірі - розвиваємим тріщиноутворенням. 

Рентгенографічні дослідження, а також пластометричні і температурні 

виміри дозволили нам ідентифікувати шари, що утворюються в різних фазах 

процесу коксування при різкому його заморожуванні. Були виділені шари 

різної товщини коксуємого жирного вугілля (спінена зона пластичного шару, 

первинний напівкокс, напівкокс, кокс) і визначені їх фізичні властивості. Була 

також розкрита зовнішня поверхня «холодної» сторони пластичного шару. Ця 

поверхня являє собою щільну кірку, з якої частково виступають назовні (у 
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вихідну вугільну засип) наполовину запечені в пластичній масі відносно великі 

(2-3 мм) вугільні зерна, які ще не перейшли в пластичний стан. Видимої 

пористості на цій поверхні не спостерігається. Отже, «холодна» сторона 

пластичного шару є малогазопроникною ділянкою. Фізичні характеристики 

препарованих шарів представлені в табл. 3. 

Таблиця 3 – Характеристика препарованих «заморожених» шарів жирного 

вугілля в різних температурних зонах коксуємої завантажки 

Показник 

Температурний діапазон, ºС Товщина шару, мм 

Спінена зона 

пластичного шару 

Первинний 

напівкокс 
Напівкокс Кокс 

Уявна 

щільність, г/см
3
 

Дійсна 

щільність, г/см
3
 

Пористість, % 

Структурна 

міцність, % 

 

0,636 

 

1,402 

54,6 

 

18 

 

0,748 

 

1,456 

48,6 

 

54 

 

0,767 

 

1,470 

47,8 

 

62 

 

0,892 

 

1,680 

46,9 

 

78 
 

Дані таблиці вказують, що при переході від спіненої зони пластичного 

шару до шару первинного напівкоксу різко збільшуються уявна щільність і 

структурна міцність, а пористість різко зменшується. При переході від 

первинного напівкоксу до напівкоксу і далі до коксу ці зміни відбуваються 

більш плавно. 

Стрибкоподібне підвищення уявної щільності при переході від 

газонасиченої пінної зони до шару первинного напівкоксу підтверджується 

також рентгенографічними дослідженнями (рис.102) [126]. 
 

 
Рис. 102. Ступінь почорніння рентгенограм газового ( «Г») і коксового («К») вугілля 

на ділянках, що відповідають різним зонам термічних перетворень при насипний (Н) і 

трамбованій (Т) завантажці: а – вихідне вугілля; в – первинний напівкокс; у' – зона 

розм’якшених частково осмолених зерен пластичного шару; у '' – спінена зона пластичного 

шару; у'''– тонкий прошарок затвердіваючої пластичної маси пластичного шару;  

Q – тепловий потік. 
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Як видно з рисунка, хід кривих ступеня почорніння (Ìзагр/Ìет) 

рентгенівської плівки при насипній (щільність 0,75 т/м
3
) і трамбованій 

(щільність 1,05 т/м
3
) завантажці ідентичні. В обох випадках відзначається різке 

зниження ступеня почорніння при переході від газонасиченої спіненої зони до 

первинного напівкоксу, що означає різке (стрибкоподібне) підвищення уявної 

щільності в зоні первинного напівкоксу в порівнянні з спіненою зоною. Це 

може бути пояснено, тільки масопереносом пластичної маси в спіненій зоні. 

Рушійною силою масопереносу, на нашу думку, є поверхневий натяг пористо-

плівкової системи в’язко-текучої пластичної маси, що діє в напрямку «гарячої» 

сторони пластичного шару. Знов утворювані пористо-плівкові шари пластичної 

маси, наповнені парогазовими продуктами з певним надлишковим тиском, 

відразу ж виявляються під впливом сил поверхневого натягу і переміщуються в 

напрямку первинного напівкоксу. В результаті цього матеріал спіненої зони 

піддається розтягуванню, що і є основною причиною низької уявної щільності в 

цій зоні. Безперервно притягувані до поверхні твердючого первинного 

напівкоксу плівки пластичної маси, пронизані порами, ущільнюються тиском 

парогазових продуктів і під дією температури поступово утворюють нові шари 

твердої фази, яка при підвищенні температури перетворюється в напівкокс і 

далі – в кокс. 

Роботами М.Г. Скляра [127] показано, що процес затвердівання вугільної 

пластичної маси супроводжується виділенням тепла. Це підтверджує уявлення 

про те, що сутність затвердівання пластичної маси полягає в протіканні реакцій 

поліконденсації. Процес цей незворотній і за аналогією з хімією полімерних і 

високомолекулярних сполук вугільна пластична маса може бути віднесена до 

класу термореактивних пластмас, які в результаті незворотніх хімічних реакцій 

утворюють неплавкі і нерозчинні продукти. 

Інтенсифікація реакцій конденсації, що переважають над реакціями 

деструкції, призводить до утворення тонкого та вузького прошарку 

пластичного шару, що переходить в шар первинного напівкоксу, напівкоксу і 

коксу. Це призводить до різкогопідвищення дійсної щільності при переході від 

газонасиченої спіненої зони (в якій переважають реакції деструкції) до тонкого 

шару первинного напівкоксу (див. табл. 3). Оскільки в результаті інтенсифікації 

реакцій конденсації відбувається утворення «моноліту» коксу, то процес 

спікання вугілля на нашу думку відбувається саме у в’язкому прошарку 

пластичного шару і в тонкому шарі первинного напівкоксу, що межує з цим 

прошарком. В інших зонах пластичного шару відбувається тільки термохімічна 

підготовка вугілля до спікання. 

З метою визначення мінімальної ширини шару напівкоксу-коксу, при якій 

стабілізується газовий тиск в пластичному шарі різного вугілля, нами були 

проведені відповідні виміри, результати яких наведені в табл. 4 і на рис.103. 
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Таблиця 4 – Максимальний газовий тиск в пластичному шарі та його товщина 

на різному віддаленні від гріючої стінки 

Марка 

вугілля 

Максимальний газовий тиск, кПа/товщина пластичногошару 

при ширині шару напівоксу-коксу, мм 

10 30 45 60 

Г 1,5/5 2,2/9 2,5/11 2,6/11 

Ж 2,3/14 3,2/19 3,4/22 3,3/22 

К 4,0/8 15,2/16 18,1/18 18,3/18 

ОС 0,7/4 2,0/6 2,8/8 2,8/8 

 

 
 

Рис. 103. Внутріпластичний газовий тиск Р
г
 та товщина пластичного шару y вугілля марок Г (1), Ж 

(2), К (3) і ОС (4) при різній ширині шару напівкоксу-коксу δ: 

- газовий тиск; 

- - - товщина пластичного шару. 

 

Отримані дані показують, що чим далі розташований пластичний шар від 

гріючої стінки печі, тим більше розвивається в ньому газовий тиск. Однак при 

ширині шару напівкоксу-коксу 35-40 мм газовий тиск досягає своїх 

максимальних значень, і далі залишається на цьому рівні, що характерно для 

всіх досліджених марок вугілля. Низькі значення газового тиску в пластичному 

шарі, який знаходиться поблизу гріючої стінки печі, пояснюються тим, що цей 

шар ще тонкий і неоднорідний, а пластична маса дуже текуча, що в свою чергу, 

зобумовлено високою швидкістю нагріву в даному шарі.Крім того, в тонкій 

кірці коксу в цей час відбувається інтенсивне утворення тріщин, визначаються 

формуючі тріщини, що обмежують початкові опуклості т.зв. «цвітної капусти». 

Надалі швидкість коксування сповільнюється, ширина пластичного шару 

збільшується, підвищується в’язкість пластичної маси та її однорідність, що 

сприяє підвищенню газового тиску в шарі, а, отже, і тиску розпирання. При 

досягненні максимальної, що залишається в подальшому стабільною, ширині 

пластичного шару максимальний газовий тиск також залишається стабільним. 
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Ширина шару напівкоксу-коксу 35-40 мм, при якому розвивається 

максимальний внутріпластичний тиск, в промислових і напівпромислових 

печах досягається в основному між 2 і 3 год періоду коксування, в цей же час 

спостерігається максимум тиску розпирання [5,13,15,20,26,105]. Така 

закономірність спостерігається як при коксуванні індивідуального вугілля, так і 

вугільних шихт. 

Отримані результати стали науковою основою створення лабораторного 

апарату для визначення тиску розпирання коксуємоївугільної завантажки. 
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РОЗДІЛ 4 

 

СТВОРЕННЯ УНІФІКОВАНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ТИСКУ РОЗПИРАННЯ КОКСУЄМОЇ ВУГІЛЬНОЇ ЗАВАНТАЖКИ 

 

Створення установки лабораторногомасштабу базувалося на аналізі 

наведених вище літературних даних та результатах проведених нами власних 

експериментальних досліджень. Наявність у вітчизняному коксохімічному 

виробництві двох технологій виробництва коксу - з завантаженням коксових 

печей насипом і в вигляді трамбованого вугільного пирога - зобумовило 

необхідність створення уніфікованої установки для визначення тиску 

розпирання вугільної завантажки в широкому діапазоні насипної щільності - від 

характерної для класичного насипного гравітаційного способу завантаження аж 

до щільності промислового трамбованого вугільного пирога. 

При розробці установки по визначенню тиску розпирання була 

поставлена задача недопущення виявлених недоліків відомих конструкцій 

апаратів, досягнення мінімально можливої маси наважки вугілля (шихти), при 

якій одержувані значення тиску розпирання є достовірними і відповідають 

отриманим в напівпромисловій (а, значить, і в промисловій) печі, а отримана 

кількість коксу була б достатньою для визначення його фізико-механічних і 

фізико-хімічних показників. 

За основу розробки установки прийнята крупнолабораторна піч для 

визначення тиску розпирання конструкції В.М. Кузніченко (див. рис. 71), 

розрахована на наважку ~3 кг вугілля. Дана піч не є уніфікованою, тому що 

пристосована тільки для вимірювання тиску розпирання трамбованого вугілля 

(шихти). Крім того, їй притаманний ряд істотних недоліків, розглянутих у розділі 

2. Аналіз недоліків цієї печі, а також інших установок різного масштабу - від 

лабораторних до напівпромислових і промислових- дозволив сформулювати 

вимоги до створюваної лабораторної установки, які полягають в наступному: 

– умови коксування в лабораторній печі повинні бути максимально 

близькі до умов в промисловій печі, вплив т.зв. «крайових ефектів» має бути 

виключений, або значно мінімізований за рахунок необхідної теплоізоляції 

вугільної завантажки; 

– нагрів випробуваної завантажки повинен бути двостороннім і 

здійснюватися плоским температурним полем, як і в промисловій печі, оскільки 

при односторонньому нагріві відсутній пік тиску при зустрічі пластичних 

шарів, а цей пік іноді буває вище першого піку тиску, тому можлива недооцінка 

рівня тиску розпирання випробуваного вугілля (шихти). Крім того, при 

односторонньому нагріві неможливо оцінити якість одержуваного коксу, тому 

що твердий залишок знаходиться після закінчення досліду на різних стадіях 

термічних перетворень - від коксу до вугілля яке зазнало незначного піролізу; 

–- форма вугільної завантажки повинна бути у вигляді паралелепіпеда, 

що дозволяє наблизитися до умов промислового процесу коксування з точки 

зору динаміки тиску розпирання; 
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– температура нагріву вугільної завантажки з боку датчика тиску повинна 

наближатися до температури гріючих стін промислової камери коксування 

перед її завантаженням і складати не менше 850 ºС; температура нагріву з 

протилежного боку вугільної завантажки може бути меншою за вказану, але не 

меншою, ніж температура в зоні напівкоксу - близько 700 ºС; 

– недопущення будь-якого розширення коксуємої вугільної завантажки 

під час вимірювання тиску розпирання, що виключає систематичну похибку 

визначення; 

– технологічні параметри вугільної завантажки (насипна щільність, рівень 

подрібнення, вологість) повинні відповідати промисловим і бути рівномірними 

у всьому обсязі завантажки; 

– вільна евакуація парогазових продуктів з коксуємої завантажки; 

– трамбування вугільної завантажки має проводитися в окремій 

трамбувальній камері за допомогою механічного трамбувача з фіксацією 

роботи трамбування, або вручну, але з одним і тим же (заданим) рівнем 

насипної щільності; 

– установка повинна дозволяти оперативно визначати тиск розпирання 

вугілля (шихти) і відповідати екологічним вимогам. 

Як і в 3-кг печі установки В.М. Кузніченко, було прийнято рішення 

вугільну завантажку коксувати в сталевій реторті з герметично пригвинченою 

болтами кришкою з увареним в неї газовідвідним патрубком. У центральну 

частину однієї зі стінок реторти уварена тонкостінна трубка для розміщення в 

ній кварцового стрижня, що сприймає тиск розпирання та передає його на 

спеціальний датчик тиску. У нагрівальній печі виконано щілиноподібний отвір 

для бокового патрубка поміщеної туди реторти. 

Раніше нами було показано (див. рис. 103), що максимальний газовий тиск в 

пластичному шарі коксуємого вугілля досягає своїх максимальних значень при 

ширині шару напівкоксу-коксу 35-40 мм і далі залишається на цьому рівні. Для 

з'ясування, чи узгоджується ця закономірність з динамікою розвитку тиску 

розпирання, нами були проведені спеціальні дослідження. Для цього на установці з 

одностороннім обігрівом були проведені визначення тиску розпирання трамбованої 

вугільної завантажки різної ширини - від 10 до 90 мм. Випробування проводили на 

вугіллі марки К ш/у «Покровське». Отримані дані представлені в табл. 5. 

Таблиця 5 – Тиск розпирання при різній ширині  

трамбованої вугільної завантажки 

Ширина вугільної 

завантажки, мм 
90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Максимальний тиск 

 розпирания, кПа 
33,0 32,1 32,6 33,5 32,8 33,1 29,0 17,2 8,2 

 

Таким чином, при зменшенні ширини вугільної завантажки аж до 40мм 

зміни максимального тиску розпирання не відбувається. Важливо відзначити, 

що навіть при ширині завантажки 10 мм, тобто менше товщини пластичного 

шару випробуваного вугілля (14 мм) спостерігається досить висока величина 

тиску розпирання. Отже, напівширина вугільної завантажки 40 мм (загальна 
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ширина 80 мм) достатня для відтворення тиску розпирання, що розвивається в 

промисловій печі. Прийнята нами ширина камери коксування в лабораторній 

печі склала 86 мм. Схема уніфікованої установки представлена на рис. 104, 

загальний вигляд установки на рис. 105. 
 

  
 

Рис. 104. Уніфікована установка ДП «УХІН» для визначення тиску розпирання насипної і 

трамбованої вугільної завантажки: 1 – основа; 2 – піч; 3 – елемент електронагрівальний;  

4 – реторта; 5 – термопара; 6 – вугільна завантажка; 7 – упорна пластинка; 8 – перфорована 

пластинка; 9 – кварцовий стрижень; 10 – датчик тиску; 11 – гвинт юстувальний;  

12 – кронштейн; 13 – патрубок реторти бічний; 14 – патрубок газовідвідний; 15 – тарілка;  

16 – кришка теплоізоляційна. 
 

 
 

 

 

 

Рис. 105. Загальний вигляд уніфікованої лабораторної установки ДП «УХІН» для визначення 

тиску розпирання насипної і трамбованої вугільної завантажки: 1 – піч нагрівальна;  

2 – кронштейн з гніздом для датчика тиску; 3 – кришка теплоізоляційна; 4 – блок управління 

температурним режимом; 5 – датчик тиску; 6 – блок індикації тиску. 
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На основі 1 (див. рис. 104) розташована піч 2 з нагрівальними елементами 

3, для нагріву сталевої реторти 4, яка впритул прилягає до задньої стінки печі. 

Ведення режиму нагріву здійснюється термопарами 5. У реторту 

завантажується вугільна наважка 6, обмежена з боків і знизу футеровкою з 

легкого піношамоту. З боку задньої стінки реторти футерування відсутнє, 

спереду вугільна завантажка обмежена сталевоюупорною пластинкою 7. Зверху 

на завантажку накладається перфорована сталева пластинка 8. Передаючий 

тиск кварцовий стрижень 9 одним кінцем впирається в пластинку 8, а другим - 

в датчик тиску 10. Юстувальний гвинт 11 служить для плавного підведення 

датчика тиску 10 до стрижня 9. Датчик тиску жорстко закріплений в 

кронштейні 12. Кварцовий стрижень розташований в бічному патрубку 13 

реторти 4.У кришці реторти є газовідвідний патрубок 14 з тарілкою 15 для 

збору смоли і надсмольної води. Зверху на піч укладається теплоізоляційна 

кришка 16. 

Потужність нагрівачів печі становить 3,5 кВт. У передній стінці печі 

виконаний щілиноподібний отвір (див. рис. 105), який при розігріві печі і після 

установки в неї реторти закривається теплоізоляційним вкладишем (на рисунку 

не показаний). Нагрівальна камера печі, вкладиш і кришка печі виконані з 

легкої піношамотної цегли марки ШЛ-04 №7 по ДСТУ 2342, що 

характеризується досить низькою теплопровідністю, але достатньою міцністю. 

Нагрівачі виконані у вигляді спіралей з фехралевого дроту діаметром (0,8 мм) і 

розміщені в пазах передньої і задньої стінок печі  та покриті вогнетривкою 

обмазкою на основі шамотного мертеля МШ-28, або МШ-32 відповідно до 

ДСТУ 3475. Живлення печі від мережі 220 В, частотою 50 Гц через 

трансформатор, максимальна сила струму 20 А. Автоматичне регулювання 

температурного режиму печі здійснюється програмним блоком управління 

температурним режимом за допомогою термопар 5. 

Реторта виконана з листа Ст.3, ДСТУ 2651. Товщина передньої і задньої 

стінок реторти становить 4-5 мм, бічних та днища – 2,0 мм. Розміри 

фронтальної поверхні вугільної завантажки для її мінімізації з метою 

зменшення маси випробуваної вугільної наважки були визначені 

експериментально за даними табл.6. 

Таблиця 6 – Вплив розмірів фронтальної поверхні вугільної завантажки  

на тиск розпирання Р 

Вугілля, 

марка 

Тиск розпирання (Р, кПа) при размірах фронтальної 

поверхнівугольної завантажки, мм×мм 

120×120 110×110 100×100 90×90 80×80 

«К» 

насипна 

завантажка 

10,8 10,7 10,7 10,5 10,2 

«К» 

трамбована 

завантажка 

35,0 34,4 35,3 35,0 34,0 
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Звідси випливає, що як при насипній так і при трамбованій завантажці 

зменшення габаритів фронтальної поверхні від 120×120 мм  до 90×90 мм не 

впливає на абсолютні значення показника Р і тільки при переході до менших 

габаритів спостерігається незначне зниження цього показника. Отже, висота і 

ширина вугільної завантажки в межах 90-100 мм в даному випадку є 

оптимальною. Приблизно, такі ж середні розміри мають периметри «цвітної 

капусти» повномірних кусків промислового коксу, класу крупності +80 мм. 

Відповідно до розмірів фронтальної поверхні вугільної завантажки були 

встановлені габарити сталевої реторти. З огляду на необхідність зведення до 

мінімуму впливу так званих «крайових ефектів», що сприяють порушенню 

паралельності пластичного шару від гріючих стінок реторти (вигину) по краях 

вугільної завантажки, всередині реторти по торцевих сторонах і на днищі була 

виконана термоізоляція із зазначеної вище шамотної легковагової цегли. З 

урахуванням розмірів вугільної завантажки і товщини цегляної футеровки (по 28 

мм) довжина реторти склала 160±1,0 мм. Висота реторти з урахуванням 

футерування днища, кришки і величини підсклепінного простору (~20мм), 

достатньої для евакуації парогазових продуктів коксування, склала 190 мм. 

Товщина фланців реторти і кришки - 6-8 мм, достатня для герметичної їх сполуки 

чотирма болтами з використанням азбестової прокладки товщиною (4-5) мм. 

При випробуваннях насипної вугільної завантажки роль передньої стінки 

камери коксування виконує сталева упорна пластинка, задньої стінки -  

нефутерована задня стінка реторти. З боків і днища вугільна завантажка 

обмежена цегляною ізоляційною футеровкою і азбестовими прокладками 

товщиною 3 мм. Прокладки сприяють посиленню теплоізоляції, зменшенню 

закоксовування футеровки парогазовими продуктами, а також сприяють більш 

легкому видаленню коксу з реторти після проведення досліду. З урахуванням 

товщини двох прокладок довжина вугільної завантажки становить 94 мм, такий 

же розмір прийнятий і для висоти завантажки. При ширині вугільної 

завантажки 86 мм і зазначених фронтальних розмірах маса вугільної 

завантажки вологістю 10 % становить 600 г. 

Упорна пластинка виконується з розміщеними по її кутах чотирма 

шипами довжиною 8 мм, діаметром 4 мм, розташованими на відстані 10 мм від 

бічних крайок пластинки.Вона сприймає тиск (розпирання) коксуємої вугільної 

завантажки з боку передньої стінки печі. Шипи на пластинці необхідні, щоб 

уникнути можливого (хоча і незначного) розвертання її утворюваною «цвітною 

капустою» коксу і тим самим усунути помилку визначення тиску розпирання. 

Оскільки в промисловій печі тиск розпирання коксуємої завантажки 

сприймається практично нерухомим обігрівальним простінком, то і в 

лабораторній печі вимірювання тиску повинні проводитися при постійному 

об’ємі вугільної завантажки, без будь-якого її розширення,тобто при нерухомій 

упорній пластинці. У той же час пластинка повинна мати свободу вільно 

переміщатися в напрямку кварцового стрижня, який передає тиск від пластинки 

до датчика тиску. Стрижень також нерухомий, тому що конструкція датчика 

тиску дозволяє фіксувати тиск стрижня без його переміщення. Під пластинку 

підкладають вузьку смужку азбесту товщиною (1,0-2,0) мм. 
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Товщина упорної пластинки, що дорівнює 4,0 мм, прийнята в результаті 

випробування пластинок різної товщини при температурі нагріву передньої 

стінки печі 900 ºС вугілля, однак пластинка все-таки створює деякий тепловий 

опір, тому необхідно прагнути до мінімізації її товщини. Однак при високих 

температурах нагріву метал набуває еластичність, його міцність зменшується. 

При випробуванні пластинки з Ст.3 товщиною 1,5 мм центральна її частина 

була вм’ята передавальним кварцовим стрижнем на 1,5-2,0 мм, тобто тиск 

розпирання при цьому починають вимірювати якби після вільного розширення 

коксуємої вугільної завантажки на зазначену величину деформації пластинки. 

При товщині пластинки 3,0 мм деформація її стрижнем при тиску розпирання 

40,0 кПа мінімальна, проте для гарантованого дотримання цілісності пластинки 

при найвищих тисках розпирання нами була прийнята товщина 4,0 мм. Зазор 

між упорною пластинкою і передньою стінкою реторти становить 5 мм. Для 

вимірювання тиску розпирання був використаний п’єзоелектричний датчик 

тиску марки МНС 100L (Корея) з діапазоном вимірювань від 0 до 100 кг з 

точністю вимірювання до першого знака після коми. Застосування такого 

датчика дозволяє проводити вимірювання без переміщення упорної пластинки 

камери коксування, і, відповідно, кварцового стрижня, тобто при постійній 

ширині камери коксування в усіх дослідах. Значення тиску розпирання 

висвічуються на табло. Максимальний тиск розпирання запам'ятовується 

електронним блоком управління і може бути в будь-який момент відтворений 

натисканням відповідної кнопки на пульті управління. 

Для виключення помилки вимірювання матеріал стрижня повинен мати 

мінімальне теплове розширення і достатню міцність при високих температурах 

нагріву. З металів цими властивостями в деякій мірі володіє інвар – сплав заліза 

і нікелю в співвідношенні 64:36, маркування FeNi36. Цей матеріал володіє 

низьким коефіцієнтом теплового розширення – α=1,5×10
-6

 ºС
-1

, проте тільки у 

вузькому і низькотемпературному діапазоні – від (–60 °С) до (+100 ºС). При 

підвищенні температури α інвара значно збільшується. Коефіцієнт теплового 

розширення чистого заліза становить 12×10
-6 

ºС
-1

, тому ні чорні, ні нержавіючі 

сталі непридатні для матеріалу передавального стрижня установки. Як 

підходящий матеріал для передавального стрижня нами прийнятий кварц. Його 

тривала робоча температура становить 1000 °С, короткочасна – 1300 ºС, 

температура плавлення 1710 °С, коефіцієнт лінійного теплового розширення α в 

діапазоні температур 20-1400 ºС не змінюється і становить 0,54×10
-6

 ºС
-1

, тобто 

цей матеріал володіє найнижчим тепловим розширенням з доступних 

матеріалів, причому в дуже широкому діапазоні температур, що включає 

інтервал температур процесу коксування в промисловій печі. 

Коефіцієнт теплопровідності кварцу становить 1,38 Вт (м.К), що, 

приблизно, в 30 разів менше, ніж у інвара (і інших сталей). Тому по довжині 

кварцового передавального стрижня градієнт температур високий, внаслідок 

чого температура його зовнішнього кінця, який має контакт з датчиком тиску, 

не перевищує 50 ºС.Лінійне розширення кварцового стрижня довжиною 200 мм 

при температурі передньої стінки нагрівальної печі установки 880 ºС і середній 

температурі стрижня 415 ºС становить: 
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Δl=К × L × T                 (6), 

 

де К – коефіцієнт теплового розширення кварца; 

L – довжина кварцового стрижня, мм; 

T – середня температура стрижня з урахуванням температури його 

«гарячого» кінця 880 
о
С і «холодного» - 50 ºС; 

 

Δl=0,54 × 10
-6 

× 200 × 415 = 0,04 мм    (7). 

 

Таке мізерно мале подовження стрижня не може мати істотного впливу 

на величину тиску розпирання. 

При вимірі тиску розпирання пружинними динамометрами переміщення 

передавального стрижня може досягати 2 мм. Вплив цього переміщення, на 

тиск розпирання показують наступні експериментальні дані. При використанні 

п'єзоелектричного датчика тиску і кварцового стрижня для насипних і 

трамбованих вугільних шихт тиск розпирання вимірювали після створення 

деякого зазору між кварцовим стрижнем і датчиком тиску. Отримані дані 

представлені в табл.7. 

Таблиця 7 – Вплив рухливості передавального кварцового стрижня  

на величину тиску розпирання при коксуванні 

Шихта, 

варіант 

№ 

Тиск розпирання (кПа) при величині зазора між 

стрижнем і датчикомтиску, мм 
ΔР, 

кПа 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

насипна 

(ɤ=0,8г/см
3
) 

1 

2 

 

 

9,7 

5,8 

 

 

9,2 

5,5 

 

 

8,8 

5,1 

 

 

8,0 

4,4 

 

 

7,0 

4,2 

 

 

2,7 

1,6 

трамбована 

(ɤ=1,13г/см
3
) 

3 

4 

 

 

34,9 

30,5 

 

 

33,2 

29,5 

 

 

30,4 

27,0 

 

 

29,0 

25,1 

 

 

26,6 

23,2 

 

 

8,3 

7,3 

 

Таким чином, чим більший тиск розпирання шихти, тим більша різниця 

між максимальним (без зазору) тиском розпирання і тиском, виміряним з 

зазором. 

Для встановлення температурного режиму коксування лабораторної печі 

нами було проведено ряд коксувань при насипній і трамбованій завантажці при 

температурі передньої стінки, 800, 850, 900 і 950 ºС, температуру задньої стінки 

встановлювали на 50 ºС нижчою. Отримані дані представлені в табл. 8. 
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Таблиця 8 – Вплив температурного режиму коксування печі на тиск розпирання 

вугілля марки К 

Завантажка 

Тиск розпирання (кПа) при температурі передньої 

стінки печі, ºС 

800 850 900 950 

насипна 

трамбована 

12,7 

35,4 

13,2 

37,6 

13,7 

39,0 

13,7 

38,8 

 

Нами прийнята температура передньої стінки печі 880 ºС, як забезпечує 

найкращі умови роботи нагрівачів цієї стінки і в той же час дозволяє 

отримувати ті ж значення тиску, які отримані в напівпромисловій печі [13]. 

Оскільки тиск розпирання в напівпромислових печах відповідає як такому в 

промислових печах, то, відповідно, і тиск розпирання, отриманий в створеній 

нами лабораторній печі, відповідає тиску розпирання в промисловій печі. 

Для виготовлення реторт можуть бути використані як 

вуглецевисті(«чорні»), так і леговані сталі. При цьому слід виходити з таких 

якостей металів, як теплопровідність і міцність при нагріванні до робочих 

температур (700-900 °С). Теплопровідність чорних металів при температурі 

27 °С становить від 50 до 88 Вт/(м. °С). При нагріванні теплопровідність 

чорних металів падає, а легованих - підвищується. Однак в області робочих 

температур нагрівальної печі установки теплопровідність чорних металів все-

таки вища і становить 31-34 Вт/(м. ºС), легованих 25-27 Вт/(м. ºС) [129]. При 

освоєнні установки нами прийнята чорна сталь Ст.3. Вона недефіцитна, значно 

дешевша легованих сталей, добре обробляється механічно (різанням), 

зварюється усіма видами зварювання, чого не можна сказати про багатьох 

легованих сталях [128, 129]. 

При товщині стінок реторти2 і навіть 3 мм, виготовленої зі сталі Ст.3, при 

коксуванні високорозпираючих вугіль (>20 кПа) було помічено, що задню стінку 

поступово вигинає тиском назовні, а це може призвести до «заклинювання» 

реторти в нагрівальній камері та тим самим створити небезпеку пошкодження її 

задньої стінки, а, відповідно, і спірального нагрівача. У той же час передня 

стінка реторти на яку, не діє тиск розпирання (тому що між нею і упорною 

пластинкою існує зазор), в процесі експлуатації поступово вигинається 

термічними напруженнями всередину реторти. Тому були проведені тривалі 

коксування в ретортах з різною товщиною стінок: 3, 4, 5 і 6 мм. Досліджували 

вплив товщини стінок на їх опір деформації від тиску і температури на 

показники тиску розпирання, а також на термін служби реторти. Було 

встановлено, що товщина стінки реторти аж до 6 мм не впливає на вимірювану 

величину тиску розпирання. Встановлено, також що вже при товщині стінок 

4 мм їх деформація не відбувається. Термін служби реторти зі збільшенням 

товщини стінки зростає. Тому в якості оптимальної була прийнята товщина 

стінки реторти 4÷5 мм. Були проведені також дослідження щодо поетапного 

зниження температури задньої стінки. При цьому встановлено, що при зниженні 

температури цієї стінки до 600 ºС рівень величини тиску розпирання не 

змінюється. В якості оптимальної нами прийнята температура 700 ºС, при цьому 
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зона злиття пластичних шарів змістилася кілька ближче до задньої стінки, однак 

це не вплинуло на величину тиску розпирання. Тобто, визначальним фактором у 

даному випадку є температура передньої стінки печі, під впливом якої 

формується структура системи: пластичний шар–напівкокс–кокс. 

На конструкцію установки виданий патент України [130], розроблено 

ДСТУ 8724:2017 на метод визначення тиску розпирання на цій установці [131]. 

Відбір і підготовка вугільної проби здійснюється згідно ДСТУ 4096. При 

визначенні тиску розпирання вугільної проби, що завантажується 

насипнимметодом, або у вигляді трамбованого вугільного блоку (пирога), від 

проби вугілля (шихти) методом квартування відбирають пробу масою 2 кг. 

Визначають вологість проби згідно з ДСТУ ISO 589 і при необхідності 

дозволожують її до вологості10,0 % для насипного завантаження і до 11,0 % 

для трамбованого завантаження. Рівень подрібнення для насипних і 

трамбованих шихт приймається промисловий. При випробуванні 

експериментальних шихт і індивідуального вугілля рівень подрібнення проби 

прийнятий для насипного завантаження – 80,0 % вмісту кл. <3 мм, для 

трамбованого – 90,0 % вмісту кл. <3 мм. Насипна щільність вугільної 

завантажки прийнята така ж, як при промисловому виробництві коксу – при 

насипному завантаженні 0,80 кг/дм
3
, при трамбованому – 1,13 кг/дм

3
. Маса 

насипної вугільної завантажки становить 0,60 кг, трамбованої – 0,74 кг. При 

завантаженні печі насипним способом в реторту по пазах в вогнетривкій 

ізоляційній цеглі торцових стінок опускають упорну пластинку шипами 

всередину камери коксування. Між пластинкою і передньою стінкою реторти 

поміщають по її кутах чотири нещільні жмуточки з газетного паперу і 

засипають вугілля (шихту). Засипку виконують трьома – чотирма шарами, 

кожен раз розрівнюючи поверхню засипу і злегка припресовуючи спеціальним 

товкачем, впираючись при цьому в упорну пластинку кварцовим (або іншим) 

стрижнем, протягнутим через бічний патрубок реторти. Утримання упорної 

пластинки на місці можливо також за допомогою спеціального П-образного 

шаблона, що встановлюється в зазор між пластинкою і передньою стінкою 

реторти, який після завантаження виймають, притримуючи при цьому упорну 

пластинку стрижнем. На поверхню вугільної завантажкикладуть сталеву 

перфоровану пластинку завтовшки 1,5÷2,0 мм з шипами по її кутах, які 

заглиблюють у вугільну завантажку. Необхідність застосування такої 

пластинки пояснюється тим, що при випробуванні жирного вугілля пластична 

маса в момент зустрічі пластичних шарів, які прямують назустріч один одному, 

може частково видавлюватися з коксуємої завантажки на її поверхню. Це може 

призводити до недовикористання потенціалу пластичної маси в розвитку тиску 

розпирання, і такому явищу необхідно запобігти. Шипи пластинки діаметром 

4 мм, довжиною 8 мм до моменту злиття пластичних шарів закоксовуються у 

вугільній завантажці і міцно утримують пластинку. Крім того, утримуванню 

пластинки сприяє досить щільне примикання її до бічних азбестових 

прокладок. В пластинцівиконуються (50±2) отвори діаметром 1,5 мм, 

рівномірно розташовані по її поверхні. Такої кількості отворів досить для 

вільного виходу парогазових продуктів з вугільної завантажки. Для захоплення 
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пластинки при вивантаженні коксу з реторти в її верхній частині є петля. Для 

дотримання аналогічних умов у всіх дослідахця пластинка також 

використовується при випробуваннях різного вугілля. 

Завантаження трамбованої шихти (вугілля). Трамбування шихти, або 

подрібненого вугілля проводять в спеціальній збірно-розбірний трамбувальній 

камері. Трамбування вугільної завантажки виконують пошарово чотирма 

однаковими шарами за допомогою трамбівки масою 3 кг. Для досягнення 

однакової щільності в кожному шарі трамбованого пирога його висоту 

вимірюють спеціальною міркою. Геометричні розміри трамбованого пирога 

становлять, мм: довжина – 92, висота – 94, ширина – 76. Всі стінки 

трамбувальної камери і п'яту трамбівки виготовляють з легованої сталі марки 

Х18Н10Т відповідно до ДСТУ ЕN 10088-3: 2010 або іншої нержавіючої сталі. 

Інші деталі виконують з нелегованих сталей марок Ст.3 або ст.5 відповідно до 

ДСТУ 2651. 

Після приготування трамбованого пирога щільністю 1,13 кг/дм
3
 при 

вологості 11,0 % трамбувальну камеру розбирають і пиріг обережно виймають. 

На фронтальну грань пирога по її центру прикріплюють напорну сталеву 

пластинку товщиною 4 мм, розміром 80×80 мм. Для закріплення пластинки на 

трамбованому пирозі, по її центру приварена під кутом 90
о
 шпилька з 

загостреним кінцем діаметром 3 мм, довжиною 15 мм. При завантаженні пирога 

в реторту її кладуть на бік патрубком вгору, на задню стінку кладуть пиріг 

платівкою вгору і обережно засовують його до упору в днище реторти. Після 

цього через патрубок пропускають кварцовий стрижень до упору з платівкою і, 

впираючись в неї стрижнем, перевертають реторту у вертикальне положення. 

На верх трамбованого пирога кладуть перфоровану пластинку розміром, мм: 

92×76×1,5. Ступінь перфорації пластинки така ж, як і при насипному способі 

завантаження. Знизу пластинки по її кутах є шипи діаметром 4 мм, довжиною 

8 мм. Після цього герметизують зазор між патрубком і кварцовим стрижнем. 

Проведення випробувань. Піч попередньо розігрівають до температури 

стінок: передньої – 880 ºС, задньої – 700 
º
С. Час розігріву становить 130 хв. 

Після досягнення заданих температур реторту з вугільною завантажкою і 

кварцовим стрижнем встановлюють в нагрівальну камеру печі, закривають 

отвір печі шамотним вкладишем, а зверху піч з ретортою накривають 

теплоізоляційною кришкою. На газовідвідний патрубок реторти встановлюють 

газовідвідну трубу, котра спрямовує утворювані гази коксування в загальну 

витяжну систему приміщення. Частково конденсовані пароподібні продукти 

(вода, кам’яновугільна смола) стікають з труби в тарілку патрубка реторти і 

практично випаровуються в ній. До торця кварцового стрижня за допомогою 

юстувального гвинта впритул підводять датчик тиску, який попередньо 

включають в мережу електричного живлення 220 В. При цьому торець 

кварцового стрижня повинен бути в центрі датчика тиску. Після установки 

реторти в піч температура передньої стінки може знизитися на 15÷20 °С, а 

задньої – не більше ніж на 5 °С, але вони швидко відновлюються до вихідної. 

Значення тиску розпирання в кілопаскалях (кПа) висвічується на 

електронному табло мікропроцесорного індикатора тиску. При цьому немає 



 126 

необхідності постійно стежити за показаннями тиску, максимальне його 

значення відтворюється натисканням відповідної кнопки на панелі 

мікропроцесорного блоку індикації. Якщо після досягнення максимального 

значення тиску розпирання спостерігається стійке його падіння, установку 

вимикають, а реторту залишають в печі до охолодження. 

Загальний час визначення тиску розпирання разом з попереднім 

нагріванням електропечі до заданої температури становить (4,5±0,25) год. 

За результат визначення приймають середнє арифметичне значення 

результатів двох послідовних вимірювань, яке округлюють відповідно до 

СТ СЕВ 543-77 [132]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ВПЛИВ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГІЛЛЯ НА ТИСК РОЗПИРАННЯ  

ПРИ КОКСУВАННІ 

 

5.1. Вплив петрографічних показників 

 

Петрографічний склад вугілля представляє властивості їх органічної 

маси, яка утворилася в результаті процесів вуглефікації. Як об’єкти 

дослідження нами були прийняті показники Vt (вміст вітриніту) і Ro – 

довільний показник відблиску вітриніту. Вміст в вугіллі семивітриніту Sv і 

лейптініту L, як правило, незначне відповідно (1-4 %), що не чинить істотного 

впливу на тиск розпирання. Вміст інертініту Í в деякому вугіллі може досягати 

60 % і більше.При незначному вмісті семівітриніту і лейптініту збільшення 

вмісту інертініту супроводжується відповідним зменшенням вмісту вітриниту і 

навпаки. Отже, отримана залежність тиску розпирання від вмісту інертініту 

повинна бути обернена залежності від вмісту вітриниту. 

У технічній літературі даному питанню приділяли мало уваги. Так, 

співробітники фірми «ВНР Billiton» (Австралія) на підставі проведених ними 

досліджень прийшли до висновку, що «тиск розпирання збільшується з 

підвищенням категорії вугілля при постійному вмісті вітриніту і зі збільшенням 

вмісту вітриніту при однаковій категорії» [26]. Під терміном «категорія 

вугілля» автори, ймовірно, мають на увазі його коксівність. Конкретно з виводу 

авторів слідує, що чим більше в органічній масі вугілля міститься вітриніту, 

тим більше його тиск розпирання при коксуванні. 

Французькі дослідники [15] спеціально не проводили вивчення впливу 

петрографічних показників на тиск розпирання, проте в своїй книзі «Кокс» в 

табл. 63 наводять дані по «відблисковій здатності вітриніту Ro
´´
 і паралельно - 

по тиску розпирання Р вугілля. Нами був підрахований коефіцієнт кореляції r 

між зазначеними показниками, який склав 0,46 по 32 точках, рис. 106.  
 

 

 

Рис. 106. Тиск розпирання вугілля Р з різним показником відблискувітриніту Ro  

(Р. Луазон та ін.). 
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Ця величина мала, вона вказує на відсутність значущого зв'язку між Р і Ro 

(тут і далі підрахунок коефіцієнтів кореляції r з побудовою відповідних кривих 

проводився нами за допомогою комп'ютерної програми). 

Польські дослідники [133], виконавши 88 визначень тиску розпирання 

вугілля з різним показником відблиску вітриніту Ro, вказують, що «важко 

говорити про залежність між зазначеними показниками» (рис. 107). Коефіцієнт 

кореляції r, підрахований нами, склав 0,56, що дійсно вказує на відсутність 

значущого зв'язку між Р і Ro. 

 

 

 

Рис. 107. Тиск розпирання вугілля Р з різним показником відблиску вітриніту Ro  

(А. Карч, Ж. Вінницька). 

 

Нами також проводилися дослідження щодо впливу генетичних 

властивостей вугілля на тиск розпирання [134]. Було відзначено відсутність 

закономірності впливу на тиск розпирання вмісту вітриніту в вугіллі і деяка 

залежність від показника відблиску вітриніту Ro. Коефіцієнт кореляції склав 

відповідно 0,27 і 0,70. Однак в цих дослідженнях було використано мало 

вугілля – тільки 30 точок. Тому нами після накопичення більш великого 

матеріалу знову були підраховані коефіцієнти кореляції між зазначеними 

показниками. На рис. 108 представлена залежність між Ro і Р (64 точки). 

Коефіцієнт кореляції склав 0,74, що дозволяє говорити вже про слабку 

залежність між цими показниками. Порівнюючи рисунки 106-108, видно, що 

криві при підрахунку коефіцієнтів кореляції мають різний характер - від 

близької до прямої лінії до параболічної кривої. Це можна пояснити різною 

конструкцією установок, що застосовуються для визначення тиску розпирання 

(що видно по рівню максимальних значень цього показника - від 45 до 

145 кПа), а також різним діапазоном значень Ro вугілля, взятого для 

досліджень: 1,2÷1,8; 0,8÷1,9 і 0,5÷1,6 %. Проте, досить тісної залежності між 

показниками Ro і Р виявлено не було. 
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Рис. 108. Тиск розпирання вугілля Р з різним показником відблиску вітриніту Ro (ДП 

«УХІН»). 

 

Інші дані про вплив вмісту вітриніту на тиск розпирання вугілля, крім 

наведених у роботі [134], відсутні. Результати виконаних нами досить 

масштабних досліджень 130 проб представлені на рис. 109. 

 

 
 

Рис. 109. Тиск розпирання вугілля з різним вмістом вітриніту Vt (ДП «УХІН»). 

 

Коефіцієнт кореляції r склав всього 0,40, що вказує на практичну 

відсутність залежності між цими показниками. 

 

5.2. Вплив технологічних властивостей вугілля 

 

В якості технологічних прийняті властивості, що впливають на якість і 

вихід коксу від шихти. Це властивості, що характеризують спікливість вугілля, 

такі як пластометричні показники (х і у), в'язкість пластичної маси по К. 

Гізелеру (F), дилатометричні показники (а і в), і крім того - вихід летких 

речовин (V
daf

). Встановлено, що вихід летких речовин (V
daf

), товщина 

пластичного шару (у) і пластометрична усадка (х) не впливають на величину 

тиску розпирання - коефіцієнт кореляції, підрахований нами, склав відповідно 

0,61; 0,37 і 0,51 [134]. 

Також нами були оброблені дані 33 вугільних проб Донбасу, отримані 

Л.М. Сапожніковим та Е.І. Черкаською [135], представлені на рис. 110-112. 

Кореляція між Р і V
daf

 відсутня.  
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Рис. 110. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

  

(Л.М. Сапожніков, Е.І. Черкаська). 

 

 
 

Рис. 111. Залежність тиску розпирання вугілля Р від пластометричної усадки х  

(Л.М. Сапожніков, Е.І. Черкаська). 

 

 
 

Рис. 112. Залежність тиску розпирання вугілля Р від товщини пластичного шару у  

(Л.М. Сапожніков, Е.І. Черкаська). 

 

Між пластометричними показниками (х і у) і тиском розпирання 

коефіцієнт кореляції становить відповідно 0,76 і 0,71, що дозволяє говорити про 

деякий значимийзв’язок їх з тиском розпирання. 

Н.Р. Кушніревіч намагався знайти залежність між вмістом летких 

речовин V
daf

 і тиском розпирання Р [94]. На рис. 113 представлений зображений 

ним графік в координатах Р - V
daf

.  
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Рис. 113. Залежність тиску розпирання вугілля Р, від виходу летких речовин V
daf

  

(Н.Р. Кушніревіч). 

 

На графіку нанесені 24 точки, отримані під час коксування вугілля 

Донбасу в розробленій ним установці по визначенню тиску розпирання. 

Нанесені в цих координатах точки автор обмежив широкою смугою з розмахом 

значень Р від 0 до 20 кПа, максимум значень знаходиться в діапазоні виходу 

летких речовин 18 – 24%. Треба сказати, що отримана така залежність є досить 

умовною. За висловом самого автора «зображений взаємозв’язок має місце 

тільки в загальних рисах, що випливає з факту значного розкиду точок поблизу 

основної лінії». 

Використовуючи дані рис. 113, нами був підрахований коефіцієнт 

кореляції r, який склав 0,52. Ця величина не дозволяє говорити про значимий 

взаємозв’язок між Р і V
daf

 (рис.114). 
 

 
 

Рис. 114. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

 (Н.Р. Кушніревіч). 

 

З тієї ж публікації Н.Р. Кушніревіча [94] нами були взяті 30 паралельних 

значень тиску розпирання і пластометричних показників вугілля та підраховані 

коефіцієнти кореляції між Р і х, Р і у. Результати представлені на рис. 115 і 116. 

Отримані коефіцієнти кореляції низькі, особливо між Р і у, що вказує на 

відсутність залежності між зазначеними показниками. 
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Рис. 115. Тиск розпирання вугілля Р з різним показником пластометричної усадки х  

(Н.Р. Кушніревіч). 

 

 
 

Рис. 116. Тиск розпирання вугілля Р з різною товщиною пластичного шару у 

 (Н.Р. Кушніревіч). 

 

Л.І. Йоркін з співробітниками проводив випробування різногог вугілля 

Кузбасу та Сахаліну на напівпромисловій установці по визначенню тиску 

розпирання [86]. З цієї публікації нами було взято табличні дані для 29 проб 

вугілля, у яких визначалися пластометричні показники, вихід летких речовин і, 

паралельно, їх тиск розпирання. Отримані результати представлені на рис. 117-119. 
 

 

 

Рис. 117. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

 (Л.І. Йоркін). 
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Рис. 118. Тиск розпирання вугілля Р з різною пластометричною усадкою х (Л. Йоркін). 

 

 

 

Рис. 119. Тиск розпирання вугілля Р з різною товщиною пластичного шару у (Л.І. Йоркін). 

 

Коефіцієнти кореляції між Р і V
daf

 та особливо між Р і у вельми низькі 

(відповідно 0,21 і 0,12), що не дозволяє говорити про їх значимий 

взаємозв’язок. Коефіцієнт кореляції між Р і х помітно вище - 0,55, але він також 

вказує на відсутність значимого взаємозв’язку. 

З публікації французьких дослідників [15] нами також взяті дані по 33 

вугіллях–по виходу летких речовин V
daf

, дилатометричних показниках (а+в) і 

тиску розпирання Р цих вугіль, отриманому при коксуванні їх в 

напівпромисловій печі з рухомою стінкою експериментальної станції 

«Марієно», обладнаної динамометричним датчиком тиску. Підраховані нами 

коефіцієнти кореляції подані на рис. 120 і 121. 
 

 

 

Рис. 120. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

 («Марієно»). 
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Рис. 121. Тиск розпирання вугілля Р з різною дилатацією пластичної маси (а+в) («Марієно»). 
 

Значення коефіцієнтів кореляції між V
daf

 і Р таміж (а+в) і Р низькі, 

відповідно 0,52 і 0,35. Це вказує на відсутність значимої залежності тиску 

розпирання від зазначених показників. 

Ґрунтовні дослідження в даній області були проведені польськими 

фахівцями. Так, співробітники інституту хімічної переробки вугілля (ІХПВ) 

А. Карч і Ж. Вінницька [133] досліджували можливий зв’язок між вмістом 

летких речовин вугілля, різними пластометричними показниками та тиском їх 

розпирання. Отримані ними результати представлені на рис. 122-126. 
 

 
 

Рис.122. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

  

(А. Карч і Ж. Вінницька). 
 

 
 

Рис. 123. Тиск розпирання вугілля Р з різною пластометричною усадкою х 

(А. Карч і Ж. Вінницька). 
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Рис. 124. Тиск розпирання вугілля Р з різною товщиною пластичного шару у  

(А. Карч і Ж. Вінницька). 

 

Коефіцієнт кореляції між V
daf

 і Р склав 0,52 (156 точок), що вказує на 

відсутність значимої залежності між цими показниками. 

На рис. 123 і 124 нанесені по 103 точки в координатах Р - пластометричні 

показники х і у.  

 

 

Рис. 125. Тиск розпирання вугілля Р з різною максимальною пластичністю по К. Гізелеру F 

(А. Карч і Ж. Вінницька). 

 

 

 

Рис. 126. Залежність тиску розпирання Р від величини дилатації b (А. Карч і Ж. Вінницька). 
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Коефіцієнти кореляції r між Р і х, Р і у практично однакові - 0,65 і 0,67. 

Така величина r також не дозволяє говорити про який-небудь тісний зв'язок між 

зазначеними парами показників. 

На рис.125 нанесені точки в координатах Р – максимальна пластичність 

заК. ГізелеромF. 

Коефіцієнт кореляції між цими показниками низький - 0,39, що також 

вказує на відсутність між ними значимого зв'язку. 

На рис. 126 показана прямолінійна залежність (140 точок) між тиском 

розпирання Р і дилатацією вугілля b, r =0,90. 

Однак, така залежність нам видається сумнівною, тому що жирне вугілля 

(область найбільш високих значень b на рисунку), розвиваюче найбільшу 

дилатацію, зазвичай не розвиває високого тиску розпирання (див. додаток Д2). 

Крім того, на графіку зазначений тільки показник дилатації «b», а згідно з 

ДСТУ «Вугілля кам’яне. Випробування із застосуванням дилатометра Одібер-

Арну» (ІСО 349-75), дилатація (розширення) – це «максимальне подовження 

вугільного стрижня при подальшому нагріванні після стиснення (а)». Тобто, 

максимальне подовження являє собою суму (а+в). На наш погляд, цей показник 

і необхідно було взяти авторам в даному випадку. 

Польські фахівці з відділу енергетики та палива Інституту Хімічної 

Переробки Вугілля також проводили дослідження щодо можливої залежності 

між технологічними властивостями вугілля і тиском розпирання [136]. 

Отримані дані представлені на рис. 127-129. 

 

 

 

Рис.127. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

 (П. Бурмістр і ін.). 
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Рис. 128. Залежність тиску розпирання вугілля Р від максимальної пластичності  

по К. Гізелеру F (П. Бурмістр і ін.). 

 
 

 

 

Рис. 129. Залежність тиску розпирання вугілля Р від величини дилатації пластичної маси  

(а+в) (П. Бурмістр і ін.). 

 

Дані рис. 127 показують, що коефіцієнт кореляції між V
daf

 і Р вельми 

низький – 0,32. Тобто, будь-яка значима залежність Р від V
daf

 відсутня. Що 

стосується показників максимальної пластичності F і дилатометрії (а+в), хоча 

вони і відносно високі, але говорити про істотну залежність тиску розпирання 

від цих показників також неможливо: коефіцієнт кореляції становить 

відповідно 0,71 і 0,69. 

Досить чітка залежність тиску розпирання Р від пластометричної усадки х 

отримана іншими польськими дослідниками (рис.130) [137]. Коефіцієнт 

кореляції відносно високий – 0,79 (92 точки). 
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Рис.130. Залежність тиску розпирання Р від пластометричної усадки х (Я. Мілащевич і ін.). 

 

І. Такер і Ж. Еверітт (Німеччина), також провели ґрунтовні дослідження 

залежності тиску розпирання вугілля від виходу летких речовин [138]. Ними 

було визначено тиск розпирання 140 проб вугілля, отримана залежність 

представлена на рис.131.  

 

 
 

Рис. 131. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

  

(І. Такер, Ж. Еверітт). 

 

Коефіцієнт кореляції відносно високий (0,70), але все ж ще не дозволяє 

говорити про значну залежність тиску розпирання від виходу летких речовин. 

При цьому незрозуміло, чому при низьких значеннях виходу летких речовин 

(22-25 %) немає жодного значення Р вище 10,0 кПа. 

Проведені нами експериментальні дослідження тиску розпирання великої 

кількості вугілля, дозволили встановити залежності цього показника від виходу 

летких речовин, пластометричних показників за методом Сапожнікова, 
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в’язкості по К. Гізелеру і дилатометрії по Одібер-Арну. На рис. 132 нанесені 

точки в координатах Р - V
daf

 (130точок).  

 

 

 

Рис. 132. Тиск розпирання вугілля Р з різним вмістом летких речовин V
daf

 (ДП «УХІН»). 

 

Коефіцієнт кореляції між цими показниками склав 0,59, що не дозволяє 

говорити про значимий зв'язок між ними. На відміну від даних авторів [138] 

досліджені нами деякі вугілля розвивали високий тиск розпирання (близько 

25 кПа) навіть при виході летких речовин ~30 %. 

На рис. 133 і 134 нанесені по 130 точок в координатах Р-х і Р-у. Слід 

відзначити велику різницю між отриманими коефіцієнтами кореляції для цієї 

пари показників. Якщо між Р і х він відносно високий (0,64), то між Р і у – 

вельми низький – 0,064, тобто рівно на порядок нижчий. Однак ні в першому, 

ні, тим більше, в другому випадку про будь який значущий зв’язок між 

зазначеними парами показників годі й казати. 

 

 

 
Рис. 133. Тиск розпирання вугілля Р з різною пластометричною усадкою х (ДП «УХІН»). 
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Рис. 134. Тиск розпирання вугілля Р з різною товщиною пластичного шару  у(ДП «УХІН»). 

 

За даними рисунків 135 і 136 можна судити про відсутність будь-якої 

залежності між властивостями пластичної маси вугілля – в’язкості (lg F) і дилатації 

(а+в) та тиском розпирання. Коефіцієнти кореляції низькі, відповідно 0,35 і 0,29 

 

 

 
Рис. 135. Тиск розпирання вугілля Р з різною в'язкістю пластичної маси lg F (ДП «УХІН»). 

 

 

 

Рис. 136. Тиск розпирання вугілля Р з різною дилатацією пластичної маси (а+в)  

(ДП «УХІН»). 

 

Таким чином, виконаний ретроспективний огляд, а також отримані нами 

експериментальні дані показують, що однозначний зв’язок між генетичними і 

технологічними властивостями вугілля відсутній. Є лише одна публікація, в 

якій представлені дані, що вказують на відносно тісний зв’язок між тиском 

розпирання і пластометричною усадкою х: коефіцієнт кореляції становить 0,79 

[137]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ТИСК РОЗПИРАННЯ  

КОКСУЄМОЇ ВУГІЛЬНОЇ ЗАВАНТАЖКИ 

 

Тиск розпирання вугілля (вугільних шихт) залежить не тільки від їх 

фізичних і хімічних властивостей, але також і від ряду технологічних чинників, 

які визначають умови коксування. Це насипна щільність вугільної завантажки, 

температурний режим коксування, вологість та рівень подрібнення, добавки 

пісних речовин, ширина камер коксування. Для встановлення оптимальних 

умов коксування, що запобігають розвитку небезпечного тиску розпирання, 

важливо знати значимість впливу кожного з цих чинників. 

 

6.1. Вплив насипної щільності. 

 

Г. Коперс та А. Ієнкнер (Німеччина) проводили дослідження по тиску 

розпирання вугілля у напівпромисловій печі з двома рухомими стінками [1]. 

Перш ніж приступити до досліджень, ними було відпрацьовано і встановлено 

температурний режим коксування такий же, як у промисловій коксовій печі, бо 

вони вважали, що у напівпромисловій печі результати по тиску розпирання 

вугілля та шихт відповідають таким як ів промислових печах. При дослідженні 

впливу насипної щільності на тиск розпирання автори враховували, що на поду 

промислової коксової камери під завантажувальними люками насипна 

щільність вугільної завантажки найбільш висока, а в міжлюкових просторах 

менша. Для досліджень ними було прийнято чотири величини насипної 

щільності – 964, 913, 846 і 800 кг/м
3
 на суху масу. Однак, якщо перерахувати 

найбільшу насипну щільність (964 кг/м
3
) на вологість 11,0 %, яка зазвичай має 

місце при трамбуванні промислового вугільного пирога, то насипна щільність 

складе 1,083 т/м
3
, тобто близька до його щільності – 1,140 т/м

3
. Тобто прийняті 

авторами щільності для насипного процесу значно завищені. За даними  

«УХІН» і ВУХІН, як було вказано вище [75, 76], найбільша насипна щільність 

шихти вологістю 9-10% в повномасштабній камері-моделі на поду камери 

становить 920-955 кг/м
3
, найменша - між люками і в придверному просторі 

(700- 735 кг/м
3
). 

Середня насипна щільність вологої шихти в коксовій камері становить 

800-830 кг/м
3
. Отже, для досягнення насипної щільності, зазначеної у роботі [1] 

авторам, очевидно, доводилося механічно ущільнювати вугільну завантажку в 

напівпромисловій печі, вологість якої становила 10,3 %, проте відомостей про 

це в статті не наводиться. Коксування проводили при температурі в 

обігрівальних каналах 1350-1380 ºС. Отримані дані представлені на рис. 137. 

При цьому, нам здається сумнівним, щоб вугілля, яке розвиває всього 2,0 кПа 

при насипній щільності 800 кг/м
3
, змогло розвивати такий високий тиск 

розпирання при щільності 964 кг/м
3
. 
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Рис. 137. Вплив насипної щільності вугілля на тиск розпирання Р при коксуванні 

(Г. Копперс): насипна щільність кг/м
3
: 1 – 964; 2 – 913; 3 – 846; 4 – 800. 

 

Результати випробування вугілля (V
d
 – 22,4 %) показують, що насипна 

щільність вугільної завантажки є дуже дієвим фактором, що впливає на тиск 

розпирання. Так, при ущільненні завантажки від 800 кг/м
3
 до 964 кг/м

3
 (на суху 

масу), або від 892 до 1075 кг/м
3
 (на вологість 10,3 %) тиск розпирання 

збільшився з 2,0 кПа до 95,0 кПа, тобто в 47 разів. При цьому, нам здається 

сумнівним, щоб вугілля, яке розвиває всього 2,0 кПа при насипній щільності 

800 кг/м
3
, змогло розвивати такий високий тиск розпирання при щільності 

964 кг/м
3
. 

Збільшення насипної щільності вугільної завантажкив цих спробах на 

20,5% призвело до того, що період коксування збільшився з 17,0 год до 

22,0 год, тобто на 29 %. Піки тиску, які спостерігаються на кривій 3 і кривій 1, 

були досягнуті відповідно на 15-ій і 16-ій годині, а кінець періоду коксування - 

на 18-ій і 22-ій годині. Кінцева температура коксу була практично однаковою і 

становила 940-950 ºС. Тобто, якщо різниця величин періодів коксування 

становила 4,0 год, то різниця часу між піками тиску – 1 година. Отже, за 

даними авторів, основне збільшення періоду коксування насипної завантажки 

відбувається вже після злиття пластичних шарів, в стадії напівкоксу-коксу. 

Н.А. Нікольський і М.А. Степаненко [139] проводили вивчення впливу 

насипної щільності вугільнї завантажки в лабораторному апараті Коперса-

Дамма в діапазоні насипної щільності 750-950 кг/м
3
, яка реально має місце в 

різних ділянках камери коксування. На жаль, автори не вказали, яка була 

вологість вугільної завантажки при випробуваннях. Результати випробувань 

представлені в табл. 9. 

Таблиця 9 – Вплив насипної щільності вугільної завантажки  

на тиск розпирання 

Насипнащільність, кг/м
3
 750 800 850 900 950 

Тиск розпирання, кПа 53 58 67 88 100 

 

При збільшенні насипної щільності на 200 кг/м
3
 (від 750 до 950 кг/м

3
) 

тиск розпирання збільшився вдвічі. При цьому приріст тиску зі збільшенням 

насипної щільності на кожні 50 кг/м
3
 неоднаковий – від 750 до 800 кг/м

3
 він 

склав 5 кПа, а далі 9, 11 і 12 кПа, тобто відбулося збільшення тиску розпирання 
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по параболічній кривій. Слід зазначити, що отримані дані є неповними, тому 

що в якості об’єкта дослідження було взято тільки вугілля з високим вихідним 

тиском розпирання. Варто було б випробувати вугілля з меншим і низьким 

тиском розпирання. Тому говорити про збільшення тиску розпирання в два рази 

при зміні насипної щільності на 200 кг/м
3
 можливо тільки для даного 

конкретного вугілля. 

О.С. Фоменко [4] наводить дані, представлені в табл. 10. 

Таблиця 10 – Вплив насипної щільності вугільної завантажки  

на тиск розпирання. 

Насипна щільність, т/м
3
 0,63 0,82 0,90 1,03 

Тиск розпирання, кПа 3,8 26,0 42,8 100,0 

 

На перший погляд, відбувається різкий стрибок тиску розпирання при 

переході від насипної щільності 0,63 до 0,82 т/м
3
. Однак, нескладний 

підрахунок показує, що в діапазоні щільності від 0,63 до 0,82 т/м
3
 зростання 

тиску розпирання відбувається на 1,16 кПа/(кг/м
3
), в діапазоні 0,82-0,90 т/м

3
 – 

на 2,12 кПа / (кг/м
3
), а в діапазоні 0,90-1,03 т/м

3
 – на 4,40 кПа /(кг/м

3
). Тобто, зі 

збільшенням насипної щільності завантажкитакож відбувається значне 

прискорення зростання тиску розпирання по параболічній залежності. 

Подібна залежність отримана і К. Гізелером на сконструйованійним 

лабораторній установці для визначення тиску розпирання [70]. Результати 

випробувань двох вугільних проб представлені в табл. 11. 

Таблиця 11 – Вплив насипної щільності вугільної завантажки  

на тиск розпирання 

Насипна щільність, т/м
3
 0,8 0,9 1,0 

Тиск розпирання, кПа 
вугілля G7 24 30 130 

вугілляF 5 22 110 

 

В даному випадку різкий стрибок тиску розпирання спостерігається 

також в області більш високих значень. 

Приступаючи до досліджень впливу умов коксування на тиск розпирання 

і, зокрема, вплив насипної щільності вугільної завантажки, Н.Р. Кушніревіч [16] 

спирався на результати робіт С.А. Шварца, який встановив, що насипна 

щільність вологої шихти, завантаженої в камеру коксування, в різних ділянках 

значно відрізняється і коливається в межах від 0,6 до 0,9 т/м
3
. Тому з 

використанням сконструйованої ним лабораторної печі він проводив роботи 

всередині цього діапазону змін насипної щільності. Отримані дані представлені 

в табл. 12 і на рис. 13. 

Недоліком цих досліджень є те, що автор не витримував одинакових 

значень насипної щільності при випробуваннях вугілля, що ускладнює оцінку 

впливу насипної щільності на тиск розпирання. Мабуть, тому він наводить 

результати і в графічному вигляді (рис.138). 
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Таблиця 12 –Зміна тиску розпирання вугілля в залежності від насипної 

щільності вугільної завантажки 

Вугілля, марка 
Насипна щільність, 

т/м
3
 

Тиск розпирання, 

кПа 

Г 

0,81 

0,87 

0,88 

0,92 

3,8 

3,8 

4,0 

7,6 

ПЖ 

0,80 

0,83 

0,85 

5,4 

6,2 

8,3 

ПЖ1 
0,74 

0,89 

4,3 

4,3 

ПС 

0,77 

0,82 

0,84 

19,8 

30,0 

32,0 

 

 
 

Рис. 138. Залежність тиску розпирання вугілля Р від насипної щільності завантажки: 

вугілля марки ПС – а, ПЖ – б, ПЖ1 – в, Г – г(Н.Р. Кушніревіч). 

 

Незрозуміло, чому автор не досліджував марку К, яка зазвичай є 

високорозпираючою. В якості представника високорозпираючого вугілля ним 

було узяте тільки вугілля марки ПС. Як видно з рисунка, тиск розпирання цього 

вугілля зі збільшенням насипної щільності прямолінійно і швидко 

збільшується. Збільшення тиску розпирання марок Г і ПЖ відбувається по 

параболічній кривій. Тиск розпирання марки ПЖ1, який характеризується 

великою товщиною пластичного шару (у=30 мм), при збільшенні насипної 

щільності не змінюється. Це пояснюється тим, що пластична маса цього вугілля 

напевно малов’язка і газоподібні продукти легко барботують через неї, що не 

дозволяє їм накопичуватися в пластичному шарі і тим самим створювати в 

ньому високий газовий тиск. 
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Дослідження впливу насипної щільності вугільної завантажки на тиск 

розпирання Л.І. Йоркін і М.П. Лацкая, проводили в напівпромисловій печі 

ВУХІНа з рухомою стінкою [86]. Тиск розпирання донецького вугілля марки 

ПС при насипній щільності 0,80 т/м
3
 склав 15,0 кПа, а при щільності 0,89 т/м

3
 – 

25,0 кПа, тобто значно зріс, хоча насипна щільність збільшилася всього на 

0,09 т/м
3
. 

При випробуванні ж ними слаборозпираючого Осинівського вугілля 

Кузнецького басейну марки 2Ж26 при насипній щільності 0,74; 0,86 і 0,88 т/м
3
 

тиск розпирання склав відповідно 4,1; 5,8 і 4,6 кПа. Звертає на себе увагу те, що 

при насипній щільності 0,86 т/м
3
 тиск розпирання виявився істотно вище, ніж 

при більш високій щільності – 0,88 т/м
3
. Те ж саме можна говорити при 

випробуванні Кузнецького вугілля марки К13. Насипна щільність цього вугілля 

в камері коксування становила 0,68; 0,77; 0,82 і 0,86 т/м
3
, а тиск розпирання 

відповідно 1,3; 2,2; 3,0 і 2,6 кПа. Тобто, зі збільшенням насипної щільності тиск 

розпирання спочатку збільшився, а при переході від щільності 0,82 т/м
3
 до 

щільності 0,86 т/м
3
 знизився. Можливо, це пов’язано з недостатньою точністю 

вимірювань тиску розпирання малорозпираючого вугілля на цій установці. 

Наприклад, при випробуванні високорозпираючого вугілля марки К 

ш. «Октябрьська» (Сахалін) в двох паралельних дослідах максимальний тиск 

розпирання склав 18,5 і 22,5 кПа, тобто різниця склала 4,0 кПа (20 %), що 

допустимо. Невідомо, яка збіжність результатів між паралельними 

випробуваннями мала місце на даній установці при дослідженні 

малорозпираючого вугілля. 

Французькі автори [15] дають графічне зображення впливу насипної 

щільності вугільної завантажки на тиск розпирання (рис. 139, 140). Вугільну 

суміш в співвідношенні 1:1 коксували в напівпромисловій 400-кг печі станції 

Марієно з рухомою стінкою. Суміш завантажували насипом, при цьому її 

вологість становила 0 % (суха), 5 % і 7 %. Крім того, в окремих дослідах в суху 

суміш додавали 2 % масла, а у вологу (W
r
t 7 %) – 0,5 % масла. Вологість 

трамбованої шихти складала 6 % і 10 %. Цю суміш, завантажували також і в 

термопідготовленому вигляді. Незалежно від способу підвищення насипної 

щільності суміші її тиск розпирання при коксуванні підвищувався спочатку від 

насипної щільності 0,70 т/м
3
 до 0,85 т/м

3
 по параболічній кривій, а далі – до 

щільності 0,95 т/м
3
 практично прямолінійно (рис. 139). 

Однак коректний висновок щодо впливу насипної щільності на тиск 

розпирання за даними авторів можна зробити тільки при аналізі вимірювання 

цього показника для вологої суміші – без сушіння, термопідготовки і 

обмаслювання – чинників, що самі впливають на величину тиску розпирання. 

Для більш точного графічного визначення величин тиску розпирання вологих 

сумішей наводимо рис. 140, на якому авторами зображена динаміка їх тиску 

розпирання. 
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Рис. 139. Вплив насипної щільності γ вугільної завантажки на тиск розпирання Р (Марієно). 

 

 

 
Рис. 140. Динаміка тиску розпирання Р вугільної завантажки різної насипної щільності і 

способу підготовки протягом періоду коксування Пк: 1 – трамбована шихта 10 % вологості; 

2 – суха шихта; 3 – термопідготовлена шихта; 4 – шихта 5 % вологості + 0,5 % масла;  

5 – шихта суха + 2 % масла; 6 – шихта 5 % вологості; 7 – шихта 7 % вологості. 

 

З рис. 140 видно, що при насипній щільності 0,7 т/м
3
 (на суху масу) тиск 

розпирання суміші вологістю 7,0 % склав 3,0 кПа, при вологості 5,0 % і 

насипній щільності 0,76 т/м
3
 (на суху масу) – 10,0 кПа, а для трамбованої 

суміші вологістю 6,0 % і щільністю 0,91 т/м
3
 тиск розпирання склав 115 кПа. 

При цьому тиск розпирання зріс в 38 разів у порівнянні з насипною сумішшю 

вологістю 7,0 %. 

Виходячи з отриманих результатів, можна сказати, що досліди з 

трамбованими сумішами автори проводили без зазорів між трамбованим 

пирогом і гріючими стінами камери коксування напівпромислової печі. При 

цьому автори не наводять відомостей, яким чином досягалася щільність 

завантажки на рівні трамбованого пирога. Ущільнити завантажу безпосередньо 

в камері коксування до такої міри неможливо, якщо ж піч оснащена 

трамбувальною машиною для завантаження вугільного пирога через дверний 

отвір, то чому завантаження його виконували без зазорів між пирогом і 

гріючими стінами камери. При наявності зазорів 20 мм по сторонах пирога, як в 
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промисловій камері коксування, величини тиску розпирання були б значно 

менші, можливо, на порядок. 

Р. Голечка та Г. Еверітт [20] проводили подібні дослідження в області 

невеликих значень насипної щільності в 300-кг печі з рухомою стінкою 

Дослідницького Центру CRE, з шириною камери печі 470 мм. Отримані дані 

представлені на рис.141. 

 

 

Рис. 141. Вплив насипної щільності γ вугільної завантажки на тиск розпирання Р  

(Р. Голечка, Г. Еверітт). 

 

При збільшенні насипної щільності завантажки від 720 до 810 кг/м
3
 тиск 

розпирання підвищився з 2,3 до 5,8 кПа, тобто в 2,5 рази. Однак хід кривої, на 

відміну від даних попередніх авторів, вказує на затухання росту величини тиску 

розпирання зі збільшенням насипної щільності. 

На дослідному коксохімічному виробництві фірми «Бергбау-Форшунг» 

також проводили вивчення впливу насипної щільності вугільної завантажки на 

тиск розпирання [108]. При цьому вимірювали внутріпластичний газовий тиск, 

а не тиск на гріючу стінку. Відзначимо, що відношення тиску розпирання до 

газового тиску, отримане різними авторами, може перебувати в широких 

межах, однак зміна газового тиску в кожному конкретному випадку, завжди 

практично пропорційна зміні тиску розпирання на гріючу стінку. Отримані дані 

наведені на рис. 142. 

 

 

Рис. 142. Вплив насипної щільності γ сухої вугільної завантажки на тиск розпирання Р 

(Х. Хауткаппе та ін.). 
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З рисунка видно, що до 800 кг/м
3
 насипна щільність не впливає на 

газовий тиск в пластичному шарі, а при подальшому ущільненні завантажки 

вінрізко зростає і вже при насипній щільності 834 кг/м
3
 складає 140 кПа. 

Таким чином, дані, отримані різними авторами, досить суперечливі. 

У ДП «УХІН» нами були проведені дослідження впливу насипної 

щільності вугільної завантажки на тиск розпирання в уніфікованій установці 

[140]. При цьому діапазон насипної щільності для насипної завантажки 

становив 700-950 кг/м
3
 для трамбованої завантажки прийнята щільність 

1130 кг/м
3
, характерна для промислового трамбованого пирога. 

При випробуванні насипної і трамбованої завантажки змінювали тільки 

насипну щільність, всі інші умови зберігали постійними - помел відповідно 80,0 

і 89,0 % вмісту класу <3 мм, вологість 10,0 і 11,0 %. Тиск розпирання 

трамбованої завантажки вимірювали без вільного розширення пирога. 

Проведені дослідження впливу насипної щільності γ на величину тиску 

розпирання Р вугіллянаведені на рис. 143 та в таблиці 13. 

 

 
Рис. 143. Залежність тиску розпирання вугілля Р від насипної щільності вугільної завантажки 

(ДП «УХІН»). 

 

Аналіз отриманих результатів показує, що у різного вугілля тиск 

розпирання змінюється при зміні насипної щільності вугільної завантажки 

неоднаково. Чим більше вихідний тиск розпирання розвиває вугілля при 

коксуванні, тим на більшу величину воно підвищується при збільшенні 

насипної щільності. Якщо у вугілля марок Г, Ж і КС збільшення тиску 

розпирання при зростанні насипної щільності до рівня трамбованого пирога 

склало відповідно 7,5; 5,3 і 9,9 кПа, то для марок К і ПС – 23,0 і 21,5 кПа. 

Однак, якщо порівняти ступінь збільшення тиску розпирання різного вугілля 

при насипній щільності 800 кг/м
3
 і 1130 кг/м

3
, то його збільшення для газового 

вугілля склало в 3,2, жирного в 1,9, коксового в 2,3, ПС – в 3,7, КС – в 5,2 рази. 

Тобто, найменший ступінь збільшення тиску розпирання у жирного вугілля, 

найбільший – у марки КС – слабоспікливого високометаморфізованого вугілля. 

Для дослідження впливу насипної щільності вугільних шихт на тиск 

розпирання нами була взята виробнича шихта для завантаження печей насипом 

і шихта для трамбування. Характеристика шихт представлена в табл.14. 
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Таблиця 13 – Залежність тиску розпирання Р вугілля від насипної щільності 

вугільної завантажки 

Вугілля, ЦЗФ, 

розріз 

Марка 

вугілля

по 

ДСТУ 

3472-

2015 

Технічний 

аналіз,  % 

 

Пласто-

метричні 

показники, 

мм 

Насипна 

щільність

, 

кг/м
3
 

Р, 

кПа 

Α
d
 S

d
t V

daf
 х у 

ЦЗФ 

«Добропільска» 
Г 7,8 1,56 35,1 44 11 

700 1,4 

800 2,8 

950 5,5 

1130 8,9 

ЦЗФ 

«Самсонівська» 
Ж 7,6 2,24 31,9 16 22 

700 3,9 

800 4,8 

950 7,5 

1130 9,2 

ЦЗФ 

«Пролетарська» 
К 7,9 1,76 21,8 27 18 

700 12,4 

800 16,0 

950 24,0 

1130 35,5 

ЦЗФ  

«Вузлівська» 
ПС 8,0 2,09 19,6 23 9 

700 4,5 

800 7,1 

950 19,5 

1130 26,0 

Краснобродський 

розріз
 КС

 
8,5 0,58 22,1 25 7 

700 2,0 

800 2,3 

950 6,0 

1130 11,9 

 

Таблиця 14 – Характеристика шихт для насипної і трамбованої завантажки 

 

Шихта, марочний склад, % 
Технічний аналіз, % 

Пласто-

метричні 

показники, 

мм 

W
r
t A

d 
S

d
t V

d 
х у 

Насипна завантажка: 

Г-10, ГЖО-12, Ж-25, К-43, КС-10 
10,0 8,5 1,51 26,8 33 18 

Трамбована: 

Г-25, ГЖО-12, ГЖ-18, Ж-19, КС-26 
11,0 8,7 1,24 28,3 45 13 

 

Отримані дані представлені графічно на рис. 144 
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Рис. 144. Залежність тиску розпирання виробничих вугільних шихт від насипної щільності 

вугільної завантажки: 1 – шихта для насипного процеса завантаження печей;  

2 – шихта для трамбування. 

 

Для обох шихт залежності мають параболічний характер - в діапазоні 

більш високої щільності збільшення тиску розпирання з ростом насипної 

щільності більше. Особливо це проявляється при добреспікливій шихті для 

насипного процеса коксування. Однак, і шихта для трамбування при щільності 

1130 кг/м
3
, властивою для цього технологічного процеса, розвиває високий тиск 

розпирання 18 кПа, який несприйнятний для коксових печей. Тому трамбовані 

вугільні пироги завантажують в печі з певним зазором. 

На уніфікованій установці нами були виконані дослідження щодо впливу 

величини зазору між трамбованим пирогом і стіною камери коксування. 

Величину зазору імітували тим, що кварцовий стрижень упирали в 

трамбований пиріг при різному його вільному розширенні при коксуванні. Для 

досліджень використовували ту ж шихту для трамбування (див. табл. 14), а 

також шихту для трамбування з підвищеною спікливістю (у=14 мм), в яку 

введено 10 % вугілля марки К (ш. «Червоноармійська Західна»), за рахунок 

виведення 10 % вугілля марки Г. Отримані дані представлені на рис. 145. 
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Рис. 145. Вплив величини зазору δ між пирогом і гріючою стінкою печі на тиск розпирання Р 

вугільних шихт: 1 – шихта для трамбування з у=13 мм; 2 – шихта для трамбування з у=14 мм, 

що містить 10 % вугілля марки К. 

 

З рисунка видно, що отримані залежності мають параболічний характер, в 

області менших зазорів їх зміна викликає більшу зміну тиску розпирання шихт. 
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Якщо типова шихта (крива 1) при зазорі 10 мм розвиває тиск розпирання 

3,8 кПа, то при зазорі 6 мм цей тиск вже перевищує 7,0 кПа, що небезпечно для 

кладки камер. Шихта для трамбування, що містить 10 % коксового вугілля, 

навіть при зазорі 12 мм розвиває тиск порядку 8,0 кПа, що неприпустимо. 

Отримані дані показують, наскільки важливо дотримання величини зазору між 

пирогом і гріючою стінкою печі при його коксуванні, а також, наскільки 

небезпечно введення в шихту для трамбування розпираючого вугілля типу 

коксового. 

Виконані нами дослідження показали, що насипна щільність вугільної 

завантажки є досить дієвим чинником, що сприяє різкому підвищенню тиску 

розпирання. Однак абсолютні величини тиску розпирання отримані, нами при 

високій насипній щільності, характерній для процесу трамбування, не такі 

великі як отримані деякими авторами [1, 4, 70, 139]. Зі збільшенням насипної 

щільності вугільної завантажки приріст тиску розпирання збільшується по 

параболічній кривій. 

 

6.2 Вплив вологості  

 

Н.А. Нікольський і М.О. Степаненко [139] проводили вивчення впливу 

вологості вугільної завантажки в широкому діапазоні зміни цього чинника на 

величину тиску розпирання. Однак при зміні вологості вони не витримували 

постійної насипної щільності вугільної завантажки, яка також впливала на 

величину тиску. Отримані ними результати представлені в табл. 15. 

Таблиця 15 – Зміна насипної щільності і тиску розпирання  

вугільної завантажки при зміні її вологості 

Волога, W
r
t % 1,0 3,0 4,5 7,0 8,5 11,5 13,0 15,5 17,0 

Насипна щільність, кг/м
3
 

(на суху масу) 
765 725 675 665 658 625 635 645 658 

Тиск розпирання, кПа 159 106 35 9,5 9,0 6,4 8,4 9,0 9,5 

 

Звертає на себе увагу дуже високий тиск розпирання при коксуванні сухої 

(W
r
t=1,0 %) вугільної завантажки – 159 кПа, що характерно для методу 

визначення тиску розпирання по Г. Копперсу, який використовувавали автори 

[139]. Різке падіння тиску розпирання відбувається при переході від вологості 

завантажки 3,0 % до 4,5 % – на 70 кПа. Величина насипної щільності при цьому 

падає не так різко. Якщо при переході від вологості 1,0 % до вологості 3,0 % 

насипна щільність падає на 40 кг/м
3
, то від 3,0 до 4,5 % – на 50 кг/м

3
, що майже 

сумірно. 

Найменший тиск розпирання спостерігається при вологості 11,5 %, при 

цій вологості і насипна щільність вугільної завантажки мінімальна. Надалі 

волога вже грає роль мастила, а не «розпушувача» між вугільними зернами, при 

цьому вона знаходиться в т.зв. «канатному» стані [141], коли міжзерновий 

простір все більше заповнюється водою. Важливо відзначити, що при цьому 

насипна щільність вугільної завантажки в перерахунку на суху масу 
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збільшується, тобто кількість сухої речовини в одиниці об’єму зростає. Це 

призводить до того, що і тиск розпирання вугільної завантажки збільшується, 

хоча зростає і сама вологість шихти. Звідси можна зробити висновок, що волога 

сама по собі не впливає, або дуже мало впливає на тиск розпирання. З метою 

виявлення, якою мірою зменшення тиску розпирання може бути віднесено за 

рахунок насипної щільності при збільшенні вологості шихти, авторами були 

поставлені додаткові досліди при постійній насипній щільності. При цьому, не 

наводячи експериментальних даних вони стверджують, що «аналогічне 

зниження розпирання при збільшенні вологості відбувається навіть і в тому 

випадку, коли щільність завантажки залишається постійною». Тим самим вони 

віддають фактору вологості також велике значення. 

Н.Р. Кушніревіч [16] проводив випробування ряду вугілля при різній 

вологості, витримуючи при цьому інші умови коксування постійними 

(температурний режим, насипна щільність на суху масу і ін.). Отримані дані 

представлені на рис.146. 

 

 

 

Рис.146. Вплив вологості W
r
t вугілля на тиск розпирання Р (Н.Р. Кушніревіч). 

 

У порівнянні з сухим станом високорозпираючого вугілля а, б і в 

(W
r
t=0 %) тиск розпирання при зростанні вологості їх до 12 % знизився в 1,5-2,0 

рази. Тиск розпирання вугілля г при зволоженні до 4 % зменшився з 19,0 до 

7,0 кПа, тобто майже в три рази. Тиск розпирання вугілля д знизився при 

зволоженні до 8 % в 1,5 рази. Тиск розпирання вугілля е, на відміну від інших, 

при зволоженні до 4% знизився незначно – з 5 до 4,5 кПа. Однак практичний 

інтерес представляє зниження тиску розпирання в діапазоні вологості 8÷10 %, 

тобто при діапазоні коливань вологості виробничої шихти. На рисунку нами 

проведена пунктирна лінія через значення вологості 10 % на абсцисі. Падіння 

тиску розпирання при збільшенні вологості з 8 % до 10 % вугілля α склало 

2,0 кПа, вугілля ϭ – 0,5 кПа і вугілля в – 3,0 кПа. Тобто, в робочому діапазоні 

вологості виробничої шихти тиск розпирання високорозпираючого вугілля, за 

даними автора, може знижуватися лише на величину від 0,5 до 3,0 кПа. 
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З аналізу рисунків 139, 140 французьких авторів [15] випливає, що при 

збільшенні вологості вугільної завантажки з 5 до 7%, тиск розпирання знизився з 

10,0до 3,0 кПа, однак насипна щільність при цьому також знизилось – з 0,76 до 

0,70 т/м
3
. На нашу думку, зниження тиску розпирання тут відбулося головним 

чином, саме за рахунок зниження насипної щільності завантажки. Слід 

зазначити, що діапазон вологості 5÷7% не характерний для виробничих умов. 

При одинаковій насипній щільності трамбованої вугільної завантажки на 

суху масу (0,91 т/м
3
) тиск розпирання шихти з 6 % вологи в порівнянні з 

вологістю 10 % виявився більшим на 25 кПа (див.рис. 139).  

Нами були проведені лабораторні дослідження впливу вологості на тиск 

розпирання двох насипних шихт з у 16 і 18 мм, і трамбованої шихти з у=14 мм, 

завантажених в камеру коксування з зазором 10 мм і без зазору при постійності 

інших технологічних чинників. Насипна щільність насипних шихт на суху масу 

склала 720 кг/м
3
, трамбованої – 1017 кг/м

3
. Отримані дані представлені на рис. 147. 

 

 
Рис. 147. Вплив вологості шихти Wt

r
 на тиск розпирання Р при постійній насипній щільності: 

1, 2 – шихта насипна відповідно з у 18 і 16 мм; 3, 4 – шихта трамбована, завантажена 

відповідно з зазором і без зазору (А.В.Ситник, В.М. Кузніченко). 

 

Отримано лінійні залежності з малим нахилом до осі абсцис, які вказують 

на слабкий вплив вологості на тиск розпирання, як для насипної, так і для 

трамбованої завантажки при умові постійної насипної щільності. У діапазонах 

робочої вологості шихти, що завантажується насипом (9,0-11,0 %) і робочої 

вологості трамбованої шихти (11,0-12,0 %) в промисловій камері коксування зміна 

тиску розпирання може скласти максимум 0,5-0,7 кПа. Таким чином, при 

промисловому коксуванні вугільних шихт, які завантажуються насипом, або у 

вигляді трамбованого пирога при умові постійної насипної щільності, зміна 

вологості шихти призводить до зміни тиску розпирання лише на рівні тенденції. 

 

6.3 Вплив рівня подрібнення вугілля та вугільних шихт. 

 

З практики виробництва коксу відомо, що чим вищий рівень подрібнення 

шихти, що завантажується в камери коксування печей, тим менша маса 

завантажки, і, навпаки. Укрупнення ж подрібнення шихти є одним з чинників 

якіпризводять до збільшення завантажки печі, що створює небезпеку нестачі 

тепла і появи «тугого ходу» печей при видачі коксу. Крім того, це явище 
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пов'язане з розвитком підвищеного тиску розпирання шихти при коксуванні в 

результаті підвищення її насипної щільності. Практичний і науковий інтерес 

представляє вивчення впливу рівня подрібнення вугільної завантажки при 

постійній насипній щільності. При таких умовах Н.Р. Кушніревічем були 

проведені коксування вугілля в лабораторній печі його конструкції [16]. У 

публікації автор не вказав, при якій постійній насипній щільності були 

проведені дослідження. Отримані ним дані представлені в табл. 16. 

Таблиця 16 Зміна тиску розпирання в залежності від рівня подрібнення 

вугілля 

Рівень 

подрібнення, мм 

Тиск розпирання (кПа) вугілля №№ 

1 2 3 4 

< 10,0 

< 3,0 

< 1,5 

< 0,5 

51 

48 

29 

- 

40 

38 

16 

- 

37 

35 

28 

- 

11 

12 

11 

3 

 

З даних таблиці випливає, що зниження крупності помелу від <10 мм до 

<3 мм практично не впливає на тиск розпирання високорозпираючого вугілля. 

Тільки при переході до «тонкого» помелу <1,5 мм відзначається істотне 

зниження тиску розпирання. Тиск розпирання менш розпираючого вугілля №4 

знизився тільки при переході від рівня подрібнення <1,5 мм до рівня <0,5 мм. 

Однак помели <1,5 мм і <0,5 мм на практиці не застосовуються. 

У Франції [15] досліджували вплив рівня подрібнення вугільної 

завантажки на тиск розпирання при тонких помелах. Насипна щільність 

становила 0,91-0,92 т/м
3
. Досліди проводили в напівпромисловій печі станції 

Марієно з рухомою стінкою. Отримані результати представлені в табл. 17. 

Таблиця 17 – Вплив гранулометричного складу вугільної завантажки  

на тиск розпирання 

Вугілля «Блюменталь» 
Бінарна шихта: вугілля «Вандель» – 40 %; 

вугілля «Карл Олександер» – 60 % 

Вміст класів крупності 

(мм), % Р, кПа 

Вміст класів крупності 

(мм), % Р, кПа 

< 2 < 0,5 < 2 < 0,5 

65 

90 

93 

98 

27 

50 

54 

59 

140,1 

62,1 

39,7 

25,7 

76 

91 

- 

98 

40 

56 

- 

66 

70,8 

30,6 

- 

16,1 
 

Величезні значення тиску розпирання, особливо при вихідних помелах, 

мабуть, пов’язані з тим, що вугільні проби автори завантажували в піч в сухому 

вигляді з високою насипною щільністю. Якщо щільність 0,92 на суху масу 

перерахувати на вологість промислового трамбованого пирога вологістю 

11,0 %, то вона складе 1,034 т/м
3
. Це практично на рівні щільності 

трамбованого пирога, який завантажується в камеру коксування з зазорами між 

ним і гріючими стінами 20 мм посередині довжини камери. Досліджувані ж 
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проби завантажувалися насипом в сухому вигляді з високою насипною 

щільністю без зазорів, що за рівнем тиску розпирання аналогічно тиску 

розпирання трамбованого пирога, завантаженого без зазорів в камеру 

коксування. 

Проведені авторами [15] дослідження про вплив схеми подрібнення ДШ і 

ДК на тиск розпирання при збереженні рівня подрібнення незмінним, показали 

відсутність переваг однієї схеми перед іншою. 

Німецькі автори [108] характеризували рівень подрібнення вугільної 

завантажки середнім розміром вугільних зерен. Результати проведених ними 

дослідів в напівпромисловій печі при постійній насипній щільності 830 кг/м
3
 

наведені на рис. 148. 

 

 
 

Рис. 148. Вплив крупності помелу вугільної завантажки dср. на внутріпластичний тиск Р  

(Х. Хауткаппе і ін.). 

 

Спочатку, в діапазоні приблизно від 0,5 мм, до середнього діаметру зерен 

2,5 мм представлена залежність змінюється по параболічній кривій, а далі - по 

прямій лінії. Від величини середнього діаметра 2,5 мм до 4,5 мм тиск 

розпирання збільшився з 5,2 до 18,0 кПа, тобто 3,4 рази. Середній діаметр зерен 

2,5 мм, приблизно, характеризує промисловий помел вугільної завантажки, що 

містить 80 % кл. <3 мм. При цьому помелі тиск розпирання становить 5,2 кПа. 

При штучному дотриманні насипної щільності постійною з укрупненням 

помелу порозність між зернами збільшується, що, навпаки, повинно 

призводити до зниження тиску розпирання або, у крайній мірі, не збільшувати 

його. Можливо, первинна вертикальна усадка вугільної завантажки в процесі 

коксування при укрупненні помелу збільшується, що аж до моменту 

пластичного стану вугілля збільшує насипну щільність завантажки. Це, 

ймовірно, і є причиною підвищення тиску розпирання при укрупненні помелу 

при постійній насипній щільності. 

Однак, в практиці коксохімічних заводів України рівень подрібнення 

шихти характеризується іншими класами крупності, мм: >6, 6-3, 3-1 і <1 мм. 

Тому при встановленні залежностей для тиску розпирання вугілля і шихт, 
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необхідно керуватися цими рівнями подрібнення і не для сухої вугільної 

завантажки, а вологої, з рівнем вологості виробничих шихт. 

Для випробувань ми використовували ті ж вугілля, що і при дослідженні 

впливу насипної щільності (див. табл. 13). Вологість насипної вугільної 

завантажки в дослідах становила 10%, насипна щільність на суху масу – 

720 кг/м
3
. Вологість трамбованої завантажки становила 11,5 %, щільність на 

суху масу 1017 кг/м
3
. Отримані дані представлені в табл. 18. 

Таблиця 18 – Вплив рівня подрібнення вугілля  

на тиск розпирання при коксуванні 

Марка по 

ДСТУ 3472-

2015 

Рівень 

подрібнення, 

мм 

Тиск розпирання, кПа 

Насипна 

завантажка 

Трамбована завантажка 

без зазору 
з зазором  

10 мм 

Г 

< 6 

< 3 

< 1,6 

< 1,0 

2,7 

2,5 

1,8 

1,3 

8,7 

8,9 

8,6 

8,0 

1,5 

1,3 

1,0 

0,6 

Ж 

< 6 

< 3 

< 1,6 

< 1,0 

5,5 

5,5 

5,1 

4,8 

9,3 

9,2 

9,0 

8,9 

6,5 

6,5 

6,3 

6,0 

К 

< 6 

< 3 

< 1,6 

< 1,0 

15,3 

15,5 

13,2 

11,8 

36,0 

35,5 

35,0 

33,9 

18,2 

18,1 

17,7 

15,4 

ПС 

< 6 

< 3 

< 1,6 

< 1,0 

7,0 

7,2 

6,1 

3,7 

26,4 

26,0 

25,3 

24,8 

10,2 

10,3 

9,6 

7,5 

КС
 

< 6 

< 3 

< 1,6 

< 1,0 

2,5 

2,5 

1,8 

1,3 

12,0 

11,9 

10,4 

7,5 

3,4 

3,2 

2,7 

2,0 

 

Дані таблиці показують, що при переході від рівня подрібнення класу 

<6,0 мм до класу <3,0 мм зміни тиску розпирання вугілля, як при насипній, так і 

при трамбованій завантажці не відбувається. При переході до рівнів 

подрібнення класу <1,6 мм і далі до класу <1,0 мм при насипнійзавантажці 

відбувається істотне зниження тиску розпирання вугілля марок Г, ПС і КС. У 

меншій мірі зниження тиску розпирання відбувається при коксуванні вугілля 

марки К і в ще меншій мірі - вугілля марки Ж. 

При коксуванні трамбованої завантажки вугілля з зазором 10 мм від 

гріючої стінки зазначені залежності притаманні вугіллю марок Г і КС і в 

меншій мірі марці ПС. Тиск розпирання вугілля марок Ж і К мало залежить від 
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переходу до рівнів подрібнення <1,6 і <1,0 мм. При коксуванні трамбованої 

завантажки вугілля без зазору спостерігається лише тенденція до зниження 

тиску розпирання вугілля марок Г, Ж, К і ПС при зниженні тонкості помелу. 

Найменшою мірою змінюється тиск розпирання жирного вугілля. Помітне 

зниження тиску розпирання трамбованої завантажки відбувається при 

коксуванні вугілля марки КС. 

При трамбуванні вугільної шихти в ТЗВМ щільність трамбованого 

вугільного пирога забезпечується трамбувальними штангами із заданою 

роботою трамбування. Коливання щільності трамбованого пирога в залежності 

від таких технологічних чинників підготовки шихти, як вологість і рівень 

подрібнення, в промислових умовах досить незначні. 

При підготовці шихт для насипного процеса завантаження зміни 

вологості і помелу шихти можуть чинити істотний вплив на її насипну 

щільність, яка істотно впливає (як було показано вище) на величину тиску 

розпирання. Тобто, вплив помелу і вологості шихти на тиск розпирання 

відбувається опосередковано, через насипну щільність. Тому необхідно 

встановити, якою мірою може змінюватися тиск розпирання шихт при 

одночасній зміні вологості і помелу. Для цього необхідно, перш за все, 

визначення насипної щільності шихти різного рівня подрібнення при різній 

вологості. Для визначення насипної щільності вугільних шихт відомий апарат 

А.А. Агроскіна [142]. Однак цей апарат через малі розміри і малу висоту 

падіння випробуваної проби не дозволяє отримувати значної насипної 

щільності, відповідної тій, як в камерах коксових печей. Значення насипної 

щільності, отримані в цьому апараті для вологої шихти в межах 8-12 % 

вологості, становлять 560-570 кг/м
3
, тоді, як було зазначено вище, середня 

насипна щільність вологої шихти в камері коксування становить 

~800÷830 кг/м
3
. Наявний на деяких коксохімічних заводах апарат конструкції 

Л.Я. Геккера і Ю.В. Мамута [143] дозволяє отримувати значення насипної 

щільності більш високі, ніж при використанні апарата А.А. Агроскіна. Однак і 

цей апарат не позбавлений недоліків. Наважку шихти 2 кг завантажують в 

циліндричну ємність, висота падіння шихти в три рази більша, ніж в апараті 

А.А. Агроскіна і становить 480 мм, однак вона також недостатня. Циліндрична 

форма бункера для випробуваної наважки шихти не дозволяє імітувати процес 

витікання шихти з конічного бункера вуглезавантажувального вагона в 

промислову камеру коксування, бо шихта без будь-якого перемішування шарів 

випадає з циліндричного бункера у вигляді пробки з вихідною насипною 

щільністю. Завантаження бункера вручну совком може відбуватися з різною 

інтенсивністю при різній висоті падіння шихти в бункер. Тобто, в бункері 

вихідна насипна щільність шихти залежить і від суб’єктивних факторів. Тому 

нами був розроблений апарат (рис. 149), розрахований на наважку шихти 

(вугілля) 3 кг з висотою падіння 1,5 м, що вже в якійсь мірі можна порівняти з 

висотою падіння шихти з бункера промислового завантажувального вагона в 

камеру коксування. Діаметр бункера становить 200 мм, в нижній частині він 

має конічний перехід висотою 80 мм до діаметру 100 мм, що імітує форму 

бункера завантажувального вагона.  
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Рис. 149. Апарат для визначення насипної щільності вугільних шихт: 1 – решітка; 2 – бункер; 

3 – шибер; 4 – патрубок; 5 – приймач (ДП «УХІН»). 

 

Завдяки цьому при випуску шихти з бункера шари шихти перемішуються, 

відбувається їх розщільнення, аналогічно витіканню з бункера 

завантажувального вагона. Для виключення впливу суб’єктивного фактора на 

вихідну насипну щільність при завантаженні бункера шихтою він забезпечений 

у верхній частині знімною решіткою з розміром чарунок 12×12 мм, яка діє у 

вигляді розсікача шихти при її завантаженні. 

Апарат виконаний з листової нержавіючої сталі і закріплений на масивній 

основі. 

Результати випробувань шихти з трьома рівнями подрібнення (75,0; 80,0 і 

85,0 % вмісту класу <3,0 мм) при різній їх вологості представлені на рис. 150. 
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Рис. 150. Вплив вологості шихти на насипну щільність: 1, 2, 3 – рівень подрібнення 

відповідно 75,0; 80,0 і 85,0 % вмісту класу <3,0 мм. 

 

Отримані дані показують, що зміна насипної щільності шихти 

відбувається з мінімумом в області вологості 9-11 % для шихт більш грубого 

рівня подрібнення і в області 10-12% для шихти більш тонкого подрібнення. 

При цьому збільшення вологості шихти з 7 до 10 % призводить до зниження 

насипної щільності їх на 25-30 кг/м
3
. В області робочої вологості шихти при 
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насипному процесі завантаження (9-11 %) зміни насипної щільності незначні – 

не більше 5 кг/м
3
. 

При підвищенні рівня подрібнення з 75,0 до 80,0 % вмісту класу <3,0 мм 

насипна щільність знижується на ~ 10 кг/м
3
, а від 80,0 до 85,0 % класу <3,0 мм – 

на ~15 кг/м
3
. 

На рис. 151 представлені залежності тиску розпирання від вологості при 

різних рівнях подрібнення шихти. 
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Рис. 151. Вплив вологості на тиск розпирання шихти різного рівня подрібнення:  

1, 2, 3 – рівень подрібнення відповідно 75,0; 80,0 і 85,0 % вмісту класу <3,0 мм. 

 

Виконані вимірювання тиску розпирання показують, що хід зміни тиску 

розпирання для випробуваних шихт ідентичний. Спочатку спостерігається 

деяке падіння значень тиску розпирання при збільшенні вологості шихти з 7 до 

10 % і на цьому рівні воно залишається для шихти з рівнями подрібнення 75,0-

80,0 % класу <3,0 мм, а шихти з більш високим рівнем подрібнення продовжує 

знижуватися аж до 12 % вологості, а потім також залишається без змін. 

Отже, ті зміни насипної щільності, при одинаковому рівні подрібнення, 

які відбуваються в робочому діапазоні вологості виробничих шихт, не 

впливають на тиск розпирання. Рівень подрібнення шихти впливає на тиск 

розпирання через зміну насипної щільності завантажки. При переході від рівня 

подрібнення 75,0 % класу <3,0 мм до рівня 80,0 % класу <3,0 мм тиск 

розпирання в робочому діапазоні вологості знижується на 0,2 кПа, а від 80,0 % 

класу <3, 0 мм до 85,0 % класу <3,0 мм ще на 0,3 кПа. 

 

6.4. Вплив температурного режиму коксування. 

 

Після введення в експлуатацію напівпромислової печі з рухливими 

стінками Г. Копперс і А. Ієнкнер проводили дослідження впливу температури в 

обігрівальних каналах печі на тиск розпирання високорозпираючоговугілля [1]. 

Умови, при яких були проведені коксування, і якість вугілля наведені в 

табл. 19. 
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Таблиця 19 – Вплив температури в обігрівальних каналах печі  

на тиск розпирання вугілля. 

№№ 

досліду 

A
d
, 

% 

V
d
, 

% 

W
r
t, 

% 

Насипна 

щільність 

завантажки, 

кг/м
3
 

Т
о
С, в 

обігр. 

каналах 

Кінцева 

температура 

коксу 

Т, ºС 

Пк, 

год 

Р, 

кПа 

волог., сух., 

1 6,84 22,23 9,88 1088 971
1)

 
1100-

1140 
928 27,5 54,0 

2 6,90 22,37 10,68 1047 935 
1410-

1440 
937 18,0 48,0 

 
1) За нашими розрахунками при даній вологості насипна щільність на суху масу 

складе 980 кг/м
3
, а не 971 кг/м

3
, як вказують автори. 

 

З таблиці випливає, що насипна щільність вугільної завантажки була 

дуже високою - на рівні трамбованого пирога. При цьому в досліді 1 насипна 

щільність на суху масу фактично була вища на 45 кг/м
3
. Температура в 

обігрівальних каналах у другому досліді була вища ніж в першому, на 300 ºС, 

але кінцеві температури коксування були дуже близькі. Велика різниця 

температур в обігрівальних каналах зумовила і велику різницю періодів 

коксування – майже на 10,0 год. Тиск розпирання при менших температурах в 

обігрівальних каналах виявився вищим на 6,0 кПа. Однак і насипна щільність 

завантажки при більш низьких температурах виявилася істотно вищою. 

Спираючись на дані розд. 6.1 про вплив насипної щільності на тиск розпирання, 

можна з упевненістю сказати, що перевищення тиску розпирання на 6,0 кПа 

слід віднести на рахунок впливу насипної щільності. Отже, збільшення 

авторами температури в обігрівальних каналах печі на 300 ºС, на нашу думку, 

не вплинуло на тиск розпирання дослідждуваного вугілля. 

Дані Ф. Ульріха, який проводив вивчення впливу температурного режиму 

коксування промислової печі на тиск розпирання за допомогою розробленого 

ним приладу [103], кардинально відрізняється від наведених вище результатів. 

При коксуванні сильнорозпираючого вугілля тиск розпирання склав 34,0 кПа 

при температурі обігрівальних простінків печей 1200 ºС, а при зниженні її до 

1000 ºС тиск розпирання склав 24,0 кПа. Зниження температури простінків на 

200 ºС призвело до зниження тиску розпирання високорозпираючого вугілля на 

10,0 кПа. При коксуванні малорозпираючого вугілля (за висловом авторів) при 

трьох різних температурах в обігрівальних простінках печей отримані 

результати, які відображені на рис. 152. 

З рисунку видно, що при зниженні температури в обігрівальних 

простінках тиск розпирання вугільної завантажки закономірно знижується. При 

зниженні температури з 1200 ºС до 1000 ºС тиск розпирання знизився на 

3,0 кПа. 



 161 

 
Рис. 152. Залежність тиску розпирання Р від температури в обігрівальних простінках, ºС:  

а – 1200, в – 1000, с – 800 (Ф. Ульріх). 

 

Слід сказати, що на практиці таких великих коливань температур (крім 

форс-мажорних обставин) не буває. Зазвичай після виведення коксової батареї 

на заданий температурний режим його коливання мінімальні (±10 ºС). В даному 

ж випадку автори зазначених робіт, різко змінюючи температури в 

обігрівальних каналах (простінках) на сотні градусів, прагнули чітко виявити 

шукані закономірності. Якщо ж підрахувати зміну тиску розпирання 

високорозпираючого вугілля при реально можливій зміні температури обігріву 

на практиці (20 ºС), то зміна тиску розпирання складе не 10 кПа, а в 10 раз 

менше – 1,0 кПа. При коксуванні малорозпираючого вугілля ця величина ще 

менша – 0,3 кПа. 

О.С. Фоменко [4] у своїй публікації наводить дані Б. Гофмейстера, який 

досліджував вплив температури нагрівальної камери печі на тиск розпирання 

вугільної завантажки. Отримані результати наведені в табл. 20. 

Таблиця 20 – Зміна тиску розпирання при зміні температури  

нагрівальної камери 

Температура нагрівальної камери, 
о
С 500 600 700 800 900 

Тиск розпирання, кПа 21 28 30 33 51 

 

При підвищенні температури від 500 до 800 °С включно (на 300 ºС), тиск 

розпирання підвищився на 12 кПа, а при підвищенні на 100 ºС, від 800 до 

900 ºС – на 18 кПа. Отже, згідно з цими даними в області більш високих 

температур зростання тиску розпирання посилюється. 

Н.Р. Кушніревіч вивчав вплив швидкості коксування V на тиск 

розпирання Р в лабораторній печі при ширині камери коксування 50 мм [16]. 

Отримані результати представлені в табл. 21. 

Оскільки при випробуванні кожного вугілля автор ставив різні початкові 

швидкості і різні збільшення швидкості коксування, то, щоб привести дані «до 

єдиного знаменника», нами була підрахована ступінь збільшення швидкостей і 

тисків розпирання і в підсумку - коефіцієнт збільшення тиску розпирання. 
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Таблиця 21 – Тиск розпирання вугілля при різній швидкості коксування 

Показник 
Марка вугілля 

ПЖ ПЖ1 ПС1 ПС2 

Швидкість коксування, К/хв 4,0 8,0 4,6 10,0 3,4 6,0 3,6 6,5 

Тиск розпиранняР, кПа 3,8 4,8 3,1 5,2 5,8 13,4 1,8 4,5 

Ступінь збільшення швидкості 

коксування, КV, раз 
2,00 2,17 1,76 1,80 

Ступінь збільшення тиску розпирання, 

Кр, раз 
1,26 1,68 2,31 2,50 

Коефіцієнт збільшення тиску 

розпирання, К=Кр/ КV 
0,63 0,77 1,31 1,39 

 

Цікаво відзначити, що цей коефіцієнт для жирного вугілля, приблизно, в 

два рази нижчий, ніж для ПС. Цей факт автор чомусь пов’язує з подібною 

поведінкою вугілля марки ПС при підвищенні насипної щільності 

(див. рис. 138). На нашу ж думку, це пов’язано з властивостями пластичної 

маси вугілля. На відміну від марки ПС в’язкість пластичної маси жирного 

вугілля низька і при підвищенні швидкості коксування її в’язкість змінюється 

мало, а підвищення тиску розпирання більше пов’язане зі збільшенням 

швидкості утворення парогазових продуктів коксування в пластичному шарі. 

При збільшенні ж швидкості коксування вугілля марок ПС в’язка пластична 

маса стає менш в’язкою, більш однорідною, що сприяє накопиченню в 

пластичному шарі більшої кількості парогазових продуктів коксування і тим 

самим – суттєвого підвищення тиску розпирання. 

Вплив рівня температур в обігрівальних каналах напівпромислової печі 

Марієно [15] на тиск розпирання показано на рис. 55 і 56 (див. розд. 2). Якщо 

для коксування індивідуального вугілля при зниженні температури в 

обігрівальних каналах тиск розпирання закономірно знижується (див. рис. 55), 

то при коксуванні шихти такої залежності немає. При температурі 1020 ºС тиск 

розпирання на 3 кПа вищий, ніж при більш високій температурі – 1119 ºС 

(див. рис. 56). Тобто, підвищення температури обігрівальних каналів, що 

призводить до підвищення швидкості коксування, не завжди призводить до 

підвищення тиску розпирання. 

Польські автори [133] у своїй публікації наводять дані Стрєлова, який 

вивчав вплив температури в обігрівальних простінках на внутріпластичний 

тиск в промисловій камері коксування. Результати вимірювань представлені на 

рис. 153. 
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Рис.153. Вплив температури в обігрівальних простінках Т на внутріпластичний тиск Р 

(Стрєлов). 

 

Отримана лінійна залежність, яка показує, що з 5,0 кПа при температурі в 

простінках 1230 ºС тиск в пластичному шарі збільшується до 30,0 кПа при 

температурі 1300 ºС, тобто в шість разів, що, на наш погляд, занадто багато. 

Підвищення температури простінків на кожні 10 °С призвело до підвищення 

тиску розпирання на 3,6 кПа. 

О.В. Ситник провів дослідження впливу температури нагрівальної печі 

уніфікованої установки на тиск розпирання насипної і трамбованої завантажки 

вугілля марки К. Отримані результати наведені в табл. 22. 

Таблиця 22 – Вплив температурного режиму коксування печі на тиск 

розпирання вугілля марки К. 

Завантажка 

Тиск розпирання (кПа) вугільної завантажки при температурі 

гріючих стінок камери коксування, ºС 

800 850 900 950 

Насипна 

трамбована 

12,7 

35,4 

13,5 

37,6 

14,7 

39,6 

15,0 

39,8 

 

При насипному завантаженні тиск розпирання монотонно підвищується зі 

збільшенням температури гріючих стін камери коксування. Помітний підйом 

тиску спостерігається до температури 900 
о
С, а потім різко сповільнюється. При 

коксуванні трамбованої завантажки зростання тиску розпирання з ростом 

температури вище і становить ~4,0 кПа при 900 ºС. При подальшому 

збільшенні температури помітного зростання тиску розпирання не 

спостерігається, як і під час коксування насипної завантажки. Отримані нами 

результати показують, що такого великого збільшення тиску розпирання при 

збільшенні температури коксування(в рази), як вказують деякі автори, не 

відбувається. 

 

6.5. Вплив ширини камери коксування. 

 

З практики виробництва коксу відомо, що при однакових температурах в 

обігрівальних простінках печей період коксування в печах меншої ширини 

менший, ніж в печах більшої ширини. Отже, швидкість коксування в 
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вузькокамерних печах більша, ніж в ширококамерних. Як вже було показано 

вище, підвищення швидкості коксування призводить до підвищення тиску 

розпирання коксуємої вугільної завантажки. Тому слід очікувати, за інших 

рівних умов, більш високих тисків розпирання в вузьких камерах коксування в 

порівнянні з широкими камерами. Підтвердженням цього є результати вимірів 

тиску розпирання Ф. Ульріха [103] в промислових печах різної ширини. При 

коксуванні вугілля з 18,0 % виходу летких речовин і температурі в 

обігрівальних простінках 1050 ºС в печах з камерами, що значно розрізняються 

по ширині були отримані залежності, зображені на рис. 154. 
 

 
Рис. 154. Тиск розпирання вугілля Р при різній ширині камери коксування:  

а – 540 мм, b –- 300 мм (Ф. Ульріх). 

 

Дані рисунка показують досить великий вплив ширини камери 

коксування на тиск розпирання коксуємої завантажки. Якщо при ширині 

камери 300 мм тиск розпирання склав 28 кПа, то при ширині камери 540 мм – 

16 кПа. Зміна склала 0,06 кПа/мм. 

Для оцінки ефективності вузькокамерних печей на Костянтинівському 

коксохімічному заводі були побудовані дві батареї вузькокамерних коксових 

печей. Батарея № 1: кількість печей – 22 з розмірами, мм: середня ширина – 300 

(МС-270, КС-330). Батарея № 2: кількість печей – 21 з розмірами, мм: середня 

ширина – 350 (МС-320, КС-380). Корисна висота пічних камер обох батарей 

2390 мм, корисна довжина 10150 мм. Основною ідеєю будівництва цих батарей 

стало те, що при зменшенні ширини камери різко скоротиться період 

коксування і збільшиться продуктивність печей при тих же температурах в 

обігрівальних простінках, що і в більш широких камерах [144]. Ці передумови 

грунтувалися на публікаціях різних авторів і, зокрема Р. Мотта і Р. Уіллера 

[145], які наводять такі дані (табл. 23). 

Таблиця 23 – Вплив ширини камери коксування на швидкість підйому 

температур і період коксування 

Ширина камери, мм 508 430 356 

Швидкість підйому температур в діапазоні 300-600 
о
С  

на ¼ ширини камери, К/хв 
1,0 1,7 2,5 

Період коксування, год 30 16 11 



 165 

Роботу вузькокамерних батарей порівнювали з роботою краматорської 

коксової батареї, ширина камер коксування в якій становила 400 мм за тих же 

габаритів, що і в Костянтинівці. Дані наведені в табл.24. 

Таблиця 24 – Вплив ширини камери коксування на показники роботи  

коксової батареї 

Ширина 

камери, мм 

Корисний обєм 

камер, м
3
 

Пк, 

год 

Продуктивність 

по коксу, т/добу 

Зріст 

продуктивності, 

% 

400 

350 

300 

9,70 

8,49 

7,28 

19,0 

14,3 

12,0 

7,075 

8,206 

8,397 

100,0 

116,0 

117,2 
 

Отже, з даних таблиці видно, що звуження камери коксування з 400 до 

350 мм дало суттєве зростання продуктивності, а звуження з 350 до 300 мм 

практично не дало ефекту. Однак необхідно відзначити, що температури в 

обігрівальних простінках бат. №1 (ширина 300 мм) були нижчі на 10-20 ºС, ніж 

на бат. №2 (ширина 350 мм). 

Після нетривалого часу експлуатації батарей було проведено обстеження 

стану кладки вузькокамерних печей. При цьому була виявлена деформація 

кладки на 19 печах. Опуклості і вігнутості досягали 30-40 мм. Спостерігався 

тугий хід і буріння печей. Ці явища автори відносять до недоліків будівництва 

печей (неякісний мертель), перебоїв з поставками вугілля, перестою печей і, 

головне, до якості вугільної шихти і «поганого дозування вугілля». Вихід летких 

речовин з шихти склав в середньому 20,0 %, товщина пластичного шару, яка 

визначалася, приблизно, один раз на чотири доби, становила 22-24 мм. 

На підставі спостережень авторів за роботою вузькокамерних  печей вони 

прийшли до висновку, що в цих печах тиск розпирання позначається більше, 

ніж в ширококамерних. Тому для недопущення тугого ходу, або буріння 

вузькокамерних печей потрібний «особливо ретельний підбір вугілля для 

отримання більш усадочної шихти», тому що при роботі «на звичайній шихті, 

придатній для ширококамерних печей, вузькокамерні печі більше схильні до 

передчасного зносу і деформації». 

Збільшення тиску розпирання коксуємої завантажки в вузькокамерних 

печах автори пояснюють також тим, що «тиск розширення, діючи на 

незкоксовану шихту, призводить до ущільнення маси вугілля, в результаті чого 

місце для вільної дії тиску розширення буде тим більше, чим більше ширина 

камери». Однак, як було показано нами вище, ця теза є неправомірною, 

оскільки дальнодія пластичного шару в напрямку «незкоксованої шихти» 

незначна, вона однаково проявляється і в широких, і в вузьких камерах 

коксування. Головним чинником, що впливає на тиск розпирання коксуємої 

завантажки, є істотне підвищення швидкості коксування в пластичному шарі 

(300-600 °С) при зменшенні ширини камер коксування (див.табл.23). 

Н.Р. Кушніревіч [16] досліджував вплив ширини камери на тиск 

розпирання в лабораторній печі. Початкова ширина становила 100 мм. 

Конструкція печі дозволяла зменшити її до 50 мм. При цих розмірах ширини 
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камери було прококсоване вугілля марки ПЖ при дотриманні всіх інших рівних 

умов. При ширині камери 100 мм тиск розпирання становив 6,8 кПа, а при 

ширині 50 мм – 3,8 кПа. Тобто, при меншій ширині камери тиск розпирання 

виявився менший, хоча швидкість коксування при цьому була дещо більшою – 

4,0 К/хв у порівнянні з більш широкою камерою (3,6 ºС/хв). Ці дані йдуть 

врозріз з вище викладеними даними. 

У ВУХІНі [86] проводили дослідження впливу ширини камери 

коксування в напівпромисловій печі. При коксуванні малорозпираючого 

вугілля в камері шириною 300 мм тиск розпирання склав 2,8 кПа, а при ширині 

400 мм – 2,0 кПа. Коксування високорозпираючого вугілля проводили при 

трьох ширинах камери коксування (див. рис. 45, розд. 2). При цьому перехід від 

ширини 200 мм до ширини 300 мм не вплинув на тиск розпирання, яке склало 

18 кПа. Подальше збільшення ширини камери призвело до зниження тиску 

розпирання до 15 кПа. Отже, в даному випадку збільшення ширини камери 

коксування призвело до невеликого зниження тиску розпирання. 

При відпрацюванні режимів коксування напівпромислової печі станції 

Марієно авторами [15] були проведені різні досліди, в тому числі і з різною 

шириною камери коксування – 350, 410 і 500 мм. Досліди проводили при 

одному і тому ж температурному режимі. Результати частково висвітлені у 

другому розділі (див. рис. 53 і 54). При коксуванні шихти Е тиск розпирання 

при зміні ширини камери не змінився і залишився таким же високим (50 кПа), 

як і при вузькій (350 мм) камері. При коксуванні шихти F перехід від ширини 

350 мм до ширини 410 мм вплинув незначно - тиск розпирання знизився на 

1,0 кПа – з 18 до 17 кПа. І тільки перехід на ширину камери 500 мм привів до 

більш помітного зниження тиску розпирання – до 15 кПа, тобто на 3,0 кПа. 

Загалом же результати дослідів показали малу залежність тиску розпирання від 

ширини камери коксування, яку змінювали в широких межах.  

Р. Arendt і ін. [146] наводять у своїй публікації залежність тиску 

розпирання вугільної завантажки від ширини камери напівпромислової печі, яку 

змінювали в широких межах. Температура в обігрівальних каналах становила 

1350 і 1150 ºС. Авторами отримані прямолінійні залежності (рис. 155). 
 

 
Рис.155. Вплив ширини камери коксування в на тиск розпирання Р при різних 

температурах в обігрівальних каналах: –– –1350 ºС; -- – 1150 ºС (Р. Arendt). 
 

При температурі в обігрівальних каналах 1350 ºС і ширині камери 

коксування 450 мм тиск розпирання склав 7,3 кПа, при ширині 750 мм – 
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3,5 кПа, а при ширині 850 мм – 2,0 кПа. При меншій на 200 ºС температурі і 

ширині камери 450 мм тиск розпирання склав 2,5 кПа, а при ширині камери 

750 мм – 1,0 кПа. При більш високій температурі різниця тисків при збільшенні 

ширини камери з 450 до 750 мм склала 3,8 кПа, а при меншій температурі – 

всього – 1,5 кПа. Тобто, при більш низьких температурах коксування вплив 

ширини камери коксування на тиск розпирання значно менший – це також 

видно по кутах нахилу прямих ліній. 

Рисунок також дає уявлення про вплив температури в обігрівальних каналах 

на тиск розпирання коксуємої вугільної завантажки. Так, при ширині камери 450 

мм тиск розпирання при температурі 1350 ºС склав 7,3 кПа, а при меншій на 200 ºС 

температурі 2,8 кПа, тобто на 4,5 кПа менше. При більшій ширині камери ця 

різниця значно менша. Так, при ширині камери 750 мм тиск розпирання склав 

відповідно 3,5 і 1,0 кПа, тобто на 2,5 кПа менше. Отже, і вплив температури в 

обігрівальних каналах при збільшенні ширини камери коксування менший. 

На крупнолабораторній уніфікованій печі нами були проведені коксування 

при ширині камери 90 і 50 мм вугілля марки К) і вугілля марки Ж, а також 

виробничої вугільної шихти. Досліди проводили при стандартних умовах 

підготовки вугільної завантажки до коксування: насипна щільність 0,8 кг/дм
3
, 

вологість 10,0 %, рівень подрібнення 80 % вмісту класу <3 мм. Температурний 

режим витримувався постійним. При зменшенні ширини камери коксування з 90 

до 50 мм тиск розпирання вугілля К зріс з 17,0 до 19,2 кПа, вугілля Ж – з 7,5 до 

8,4 кПа, а шихти – з 8, 2 до 8,9 кПа. У всіх випадках звуження камери коксування 

призводило до підвищення тиску розпирання, однак це підвищення було 

невеликим. Отже, помітне підвищення тиску розпирання мало місце тільки при 

коксуванні високорозпираючого вугілля марки К. Під час коксування помірно 

розпираючоїшихти тиск розпирання підвищився на 0,7-0,9 кПа. 

Виходячи з результатів досліджень, проведених в лабораторних, 

напівпромислових і промислових умовах, можна зробити висновок, що зі 

збільшенням ширини камери коксування тиск розпирання коксуємої вугільної 

завантажки знижується. Особливо помітно це проявляється при переході до 

камер великої ширини – 500 мм і більше. При більшій ширині камери злиття 

пластичних шарів по її осі з виникненням піку тиску відбувається пізніше, ніж 

при меншій ширині. За цей час в пристінних шарах напівкоксу-коксу 

відбуваєтьсязначна усадка, що сприяє зниженню пікового тиску розпирання. 

При промисловому коксованні зниження тиску розпирання при переході на 

велику ширину камери зобумовлено ще і тим, що при великій ширині камери 

температуру в обігрівальних простінках печей установлюють меншу, ніж при 

вузьких камерах. При цьому швидкість коксування в широких камерах менша, 

а, як було показано вище, це сприяє зниженню тиску розпирання. 

 

6.6. Вплив добавки коксового дрібняку. 

 

При розсіві валового коксу на коксосортувальні відсіюється в середньому 

близько 6% коксового дрібняку (КД) розміром <10 мм. Цей попутний продукт 

доцільно використовувати в шихті для коксування, особливо в технології із 
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застосуванням трамбування шихти при відповідній його підготовці [147-149]. 

Досить широко вивчався вплив тонкоподрібненого КД на якість і вихід коксу, 

однак вплив його на тиск розпирання шихти при коксуванні вивчався мало. 

Н.А. Нікольський і М.А. Степаненко [139] вводили в шихту для 

коксування КД в кількості від 5 до 20 %, при цьому вони не вказують, якої 

крупності був взятий КД для досліджень. З огляду на, те що в публікації нічого 

не говориться про будь-яку підготовку КД, можна припустити, що це був КД 

вихідної крупності, відсіяний на коксосортувальні. Отримані в лабораторній 

установці дані по тиску розпирання вугілля з різними добавками КД 

представлені в табл. 25. 

Таблиця 25 – Вплив добавки КД до високорозпираючого вугілля  

на тиск розпирання 

Кількість добавки КД, % - 5,0 10,0 20,0 

Тиск розпирання, кПа 95,5 60,2 40,8 17,3 

 

Дані таблиці показують, що добавка КД до вугілля різко знижує тиск 

розпирання. Автори пояснюють це тим, що «коксовий дрібняк діє, як 

розріджуюче середовище». 

Французькі автори [15] проводили подібні дослідження 

нависокорозпираючому вугіллі «Дрокур»,що розвиває тиск розпирання 88,0 

кПа при завантаженні насипом. При добавці до вугілля 10 % КД, подрібненого 

до 98 % вмісту класу <0,5 мм, тиск розпирання знизився до 25,5 кПа, а при 

добавці 15 % КД він знизився до 15,0 кПа. При більш крупному подрібненні  

КД – 90 % класу <1 мм добавка його в кількості 10 % зменшила тиск 

розпирання до 33,0 кПа. Отримані дані, свідчать, що чим вище рівень 

подрібнення КД, тим більше зниження тиску розпирання. 

Причини такого впливу КД на тиск розпирання, подібно як і в попередній 

роботі, пояснюються «розрідженням вугілля, яке розвиває при коксуванні тиск 

розпирання». Крім того, добавка КД, «має більш тонкий помел, ніж вугілля, 

збільшує рівень подрібнення його, що сильно знижує тиск розпирання». І, нарешті, 

«можливо, що інертні добавки збільшують проникність пластичного шару». 

Нами проведені дослідження впливу КД на тиск розпирання насипних і 

трамбованих шихт різної спікливості. Спікливість трьох насипних шихт за величиною 

«у» становила 17, 18 і 20 мм, трамбованої – 12, 13 і 14 мм. Рівень подрібнення 

насипних шихт склав 80 % вмісту класу <3 мм, вологість 10,0 %, насипна щільність 0,8 

кг/дм
3
, трамбованої, відповідно – 90,0; 11,5 і 1,13 (у перерахунку на вологість 10,0 %, 

тобто при щільності промислового трамбованого пирога). 

Вимір тиску розпирання трамбованих шихт починали після вільного 

розширення трамбованого пирога на 10 мм, тобто визначали показник Р
10

, кПа. 

З огляду, що раніш виконані роботи в цьому напрямку проводилися з КД 

тільки одного, або двох помелів, близьких між собою (<0,5 і <1,0 мм), нами 

були приготовлені проби КД різного рівня помелу, а також було взято коксовий 

пил УСГК (установки сухого гасіння коксу). Для зниження крупності вихідного 

КД його двічі пропускали через дробарку Машини Підготовки Лабораторних 

проб (МПЛ), класи крупності <3; <1,6 і <0,5 мм отримували подрібненням КД в 
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валковій дробарці ВТК заводу, а клас <0,25 мм - в дробарці для підготовки 

аналітичних проб. Гранулометричні склади проб КД різного рівня подрібнення 

представлені в табл.26. 

Таблиця 26 – Гранулометричний склад коксового дрібняку 

Вид коксового 
дрібняку 

Вміст класів крупності (мм), % 

>5 5-3 3-0,5 
0,5-
0,25 

< 0,25 <0,5 < 3,0 

Вихідний 
Подрібнений в МПЛ  
клас < 3 мм 
клас < 1,6 мм 
клас < 0,5 мм 
клас < 0,25 мм 
Пил УСГК 

32,9 
5,3 
- 
- 
- 
- 

0,6 

8,8 
7,0 
- 
- 
- 
- 

1,3 

42,6 
60,4 
65,2 
24,3 

- 
- 

3,5 

8,4 
14,0 
17,1 
45,2 

- 
- 

22,3 

7,3 
13,3 
17,7 
30,5 

- 
100,0 
72,3 

15,7 
27,3 
34,8 
75,7 

100,0 
100,0 
94,6 

58,3 
87,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,1 

 

У трамбовану шихту додавали до 7,0 % коксового дрібняку, в насипну від 

2,0 до 3,0 %. Менша кількість добавки в насипній шихті пояснюється різко 

негативним її впливом на механічну міцність коксу при добавках КД більше 

2,0-3,0 %. Тиск розпирання вугільних шихт без добавки КД становив: при 

насипній завантажці 6,0; 6,6 і 7,9 кПа, при трамбованій – 4,6; 6,8 і 7,7 кПа 

(шихти № 1-3 відповідно). 

Досліди з визначення тиску розпирання шихт з різною кількістю добавок 

коксового дрібняку проводили на уніфікованій установці ДП «УХІН». 

Результати досліджень представлені в табл. 27 і 28. 

Таблиця 27 – Тиск розпирання насипних шихт при добавках коксового дрібняку 

Вид коксового дрібняку 

Тиск розпирання шихт при добавці коксового 
дрібняку (%), кПа 

№ 1 № 2 № 3 
2 3 2 3 2 3 

клас <3,0 мм 5,7 5,0 6,4 5,7 7,8 7,0 
клас <1,6 мм 5,5 4,8 6,2 5,4 7,7 6,6 
клас <0,5 мм 5,4 4,5 6,0 5,2 7,3 6,1 
клас <0,25 мм 5,2 4,3 5,6 4,9 7,1 5,8 
пил УСГК 5,3 4,4 5,7 5,1 7,0 5,9 

 

Таблиця 28 – Тиск розпирання трамбованої шихти при добавках  

коксового дрібняку 

Вид коксового 
дрібняку 

Тиск розпирання шихт при добавці коксового дрібняку (%), кПа 
№ 1 № 2 № 3 

1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 
подрібнений в 
МПЛ 

4,4 4,0 3,5 3,2 6,7 6,2 5,5 4,6 7,7 6,9 6,1 5,4 

клас <3,0 мм 4,3 3,5 3,4 3,0 6,6 6,0 5,4 4,4 7,7 6,8 6,0 5,4 
клас <1,6 мм 4,1 3,6 3,1 2,7 6,4 5,7 5,1 4,2 7,5 6,5 5,7 5,0 
клас <0,5 мм 4,0 3,4 2,9 2,4 6,2 5,5 4,8 4,0 7,3 6,2 5,4 4,7 
клас <0,25 мм 3,6 3,1 2,5 2,2 6,0 5,0 4,4 3,5 7,0 5,9 4,9 4,2 
пил УСГК 3,7 3,2 2,7 2,3 6,1 5,1 4,4 3,6 7,0 5,7 5,0 4,3 
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Отримані дані показують, що добавки коксового дрібняку є досить ефективним 

засобом зниження тиску розпирання як насипних, так і трамбованих шихт. Добавка 

коксового дрібняку в насипні шихти до 3,0 % дозволяє знизити тиск розпирання на 26-

28 %. Приблизно, на таку ж величину при добавці 3 % КД знижується тиск 

розпирання і трамбованих шихт. При добавці тонко подрібненого коксового дрібняку 

в трамбовані шихти в кількості до 7,0 % тиск розпирання знижується на 44-51 %. 

Зі зниженням крупності подрібнення коксового дрібняку ефективність 

його впливу підвищується. При цьому, якщо перехід від крупності дрібняку, 

подрібненого в МПЛ, рівній 87,7 % класу <3,0 мм до 100,0 % класу <3,0 мм, 

практично не позначається на тиску розпирання, то перехід до більш тонкого 

подрібнення помітно знижує його. Ефективність впливу коксового дрібняку 

класу <0,25 мм, отриманого шляхом подрібнення коксового дрібняку класу 

<10,0 мм, і пилу УСГК однакові. Це можна пояснити їх близькими 

гранулометричними складами і фізико-хімічними властивостями. 

Таким чином, добавки тонко подрібненого коксового дрібняку до 

насипних і трамбованих шихт є досить ефективним засобом зниження тиску 

розпирання. З підвищенням рівня подрібнення коксового дрібняку ефективність 

його дії підвищується. Добавка коксового дрібняку класу <0,25 мм, або пилу 

УСГК до шихти для трамбування в кількості 7 % дозволяє знизити тиск 

розпирання, приблизно, в півтора рази.  

Однак, якщо використовувати КД як засіб, що знижує тиск розпирання 

коксуємої завантажки, слід враховувати його негативний вплив на механічну 

міцність коксу при добавках понад оптимальних рівнів. Використання КД в 

великих кількостях (до 7-10 %) без шкоди якості доменного коксу можливо 

тільки при трамбуванні вугільних шихт. 

Що стосується інших розглянутих технологічних чинників, то слід мати 

на увазі, що найефективнішою з них є насипна щільність вугільної завантажки. 

При насипному процесі завантаження печей її дія проявляється через рівень 

подрібнення шихти і в деякій мірі через вологість. При значних коливаннях 

температури в обігрівальних простінках печей слід мати на увазі, що 

підвищення температури обігріву може істотно підвищувати тиск розпирання. 

Розвиток тиску розпирання в більш широких камерах проявляється в меншій 

мірі, ніж у вузьких, що пов’язано в основному з меншим рівнем температур в 

обігрівальних простінках і більш тривалим періодом коксування. 
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РОЗДІЛ 7 
 

ТИСК РОЗПИРАННЯ БІНАРНИХ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 
ВУГІЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

 

7.1 Тиск розпирання бінарних сумішей вугілля при насипному 

завантаженні 

 

Головними критеріями при складанні вугільних шихт для коксування є 

якість коксу та безпечний тиск розпирання коксуємої шихти на кладку 

обігрівальних простінків печей. У прагненні до найбільш високої механічної 

міцності коксу з наявного на заводському складі набору вугілля виробники 

стикаються з наступними питаннями: 

– скільки можна максимально ввести в шихту добреспікливого, але 

високорозпираючого вугілля, щоб при цьому не перевищити нормативний тиск 

розпирання? 

– чи є тиск розпирання шихти середньозваженим тиском розпирання 

окремих шихтокомпонентів? 

У зв’язку з цим актуальним є вивчення впливу взаємодії вугілля в 

сумішах на тиск розпирання цих сумішей. Зрозуміло, що найбільш чітко ця 

взаємодія буде простежуватися в бінарних сумішах. При цьому можна 

припустити, що результати коксування бінарних сумішей в подальшому 

можуть бути використані для прогнозу тиску розпирання багатокомпонентних 

сумішей вугілля. Слід сказати, що широких повномасштабних досліджень 

зміни впливу тиску розпирання в бінарних вугільних сумішах не проводилося. 

Лише Н.Р. Кушніревичем цілеспрямовано були проведені короткі 

дослідження в даному напрямку, з приводу яких він сам вказував, що 

«дослідження тиску розпирання вугільних сумішей мало на меті отримання 

тільки попередніх даних, так як рішення цього питання в повному обсязі 

потребують спеціальної великої роботи» [94]. Для своїх досліджень він задіяв 

всього три вугілля марок Г, К і ОС. Великим недоліком роботи було те, що в 

його дослідженнях була відсутня марка Ж, що міститься в насипних вугільних 

шихтах, як правило, в найбільшій кількості. На рис.156 і 157приведені графічні 

залежності тиску розпирання від співвідношення того чи іншого вугілля в 

бінарних сумішах, одержані автором. При цьому кількість сумішей становило 

три (див. рис. 156), або навіть одну (див. рис. 157). 

На рис. 156 зображено вплив добавок газового вугілля з тиском 

розпирання 0,033 кг/см
2
 (3,3 кПа) до вугілля марки К з тиском розпирання 

0,20 кг/см
2
 (20,0 кПа). Пунктиром нами проведені лінії адитивності на обох 

рисунках. Як видно з рисунка, крива проходить нижче лінії адитивності, 

причому максимальне відхилення на 5,2÷5,5 кПа знаходиться в діапазоні вмісту 

в бінарній суміші газового вугілля в кількості 40÷60 %. Для того, щоб тиск 

розпирання знизивя до 8,0 кПа, до високорозпираючого вугілля марки К 

(20,0 кПа) необхідно додати 40 % слаборозпираючого вугілля марки Г 

(3,3 кПа). 
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Рис. 156 Тиск розпирання суміші газового та коксового вугілля (Н.Р. Кушніревич). 

 

 

 

Рис. 157 Тиск розпирання суміші вугілля марок Г і ОС (Н.Р. Кушніревич). 

 

З рис. 157 також випливає, що добавка вугілля марки Г призводить до 

неадитивного зниження тиску розпирання бінарної суміші ПС-Г (крива 

проходить нижче лінії адитивності). Максимальне зниження (віддалення від 

лінії адитивності) спостерігається в діапазоні 40-50 % вмісту в суміші марки Г. 

При цьому сам автор зазначає, що «величина Р суміші вийшла менша, ніж у 

будь-якого вихідного компонента». Однак причину такого явища він не 

пояснює. Ми спробуємо зробити це нижче при обговоренні результатів наших 

коксувань бінарних сумішей. 

На рис. 158 дані залежності тиску розпирання бінарних сумішей різного 

вугілля з високорозпираючим вугіллям, отримані французькими фахівцями 

[15].З цих даних видно, що зміна тиску розпирання бінарної суміші «Дрокур» – 

«Блюменталь» (лінія 1) підпорядковується правилу адитивності - зниження 

тиску розпирання відбувається по прямій лінії. Отже, тиск розпирання бінарних 

сумішей вугілля близьких за своїми властивостями (див. табл. 63) 

підпорядковується правилу адитивності [15]. Чи можливо поширити цей 

висновок на інші марки вугілля? Для цього необхідне проведення спеціальних 

досліджень. 
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Рис. 158. Добавка різного вугілля до вугілля «Дрокур», що дає високий тиск розпирання:  

1 – «Блюменталь»; 2 – «Камфаузен»; 3 – «Симон»; 4 – «Ля Ув»; 5 – пісне вугілля, подрібнене 

з шихтою; 6 – пісне вугілля, подрібнене окремо до 95 % вмісту класу <1 мм. 

 

З даних рисунка 158 випливає, що зміна тиску розпирання бінарної 

суміші «Дрокур»-«Блюменталь» (лінія 1) підпорядковується правилу 

адитивності - зниження тиску розпирання відбувається по прямій лінії. Отже, 

тиск розпирання бінарних сумішей вугілля близьких за своїми 

властивостями(див.табл.63) підпорядковується правилу адитивності [15]. Чи 

можливо поширити цей висновок на інші марки вугілля? Для цього необхідне 

проведення спеціальних досліджень. 

Тиск розпирання суміші вугілля «Дрокур» зі слаборозпираючим вугіллям 

типу газового (криві 3 і 4) помітно менший розрахованого за правилом 

адитивності. Крива 2 також проходить нижче лінії адитивності, але дуже 

близько від неї. Це вказує на те, що за своїми властивостями вугілля 

«Камфаузен» повинне наближатися до властивостей вугілля «Дрокур». Однак 

велика різниця їх по V
daf

, відповідно 36,7 і 24,1 % ставить під сумнів таке 

припущення, що ще раз підтверджує необхідність проведення великих 

досліджень по коксуванню бінарних сумішей, що охоплюють різні за 

властивостями вугілля. 

Крива 5, що характеризує хід зміни тиску розпирання вугілля «Дрокур» 

при добавці до нього пісного неспікливого вугілля, подрібненого разом з ним 

до 80 % вмісту класу крупності менше 2 мм, проведено тільки до 25 % вмісту 

останнього в бінарній суміші. Тому впевнено можна сказати, що при 

збільшенні вмісту цього вугілля в бінарній суміші з вугіллям «Дрокур» до 20 % 

зміна (зниження) тиску розпирання суміші підпорядковується правилу 

адитивності. 

Добавка пісного вугілля, подрібненого до 95,0 % вмісту класу крупності 

менше 1 мм (крива 6), різко знижує тиск розпирання вугільної суміші. При 

20 % вмісту його в суміші з вугіллям «Дрокур» тиск розпирання падає до 

4,0 кПа, а при ~23 % – тиск розпирання у цій бінарній суміші майже відсутній. 

Тобто, дія одного і того ж вугілля на тиск розпирання суміші при різних рівнях 

подрібнення проявляється по-різному. 

Таким чином, аналіз результатів представлених вище робіт недостатньо 

висвітлює взаємодію вугілля в бінарних сумішах і ставить у зв’язку з цим ряд 

питань. 
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Нами були проведені дослідження зміни тиску розпирання в бінарних 

сумішах з використанням вугілля, що добуваються не тільки в Україні, але і в 

зарубіжних країнах - США, Канаді, Австралії, Росії. Досліди проводили на 

уніфікованій лабораторній установці ДП «УХІН», бінарні суміші 

завантажували як насипом, так і з трамбуванням. При завантаженні насипом 

помел вугілля становив 80 % кл. <3 мм, вологість 10,0 % [150]. Характеристика 

вугілля для приготування бінарних сумішей, що завантажуються насипом, 

представлена в табл. 29. 

Таблиця 29 – Характеристика вугілля для бінарних сумішей 

ЦЗФ, шахта, розріз 

М
ар

к
а 

в
у

гі
л
л
я
 

V
daf,

 

%
 

Пласто- 

метричні 

показники, 

мм 

Показники пластичності по 

Гізелеру Р, 

кПа 

х у 
Тп.п., 

ºС 

Тмах.п., 

ºС 

Тотв, 

ºС 

ΔТ, 

ºС 
F, 

поділ/хв 

ЦЗФ 

«Колмогорівська» 
ДГ 42,5 42 8 395 420 450 55 8 1,9 

ЦЗФ «Селидівська» Г 39,4 45 10 385 420 450 65 120 2,4 

ш. «Зарічна»  Г 44,6 43 9 400 425 460 60 3 2,7 

ЦЗФ 

«Комсомольска» 
Г 38,1 38 14 380 435 455 75 495 3,8 

ш. ім. Засядько Ж 30,8 9 25 380 430 490 110 >2800 5,5 

Alpha Kingwood Ж 34,2 2 32 350 420 480 130 >2800 3,7 

Carter Roag Ж 30,7 22 20 370 430 485 115 1510 8,8 

ш. ім. Скочинського Ж 31,7 32 18 390 440 480 90 709 4,8 

ш. «Дежнівська» К 26,5 23 23 385 440 475 90 220 13,2 

ш.«Красноармійська 

Західна» 
К 31,6 32 14 410 450 485 75 24 14,4 

ш. «Щеглівська 

Глибока» 
К 28,7 11 27 380 425 485 105 >2800 9,3 

ш/у  Покровське К 24,0 22 18 400 465 490 90 410 15,5 

ЦЗФ «Вузлівська» ПС 18,2 26 10 440 475 505 65 25 7,2 

Wolwerine  ПС 24,1 24 14 405 470 500 95 161 17,5 

ЦЗФ 

«Нерюнгринська» 
ПС 20,2 3 10 445 480 510 65 16 21,0 

Pokahontas ПС 18,1 13 12 450 490 515 65 29 25,8 

East Gulf ПС 20,7 15 12 450 490 510 60 22 13,3 

р-з. «Бочатський»  КП 25,7 31 10 430 450 490 60 15 4,9 

р-з 

«Краснобродський» 
КС 24,4 25 7 

Не переходить в пластичний 

стан 
2,5 

 

Були досліджені наступні варіанти насипних бінарних сумішей: 

Г–Ж, Г–К, Г–ПС (КС); 

Ж–К, Ж–ПС (КС); 



 175 

К–ПС (КС). 

Тобто, були охоплені всі можливі варіанти взаємодії між марками всього 

ряду метаморфізму вугілля. Кожну марку вугілля вводили в бінарну суміш в 

кількості 10, 25, 50, 75 і 90 %. З урахуванням величини тиску розпирання 

самого окремого індивідуального вугілля в парах в кожному випробуванні було 

по сім точок, що дозволяло отримувати досить точну графічну залежність. 

Результати вимірювання тиску розпирання в бінарних сумішах з участю вугілля 

марки Г представлені на рис. 159-161. 

 

 
 

Рис. 159. Тиск розпирання бінарних сумішей вугілля: 1 – Г, ш. «Зарічна» – Ж, 

ш. ім. Засядько; 2 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – Ж, ш. ім. Засядько;  

3 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – Ж, «Alpha Kingwood». 

 

 
 

Рис. 160. Тиск розпирання бінарних сумішей вугілля: 1 – Г, «Комсомольська» – К, 

ЦЗФ «Пролетарська»; 2 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – К, ш/у Покровське;  

3 – ДГ, ЦЗФ «Колмогорівська» – К, ш. "Дежнівська". 

 

З рисунків видно, що у всіх випадках при зміні співвідношення вугілля 

марки Г в бінарній суміші завантаженої насипом тиск розпирання змінюється 

неадитивно. Крива проходить нижче прямої лінії, що з’єднує точки тиску 

розпирання індивідуального вугілля, тобто лінії адитивності. Отже, в бінарній 

суміші вугілля марки Г (ДГ) завжди знижує тиск розпирання суміші, причому 

не пропорційно її процентному вмісту, а в більшій мірі. Причому, більше 

відхилення від лінії адитивності відбувається в сумішах, де вугілля газової 
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групи має менший тиск розпирання, або інше вугілля характеризується більш 

високим тиском розпирання. 

 

 
 

Рис. 161. Тиск розпирання бінарних сумішей вугілля: 1 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – ПС, 

ЦЗФ «Нерюнгринська»; 2 – Г, «Комсомольська» – ПС, Wolwerine; 3 – Г, 

ЦЗФ «Комсомольська» – ПС, ЦЗФ «Вузлівська»; 4 – Г, ЦЗФ «Зарічна» – КО, р-

з «Бочатський»; 5 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – КС, р-з «Краснобродський». 

 

Неадитивне зниження тиску розпирання в бінарних сумішах з участю 

газового вугілля пояснюється, на нашу думку, наступним. При порівнянні 

показників пластичності вугілля, отриманих в апараті К. Гізелера, видно, що, 

якщо температури початку пластичності (Тп.п) і максимальної пластичності 

(Тмах.п) вугілля марок Г, Ж і К досить близькі, то температура затвердіння 

пластичної маси (Тзатв) газового вугілля істотно менша, ніж для інших марок. 

Що стосується високометаморфізованого присадного вугілля марок ОС, КС, 

КО, то всі зазначені температури пластичності цього вугілля суттєво вищі, ніж 

марок Г, Ж і К. Більш раннє утворення твердої фази з пластичної маси газового 

вугілля, рівномірно розподіленої в пластичному шарі бінарної суміші, сприяє 

полегшеній евакуації парогазових продуктів з пластичного шару і, як наслідок, 

зниження тиску розпирання. Очевидно, дія затверділої частини пластичної маси 

на тиск розпирання аналогічна дії добавки до вугілля (шихти) тонко 

подрібненого коксового дрібняку. Однак не тільки підвищеною кількістю 

твердої дисперсної фази в пластичному шарі пояснюється зниження тиску 

розпирання. Цьому сприяє також більш інтенсивне виділення паро-

газоподібних продуктів з пластичної маси вугілля марок Г і ДГ, у яких вихід 

летких продуктів найбільш високий. Підвищене газоутворення перешкоджає 

змиканню безперервно утворюваної плівки пластичної маси, накопиченню в 

окремих осередках газів і підвищенню в них газового тиску, а, отже, і тиску 

розпирання. Ймовірно, деяке значення при цьому має також більш 

низькомолекулярний склад парової фази,яка виділяється з пластичної маси 

вугілля марок ДГ і Г в порівнянні з більш метаморфизованим вугіллям [127]. 

У бінарних сумішах жирного вугілля з більш високометаморфізованим 

вугіллям Ж-К і Ж-ПС (КС, КП) зміна тиску розпирання відбувається також 

неадитивно, однак на противагу бінарним сумішам з газовими вугіллям крива 

проходить в більшій чи меншій мірі вище лінії адитивності (рис. 162-163).  
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Рис. 162. Тиск розпирання бінарних сумішей вугілля: 1 – Ж, Carter Roag – ПС, Pokahontas,  

2 – Ж, ш. ім. Засядько – К, ш. «Дежнівська»;  

3 – Ж, ш. ім. Скочинського – К, ш. «Щеглівська Глибока». 

 

 
Рис. 163. Тиск розпирання бінарних сумішей вугілля: 1 – Ж, ш. ім. Скочинського – ПС, 

ЦЗФ «Вузлівська»; 2 – Ж, Alpha Kingwood – КП, р-з «Бочатський»;  

3 – Ж, Alpha Kingwood – КС, р-з «Краснобродський». 

 

В даному випадку температура затвердіння (Тзатв) вугілля марок Ж і К 

рівні, а пісних марок ПС, КС, КП вище всього на 10 - 20 
0
С (тоді як в порівнянні 

з маркою Г – на 60 – 70 ºС).Плинність пластичної маси жирного вугілля 

найбільш висока, а температурний інтервал пластичності найбільш широкий 

(див. табл. 27), добавки такого вугілля до вугілля марок К, ПС, КС, КП 

призводять до утворення менш в’язкої, але більш однорідної пластичної маси, 

що зобумовлює підвищення тиску розпирання, причому більшого, ніж 

розрахований за правилом адитивності. 

Бінарні суміші марки К з марками ПС, КС, КП є третій тип залежностей 

тиску розпирання від вмісту вугілля в бінарній суміші (рис. 164).Дані 

залежності відрізняються тим, що одна (більша) частина гілки кривої 

знаходиться над лінією адитивності, а друга під цією лінією. Перетин кривої з 

лінією адитивності відбувається після досягнення вмісту в суміші пісної марки 

більш 60-72 %. Це пояснюється різними властивостями пластичної маси як 

вугілля марки К, так і парної з нею пісної марки.  
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Рис. 164. Тиск розпирання бінарних сумішей вугілля: 1 – К, ЦЗФ «Пролетарська» – ПС, 

ЦЗФ «Вузлівська»; 2 – К, ш. «Дежнівська» – КС, р-з «Краснобродський»; 3 – К, 

ш. «Щеглівська Глибока» – КП, р-з «Бочатський»; 4 – К, ш. «Дежнівська» – ПС, East Gulf. 

 

До зазначеного процентного вмісту пісного компонента пластична маса 

вугілля марки К ще зберігає однорідність, а в’язкість її підвищується, тому тиск 

розпирання бінарних сумішей в діапазоні до 60-72 % пісного компонента вище, 

ніж розраховане за правилом адитивності. При подальшому збільшенні в 

суміші пісного компонента пластична маса стає ще більш вязкою, але менш 

однорідною. Утворені парогазові продукти з такої пластичної маси 

евакуюються вільніше, що призводить до зниження тиску розпирання, яке стає 

меншим, ніж визначене за правилом адитивності. Крива проходить під лінією 

адитивності, досить близько від неї. Більш швидке зниження тиску розпирання 

в порівнянні з розрахованим за правилом адитивності в цій гілці кривої можна 

пояснити тим, що вугілля марки К вже недостатньо для забезпечення 

однорідності пластичної маси всієї бінарної суміші. Крім того, температура 

затвердіння коксового вугілля нижча, ніж пісного. Тому значна частина 

пластичного шару такої бінарної суміші на «гарячій» його стороні є вже як 

конгломерат затверділої пластичної маси коксового вугілля в неоднорідній 

в'язкій пластичній масіпісного вугілля. В даному випадку механізм зниження 

тиску розпирання подібний тому, який відбувається в бінарних сумішах з 

участю газового вугілля. Утворення твердої фази при температурі нижчій, ніж 

Тзатв пластичної маси бінарної суміші призводить до непропорційно більшого 

зниження тиску розпирання і гілка кривої проходить нижче лінії адитивності. 

Однак, оскільки відмінності температур затвердіння коксового і пісного вугілля 

не такі великі (10-20 ºС), як у випадку з газовим вугіллям, то і відхилення 

нижньої гілки кривої від лінії адитивності невелике, а в деяких випадках вона 

майже не відхиляється від цієї лінії, особливо в разі, коли тиск розпирання 

марок К і ПС рівні (див. рис. 164, криві 3 і 4).  

При коксуванні бінарних сумішей, складених з вугілля однієї марки, але з 

різних шахт, ЦЗФ, родовищ, зміни тиску розпирання підкоряються правилу 

адитивності, тобто відбуваються пропорційно вмісту компонентів в сумішах 

(рис. 9-12 публікації [150]). Отже, чим ближче вугільні компоненти бінарних 

сумішей по їх пластичним властивостям і виходу летких речовин, тим тиск 
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розпирання цієї суміші ближче до адитивного, що підтверджується 

коксуванням бінарних сумішей з вугілля однієї і тієї ж марки. 

 

7. 2 Тиск розпирання трамбованих бінарних вугільних сумішей. 

 

Процес коксування в трамбованій вугільній завантажці має істотні 

особливості в порівнянні з насипною завантажкою. В результаті щільнішої (на 

~40 %) упаковки вугільних зерен в трамбованому пирозі евакуація паро-

газоподібних продуктів з пластичного шару істотно ускладнена, внаслідок чого 

газовий тиск в ньому в кілька разів вищий, чим при коксуванні насипної 

завантажки [101]. Трамбування вугільної завантажки і підвищення газового 

тиску, як відомо [127, 151, 152], позитивно позначаються на ході термохімічних 

перетворень вугілля, які впливають на їх пластичний стан. 

Інша особливість процеса коксування трамбованої вугільної завантажки 

пов’язана безпосередньо з технологією виробництва коксу з трамбованих шихт, 

а саме, з введенням трамбованого вугільного пирога в камеру коксування з 

певним зазором. Зазор потрібний не лише для безперешкодного його 

завантаження в піч, але і, як було показано вище, для недопущення високого 

тиску розпирання коксуємого пирога на стіни камер коксування і тим самим  -

збереження вогнетривкої кладки печі. Наявність зазора дозволила провести 

візуальні спостереження, які показали, що трамбований пиріг в камері 

коксування не розсипається при його нагріві, а на його бічних гранях вже через 

20 хв утворюється чітка мережа формувальних тріщин.Потім ширина тріщин 

збільшується, а окремості первинних шарів напівкоксу - коксу, обмежені цими 

тріщинами, стають усе більш опуклими. Отже, дотикання трамбованого пирога 

із стінами камер коксування відбувається вже цілком сформованою міцною 

частиною коксових окремостей, утворених на його бокових гранях. Тиск 

пирога на стіни камер і час початку його дії залежить від властивостей шихти, 

що визначають вільне поперечне розширення пирога [27]. У зв’язку з 

викладеним вище правомірне питання, чи будуть отримані закономірності 

зміни тиску розпирання бінарних сумішей при насипній завантажці властиві 

бінарним сумішам при трамбованій завантажці. До недавнього часу 

дослідження тиску розпирання трамбованих бінарних сумішей, як у нас в 

країні, так і за кордоном не проводилися.Такі дослідження уперше були 

проведені нами в тій же уніфікованій крупнолабораторній печі УХІНа, що і з 

насипними бінарними сумішами [153]. Рівень подрібнення вугілля в дослідах 

складав 90 % вмісту класу <3,0 мм, вологість – 11,0 %. Кварцовий стрижень 

апарата, передаючий тиск (розпирання) на датчик тиску, підводили впритул до 

трамбованого вугільного пирога тільки після вільного його розширення на 

10 мм. Цим імітували вказаний зазор між трамбованим пирогом і гріючими 

стінами на машинній стороні промислової камери коксування. Така величина 

зазора прийнята, виходячи з умов експлуатації коксових батарей, на яких 

виробляється кокс. Величина зазора посередині довжини камери коксування 

складає 15-20 мм При конусності камери 20 мм зазор на машинній стороні для 

різних коксових батарей з трамбуванням складає 10-15 мм, а на коксовій – 20-
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25 мм. Таким чином, зазор в лабораторній печі відповідає зазору в найбільш 

вузькій частині камери коксування. Крім того, звуження камер може 

відбуватися і в результаті надмірного їх заграфічування, що також призводить 

до зменшення величини вказаного зазору. Ширина камер коксування також 

може дещо відхилятися від проектної в ту або іншу сторону після їх 

розігрівання до робочих температур. Для дослідів нами були узяті ті ж вугільні 

концентрати, що і для насипного процеса коксування, а також декілька інших 

концентратів (табл. 30). Хоча вугілля марки К нераціонально використовувати в 

цій технології, проте їх в невеликих кількостях інколи вводять в шихту для 

трамбування. 

Як і при дослідженні насипних бінарних сумішей, кожну марку вугілля в 

трамбовану бінарну суміш вводили у кількості 10, 25, 50, 75 і 90 %. Залежності 

тиску розпирання від співвідношення компонентів в сумішах за участю вугілля 

газової групи представлені графічно на рис. 165-168. 

 

 

 

Рис. 165. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля марки Ж, ш.ім. Засядько з 

вугіллям: 1 – Г, ЦЗФ «Комсомольська»; 2 – Г, ЦЗФ «Селидівська»; 3 – ДГ, 

ЦЗФ «Колмогорівська» 

 

 
Рис. 166. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля : 1 – Г, 

ЦЗФ «Комсомольська» – К, ш. «Щеглівська Глибока»; 2 - ДГ, ЦЗФ «Колмогорівська» - К, 

ш. «Щеглівська Глибока»; 3 – Г, ЦЗФ «Комсомольська» – К, ш/у Покровське; 4 – ДГ, 

ЦЗФ «Колмогорівська» – К, ш/у Покровське. 

 



Таблиця 30 Характеристика вугілля для трамбованих бінарних сумішей 

ЦЗФ, шахта, розріз 

М
ар

к
а 

в
у
гі

л
л
я 

V
daf,

, % 

Пластометричні 

показники, мм 
Показники пластичності по Гізелеру Тиск 

розпир

анняР
10

, кПа 
х у Тп.п, ºС 

Тмах.п.,º

С 
Тзат., ºС ΔТ 

F, 

поділ/

хв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЦЗФ «Колмогорівська»  ДГ 42,5 42 8 395 420 450 55 8 0,4 

ЦЗФ «Октябрьська»  Г 37,8 39 10 380 425 450 70 314 3,0 

ЦЗФ «Селидівська» Г 39,4 45 10 385 420 450 65 120 1,5 

ш. «Зарічна»  Г 44,6 43 9 400 425 460 60 3 0,9 

ЦЗФ «Комсомольска» Г 38,1 38 14 380 435 455 75 495 3,4 

ЦЗФ «Розпадська» ГЖ 37,0 40 19 390 440 470 80 1580 6,0 

ш.ім. Засядько Ж 30,8 9 25 380 430 490 110 >2800 5,2 

AlphaKingwood Ж 34,2 2 32 350 420 480 130 >2800 4,5 

Carter Roag Ж 30,7 22 20 370 430 485 115 1510 7,8 

ш. «Чайкіно» Ж 31,4 15 24 375 440 485 110 >2800 5,4 

ш.ім. Скочинського Ж 31,7 32 18 390 440 480 90 709 6,1 

ш. «Дежнівська» К 26,5 23 23 385 440 475 90 220 22,0 

ш/у Покровське К 31,6 32 14 410 450 485 75 24 19,4 

ш. «Щеглівська Глибока» К 28,7 11 27 380 425 485 115 >2800 26,7 

ЦЗФ «Вузлівська» ПС 18,2 26 10 440 475 505 65 25 19,2 

Wolwerine ПС 24,1 24 14 405 470 500 95 161 30,1 

ЦЗФ «Нерюнгринська»  ПС 20,2 3 10 445 480 510 65 16 34,0 

East Gulf  ПС 20,7 15 12 450 490 510 60 22 21,8 

Pokahontas ПС 18,1 13 12 450 490 515 65 29 25,8 

ЗФ «Березівська»  КП 23,6 26 11 435 465 490 55 9 6,2 

р-з. «Бочатський»  КП 25,7 31 10 430 450 490 60 15 7,5 

р-з «Краснобродський»  КС 24,4 25 7 Не переходить в пластичний стан 1,6 
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Рис. 167. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля : 1 – Г, 

ЦЗФ «Комсомольська» – ПС, «Wolverine»; 2 – ДГ, ЦЗФ «Колмогорівська» – ПС, 

«Wolverine»; 3 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – ПС, ЦЗФ «Вузлівська»; 4 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – 

ЗФ «Березівська» 

 

 
 

Рис. 168. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля : 1 – Г, 

ЦЗФ «Октябрьська» – ПС, «East Gulf»; 2 – Г, ЦЗФ «Селидівська» – ПС, «East Gulf»; 3 - Г, 

ЦЗФ «Селидівська» – р-з «Бочатський»; 4 – Г, ЦЗФ «Октябрьська» – КС,  

р-з «Краснобродський»; 5 – Г, ш. «Зарічна» – КС, р-з «Краснобродський» 

 

З рисунків видно, що характер зміни тиску розпирання в трамбованих 

бінарних сумішах за участю газового вугілля, загалом, схожий з таким як для 

насипних бінарних сумішей - крива проходить нижче лінії адитивності. Проте 

максимальна величина відхилення від лінії адитивності менша, ніж при 

насипній завантажці. Особливо характерно це для бінарних сумішей Г - Ж, при 

коксуванні яких крива зовсім трохи відхиляється від лінії адитивності 

(див. рис. 165), а нерідко практично співпадає з нею. Те ж спостерігається і при 

коксуванні бінарних трамбованих сумішей марки Г із слабоспікливими 

високометаморфізованими марками КП, КС, що характеризуються низьким 

тиском розпирання (див. рис. 167-168). Вказані відмінності пов’язані, на нашу 

думку, з особливостями термохімічних перетворень при коксуванні ущільненої 

вугільної завантажки - температура затвердіння і товщина пластичного шару 

газового вугілля помітно збільшуються, тоді як у жирного вугілля вони 

залишаються незмінними [101]. Це дещо наближає властивості пластичної маси 

газового вугілля до жирного, особливо по температурі затвердіння. А як 
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вказувалося вище, саме нижча температура затвердіння пластичної маси 

газового вугілля в порівнянні з іншим вугіллям призводить до неадитивно 

більшого зниження тиску розпирання бінарних сумішей, що містять це вугілля. 

Взаємодія при коксуванні вугілля газової групи з маркою К, а також вугіллям 

марки ПС, що проявляє високий тиск розпирання, однозначно призводить до 

його зниження, більшого, ніж визначене за правилом адитивності 

(див. рис. 166-168). 

Поєднання у бінарній суміші марок Ж і піснуватих марок ПС, КП, КС 

завжди призводить до неадитивного збільшення тиску розпирання - крива 

проходить вище лінії адитивності (рис. 169, 170). При цьому, чим більший тиск 

розпирання піснуватоїмарки, тим більше максимальне відхилення від лінії 

адитивності. Такі ж залежності мають місце і у бінарних сумішах марки Ж з 

маркою К (рис. 171). Слід зазначити, що при коксуванні бінарної суміші марки 

ГЖ з маркою К спостерігається слабо виражене, неадитивне зниження тиску  

 

 
 

Рис. 169. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля: 1 – Ж, ш. «Чайкіно» – ПС, 

ЦЗФ «Нерюнгринська»; 2 – Ж, ш. ім. Скочинського – ПС, East Gulf; 3 – Ж, Carter Roag – 

ПС,Pokahontas; 4 – Ж, ш. «Чайкіно» – КС, р-з «Краснобродський» 

 

 
 

Рис. 170. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля: 1 – Ж, ш.им. Засядько – 

ПС, Wolverine; 2 – Ж, Alpha Kingwood – ПС, East Gulf; 3 – Ж, Alpha Kingwood – Г,  

р-з «Бочатський»; 4 - Ж, ш.ім. Засядько - Г, ОФ «Березівська» 
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Рис. 171. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля : 1 – К, ш. «Дежнівська» – 

Ж, ш. ім. Скочинського; 2 – К, ш/у Покровське – Ж, ш. ім. «Засядько»;  

3 – К, ш/у Покровське – ГЖ, ЦЗФ «Розпадська» 

 

розпирання - крива проходить нижче лінії адитивності, тобто дія в суміші 

марки ГЖ подібна з дією марки Г. 

Якщо при насипних бінарних сумішах вугілля марки К з піснуватими 

марками (ПС, КП, КС) приблизно половина гілки кривої проходить над лінією 

адитивності, а друга її частина - нижче цієї лінії, то для трамбованих бінарних 

сумішей цього вугілля спостерігаються дещо інші залежності. При коксуванні 

сумішей марки К з маркою ПС, що проявляє високий тиск розпирання, крива 

проходить завжди вище лінії адитивності. Її максимальне відхилення тим 

більше, чим вищий тиск розпирання піснуватої марки, а спад кривої 

починається тим раніше, чим нижчий її тиск розпирання (рис. 172). При 

поєднанні у бінарній суміші марки К із слабоспікливимипіснуватими марками 

КП, КС крива перетинає лінію адитивності після 70-75 % вмісту її в суміші і 

далі проходить під лінією адитивності. 

 

 
 

Рис. 172. Тиск розпирання трамбованих бінарних сумішей вугілля : 1 – К, ш. «Дежнівська» – 

ПС, ЦЗФ «Нерюнгринська»; 2 – К, ш. «Дежнівська» – ПС, Wolverine;  

3 – К, ш. «Дежнівська» – ПС, ЦЗФ «Вузлівська»; 4 – К, ш/у Покровське – ПС, 

ЦЗФ «Вузлівська»; 5 – К, ш/у Покровське – КП, р-з «Бочатський»; 6 – К, ш/у Покровське – 

КС, р-з «Краснобродський» 
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При коксуванні трамбованих бінарних сумішей, що складаються з різного 

вугілля, але яке належить до однієї і тієї ж марки, зміна тиску розпирання 

підкоряється правилу адитивності, як і при насипному завантаженні [153]. Як 

при насипній, так і при трамбованій завантажці тиск розпирання вугілля у 

бінарних сумішах при різному співвідношенні в них марок вугілля змінюється 

незалежно від приналежності їх до того або іншого вугільного родовища.  

 

7.3 Багатокомпонентні вугільні суміші. 

 

На базі отриманих значень тиску розпирання бінарних вугільних сумішей 

(див. п. 7.1 і п. 7.2) стає можливим прогнозувати тиск розпирання 

багатокомпонентних вугільних сумішей. Складання вугільних шихт із завідомо 

відомим тиском розпирання дозволяє запобігти т.з. важкому ходу видачі 

коксової печі або її забурюванню. Для цього потрібна розробка відповідної 

методики розрахунку тиску розпирання багатокомпонентної вугільної суміші з 

використанням взаємодії вугілля у бінарних вугільних сумішах. Раніше нами 

було показано [150, 153], що зміни тиску розпирання у бінарних вугільних 

сумішах, що розрізняються за величиною тиску розпирання, не підкоряються 

правилу адитивності. Причиною цього, за твердженням М.Г. Скляра [127], який 

вивчав міцність спікання бінарних сумішей вугілля марок ГЖ і К, являється те, 

що пластична маса, що утворюється, не є механічною сумішшю пластичних мас 

індивідуальних вугіль. «Вона є єдиною системою, що характеризується новим 

комплексом властивостей в порівнянні з пластичними масами індивідуального 

вугілля». При цьому він встановив, що частка хімічного чинника у взаємодії 

пластичних мас вугілля у бінарній суміші складає не менше 30 %. 

Ю.В. Бірюков, вивчаючи взаємодію бінарних сумішей вугілля марок Г і 

КЖ центрифугуванням пластичної маси, що утворюється, по методу ХПІ, 

пояснював зниження виходу рідкої нелеткої складової (РНС) «процесами 

хімічної взаємодії продуктів термічної деструкції і, можливо, явищами 

адсорбції РНС частинками напівкоксу з газового вугілля, що вже утворилися на 

той час, коли пластична маса знаходиться у стадії максимальної плинності» 

[154]. Таке пояснення підтверджує концепцію М.Г. Скляра про хімічну 

взаємодію пластичних мас у бінарних вугільних сумішах. Крім того, 

запропонований автором механізм впливу пластичної маси газового вугілля на 

більш спікливе вугілля,підтверджує правильність запропонованого нами 

механізму впливу газового вугілля на тиск розпирання у бінарній суміші 

різного вугілля [150, 153].  

Слід сказати, що уперше спробу визначення круга вугілля для складання 

вугільних шихт, що дозволяють отримувати міцний кокс без перевищення 

допустимого тиску розпирання зробили в ДУХіНі Л.М. Сапожніков і 

Л.П. Базилевич на базі пластометричних координат цього вугілля [155]. Ними 

була побудована класифікаційна діаграма з нанесенням номерів проб вугілля в 

координатах «х» - «у» і розмежувальних кривих, а також в певних ділянках 

діаграми були разміщені (у кружечках) позначення марок вугілля, що 

відповідає тій або іншій ділянці діаграми. Оскільки номери проб вугілля на 
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діаграмі не несуть ніякої корисної інформації, то нами були узяті цифрові 

значення тиску розпирання з діаграми, опублікованої ними пізніше [135]. 

Символи для позначення кривих ми нанесли на цій діаграмі такі ж, як в 

публікації Р.Е. Брюєра [64].  

У такому, допрацьованому нами виді, діаграма представлена на рис. 173. 

 

 
 

Рис. 173. Класифікаційна діаграма ДУХІНа. 

 

Тиск розпирання на діаграмі даний в кг/см
2
, але по ходу її аналізу ми 

переводили їх в кПа. Як випливає з рисунка, у верхній частині діаграма 

обмежена кривою (а-в),що проходить зліва-вверх-направо. У цьому ж напрямку 

йде зростання тиску розпирання, досягаючи максимальних значень 180-

200 кПа. Такі високі значення тиску розпирання можна пояснити ускладненими 

умовами евакуації парогазових продуктів піролізу при коксуванні вугільної 

проби в пластометричному стакані за методикою авторів. Жирна крива (g-h) на 

думку авторів є межею небезпечного вугілля, що приводить при їх 

самостійному коксуванні до тугої видачі або забурювання печей.Область 

діаграми, обмежена жирною пунктирною кривою (k-l) і кривою (i-I), як 

вказують автори, «включає вугілля, що дає при їх самостійному коксуванні 

міцний, гарно сплавлений кокс і незагрозливе забурюваннями, або тугими 

видачами коксового пирога. Тому розглянута область являється «коксовою 

областю» класифікаційної діаграми і включає «коксове» вугілля і «правильно 

складені коксові шихти».  

Аналізуючи місцерозташування марок вугілля на діаграмі насторожує той 

факт, що марка Ж, яка знаходиться в верхній її області, розвиває найвищі тиски 

розпирання. Це не узгоджується з даними переважної більшості авторів, (у тому 

числі і нами), згідно з якими тиск розпирання вугілля марки Ж знаходиться між 

значеннями тиску розпирання марок Г і К, переважно в діапазоні від 5 кПа до 

10 кПа.Отже, виходячи з даних цих авторів [155], можна зробити висновок, що 

вугілля марки Ж, як високорозпираюче, не можна включати в шихти для 

коксування. Проте сучасні шихти при насипному процесі коксування містять 

найбільшу кількість вугілля марки Ж в порівнянні з іншими марками. Тому для 
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прогнозування тиску розпирання багатокомпонентних шихт потрібний інший 

підхід, наприклад, на базі бінарних вугільних сумішей [156]. Висунута нами 

концепція про те, що кожну бінарну суміш можна розглядати як один 

компонент складнішої вугільної суміші була перевірена нами на ряду бінарних 

і складніших сумішей. Отримані результати підтвердили правильність такої 

концепції. Подібні результати були отримані А. Л. Єрьоміним та ін. [157], що 

проводили вивчення зміни плинності пластичної маси вугілля по методу К. 

Гізелера у бінарних сумішах.Вони встановили, що чим більша різниця між 

рівнями плинності пластичної маси вугільних компонентів, тим більше 

відхилення кривої від лінії адитивності. При цьому криві мають параболічний 

вигляд (подібно до залежностей тиску розпирання у бінарних сумішах). Коли ж 

рівні плинності пластичних мас вугілля не значно різняться між собою, 

відхилення кривої від лінії адитивності незначне. Авторинавіть приймають цю 

зміну як адитивну. На підставі проведених експериментів вони також 

вважають, що можливо «розглядати бінарну суміш вже як один компонент 

складнішої вугільної суміші».  

Така концепція прийнята нами при розробці методики розрахунку тиску 

розпирання багатокомпонентних вугільних сумішей (шихт). Аналіз температур 

початку пластичності вугілля, визначених по методу К. Гізелера, показує, що 

вугілля марок Г, Ж і К переходять в пластичний стан при, приблизно, 

однакових температурах. Температура затвердіння вугілля марки Г істотно 

менша, ніж інших марок, температурний інтервал пластичності вугілля марки 

Ж найбільш широкий. Виходячи з цих властивостей вугілля правомірно 

припустити, що з жирним вугіллям, що має найбільш текучу пластичну масу, 

взаємодіють в пластичному стані як малометаморфізована частина вугільної 

шихти (вугілля газової групи), так і високометаморфізована частина (вугілля 

марок К, ПС, КП, КС, КСН) пропорційно їх вмісту в шихті. При цьому для 

спрощення можна прийняти, що взаємодія вугілля у високометаморфізованій 

частині шихти підкоряється правилу адитивності, також, як і в 

малометаморфізованій. 
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РОЗДІЛ 8 

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТИСКУ РОЗПИРАННЯ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ 

 

Дляспрощення користування результатами коксування бінарних сумішей 

вугілля, отримані графічні залежності нами були представлені у вигляді 

таблиць, в яких співвідношення кількостей вугілля у бінарних сумішах подані з 

кроком 10 %. При цьому використали як представлений в монографії графічний 

матеріал, так і результати спеціально проведених коксувань бінарних вугільних 

сумішей з ширшим діапазоном тиску розпирання індивідуального вугілля. 

Отримані дані у вигляді таблиць представлені в Додатку 1. 

З даних тиску розпирання індивідуального вугілля (див.Додаток 2) 

виходить, що тиск розпирання вугілля газової групи знаходиться в діапазоні 

2,0-4,0 кПа, вугілля марки Ж – 5,0-10,0 кПа, марки К і ОС добре спікливих - 

10,0- 40,0 кПа, високометаморфізованого слабкоспікливого вугілля марок КП, 

КС, КСН і подібних до них – 2,0-5,0 кПа. Зазвичай структура виробничих шихт 

така, що співвідношення марок Г і Ж в ній за показниками ДСТУ 3472-96 

відповідає марці Г – у=10-16 мм, V
daf

 – 33,0-46,0 %, Ro – 0,5-1,0 %. 

Співвідношення марок К і ПС, КП, КС, КСН по ДСТУ відповідає марці К –

у=13-28 мм, V
daf

 – 18,0-28,0 %, Ro – 1,21-1,60 %. Бінарні суміші марок Г-Ж по 

тиску розпирання при шуканих співвідношеннях не перевищують 4,0 кПа, тому 

при цих співвідношенняхїх правомірно віднести до марки Г. 

Схема розрахунку тиску розпирання багатокомпонентної суміші 

(вугільної шихти) по тиску розпирання бінарних сумішей наступна. Спочатку 

визначається середньозважений тиск розпирання усередині кожної марки 

вугілля, що входить в шихту. При цьому, як було показано вище, тиск 

розпирання вугілля, що належить до однієї марки, незалежно від вугільного 

родовища, у бінарних сумішах підкоряється правилу адитивності. Потім 

обчислюється відносне процентне співвідношення вугілля марок Г і Ж в шихті. 

При цьому, наприклад, якщо вміст в шихті марки Г – 30 %, а марки Ж – 

0 %, то співвідношення їх складе: Г/(30+40):Ж(30+40)=30/70:40/70. Це складе 

Г:Ж=44:57 %. Напроти цього співвідношення слід знаходити тиск розпирання 

взаємодії цього вугілля. 

Аналогічно визначається тиск розпирання у бінарній суміші марки Ж з 

маркою К, причому, при визначенні середньозваженого тиску розпирання цієї 

марки до неї приєднують марки ПС, КП, КС, КСН (за наявності їх в шихті). 

Після цього знаходять тиск розпирання у бінарній суміші марки Г (фактично Г-

Ж) з маркою К (фактично К-Ж). Це і є тиск розпирання багатокомпонентної 

суміші (шихти). 

Приклад визначення тиску розпирання багатокомпонентної суміші. 
В якості багатокомпонентних сумішей (шихт) ми взяли дві різні шихти, 

які були рекомендовані для ПРАТ «АКХЗ» [156]. Компонентний склад і 

характеристика шихт приведені в табл.31.  
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Таблиця 31 – Характеристика досліджуваних шихт 

 

В таблиці приведені тиски розпирання шихт, отримані нами на 

уніфікованій установці УХІНа за визначенням тиску розпирання.  

 

Шихта вар.1. 

 

Оскільки газова група представлена тільки одним вугіллям, то спочатку 

визначаємо середньозважений тиск марки Ж: 

 

кПаP звср 77,5
6,0

46,3

60,0

75,074,085,012,1

10,012,018,020,0

5,71,02,612,07,418,06,52,0
.. 







  

 

Так само визначаємо середньозважений тиск розпирання суми марок К і 

ПС, приймаючи при цьому їх взаємодію адитивною: 

 

кПаP звср 6,10
26,0

77,2

26,0

79,098,1

04,022,0

7,1904,00,922,0
.. 







  

 

Логічно припустити, що при коксуванні шихти пластична маса марки Ж 

взаємодіє з пластичними масами марок Г і К (ПС) відповідно до їх вмісту в 

шихті. При цьому співвідношення цих марок наступне: 

 

Г : К(ОС) = 14 : 26, або 
2614

14


 : 

2614

26


 = 35:65, 

 

Таким чином, 35 % марки Ж реагує з маркою Г, а 65 % – з марками К, 

ПС. Тоді з маркою Г реагує наступна частина марки Ж: 

 

Вугілля, марка, ЦЗФ, шахта 

Вміст в шихті, % Тиск 

розпирання, 

Р, кПа 

Варіант № 

1 2 

Г, ш. Талдинська Южна 14 17 2,9 

Ж, ЦЗФ Самсонівська 20 20 5,6 

Ж, ЦЗФ Постніковська 18 18 4,7 

Ж, Welmore 12 15 6,2 

Ж, Carter Roag 10 12 7,5 

К, ш/у Покровське 22 14 9,0 

ПС,Pokahontas 4 4 19,7 

Технологіча характеристика: 

х, мм 

у, мм 

V
daf

, % 

Р, кПа 

35 

18 

32,0 

6,4 

38 

19 

32,6 

5,8 
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0,35 × 60,0 = 21 %; 

 

З марками К+ПС:  

 

60,0 - 21,0 = 39 %. 

 

Потімзнаходимоспіввідношення марки Г з частиною марки Ж: 

 

14:21 = 
35

14
 : 

35

21
= 40 : 60. 

 

При цьому співвідношенні (40:60) по таблиці. Д1.1 при значенні тиску 

розпирання марки Г=3,0 кПа (близько до 2,9 кПа) і середньозваженому тиску 

марки Ж=5,8 кПа знаходимо Р=3,8 кПа. (Оскільки в таблиці тиску розпирання 

марки Ж дані з кроком 1,0 кПа то шуканий тиск при 5,8 кПа марки Ж 

знаходимо методом інтерполяції. (Цей прийом застосовуватиметься і надалі). 

Знаходимо співвідношення суми марок К і ПС з «своєю» частиною марки Ж: 

 

Ж : К(ПС) = 39 : 26, або 
2639

26


=

65

39
:

65

26
= 60 : 40 

 

По таблиці. Д 1.2 навпроти цього співвідношення при тиску розпирання 

марки Ж= 6,0 кПа (як найбільш близькому до 5,8 кПа) і при тиску розпирання 

марки К(ПС) 10,6 кПа використовуючи метод інтерполяції знаходимо Р = 

11,3 кПа. Потім знаходимо співвідношення марок Г і К(ПС): 

 

Г : К(ПС) = 14 : 26 , або 
26

14
 : 

40

26
 = 35 : 65 

 

Навпроти цього співвідношення по таблиці. Д1.3 при тиску розпирання 

марки Г 4,0 кПа (як найбільш близькому до 3,8 кПа) і тиску розпирання марки 

К 11,3 кПа знаходимо тиск розпирання шихти, рівний 6,3 кПа. Ця величина 

дуже близька до фактичної - 6,4 кПа. Аналогічно знаходимо тиск розпирання 

шихти вар.2, яке склало 5,5 кПа. Фактичний тиск розпирання цієї шихти склав 

5,8 кПа. Отже, ця методика розрахунку тиску розпирання дозволяє досить 

точно прогнозувати тиск розпирання виробничих шихт, знаючи тиск 

розпирання індивідуального вугілля, що входить до складу шихти. При 

перешихтовках, що не передбачають введеннянового вугілля, з невідомим 

тиском розпирання, виключається необхідність готування експериментальних 

шихт і визначення їх тиску розпирання на установці. 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

Наразі середній термін експлуатації діючих коксових батарей в Україні 

перевищує 30 років. Можливий термін експлуатації коксової батареї визначається в 

першу чергу довговічністю вогнетривкої кладки простінків та в окремих випадках 

перевищувати 50 років без капітального ремонту кладки (наприклад, печі системи 

ПВР з корисним об’ємом камери 21,6 м
3
 на КХВ ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»). 

Будівництво нових коксових батарей вимагає великих капітальних вкладень. Тому 

підтримання належного технічного стану діючих основних фондів актуальне для 

всіх коксохімічних підприємств України. 

Необхідною умовою забезпечення тривалої експлуатації коксових печей є 

дотримання безпечних механічних навантажень на вогнетривку кладку 

опалювальних простінків. В більшості проектів коксових печей останніх десятиріч 

ця величина прийнята на рівні 7 кПа. В той же час низка дослідників дійшла 

висновку, що фактично ця величина перевищує зазначений рівень, за деякими 

даними навіть на кілька порядків. Тому є думка, що саме надмірний тиск 

розпирання може бути однією з головних причин руйнування коксових печей. 

Аналіз розвитку способів визначення тиску розпирання як за допомогою 

лабораторних, укрупнених та пів-промислових установок, так і безпосередньо в 

промислових камерах коксування показав, що головною причиною отримання 

неоднакових результатів є різна конструкція устаткування, зумовлена 

неоднаковими уявленнями різних дослідників про сутність фізичних, термічних 

та хімічних процесів, що відбуваються в камері коксування за нагріву вугілля 

без доступу повітря та призводять до розвитку тиску розпору. Тому необхідно 

враховувати результати вивчення термохімічних процесів та макроструктури 

вугільної завантажки в процесі коксування, в т.ч. із використанням дифракції 

рентгенівських променів. 

Показано, що в’язкість пластичної маси справляє гідравлічний опір 

евакуації з камери коксування парогазових продуктів. Через це виникають два 

види надлишкового тиску – газовий (зумовлений головним чином кількістю 

парогазових продуктів) та розпору (від в’язкості пластичної маси), що 

справляють сумісний вплив на вогнетривку кладку камери. Величина цього 

тиску залежить також від газопроникності та тріщинуватості засипки. 

Отримані результати дозволили створити уніфіковану установку для 

визначення тиску розпирання, яка захищена патентом України № 57708 та 

стандартизована ДСТУ 8724:2017. 

На величину тиску розпору суттєвий вплив справляють як властивості вугілля 

(петрографічний склад та технологічні властивості), так і технологічні чинники 

процесу коксування (насипна густина, вологість, рівень подрібнення, температурний 

режим коксування, ширина камери та додавання коксового дрібняку). 

В результаті вивчення тиску розпору бінарних та багатокомпонентних 

вугільних сумішей показана неадитивність даного показника через 

неадитивність відповідної фізичної величини, що його зумовлює – в’язкості 

вугільної пластичної маси. Через це розроблена методика розрахунку тиску 

розпирання багатокомпонентних сумішей. 
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Додаток Д1  
 

Тиск розпирання різних бінарних вугільних сумішей 
 

Таблиця Д 1.1 – Тиск розпирання бінарних вугільних сумішей  

марок «Г» і «Ж», кПа. 
 

Вміст в бінарній суміші вугіль марок, % 

«Г» 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

«Ж» 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

«
Г

»
, 
2

,0
 к

П
а 

1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 2,0 2,2 2,6 3,2 4,0 

1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,6 3,1 3,7 5,0 

2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,6 3,0 3,7 4,5 6,0 

2,0 2,1 2,3 2,4 2,7 3,1 3,6 4,4 5,3 7,0 

2,1 2,2 2,4 2,7 3,1 3,6 4,2 5,1 6,3 8,0 

2,2 2,4 2,7 3,2 3,6 4,2 4,9 5,9 7,2 9,0 

2,3 2,7 3,2 3,7 4,2 4,8 5,7 6,8 8,2 10,0 

«
Г

»
, 
2

,5
 к

П
а 

2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,6 3,0 3,3 4,0 

2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,6 4,0 5,0 

2,6 2,6 2,6 2,7 3,0 3,3 3,6 4,1 4,8 6,0 

2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,8 4,3 5,0 5,7 7,0 

2,7 2,8 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8 5,6 6,6 8,0 

2,8 3,0 3,3 3,8 4,3 4,8 5,5 6,4 7,5 9,0 

2,9 3,2 3,7 4,2 4,8 5,4 6,3 7,2 8,4 10,0 

«
Г

»
, 
3

,0
 к

П
а 

3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 4,0 

3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 4,8 5,0 

3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 5,1 6,0 

3,2 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5 5,0 5,5 6,1 7,0 

3,2 3,3 3,6 4,0 4,4 4,9 5,5 6,2 7,0 8,0 

3,3 3,6 3,9 4,4 4,9 5,5 6,1 6,8 7,8 9,0 

3,4 3,8 4,3 4,8 5,4 6,1 6,8 7,6 8,6 10,0 

«
Г

»
, 
3

,5
 к

П
а 

3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 

3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2 4,5 5,0 

3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,8 5,3 6,0 

3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,7 5,1 5,6 6,1 7,0 

3,7 3,9 4,1 4,4 4,8 5,2 5,7 6,3 7,0 8,0 

3,8 4,0 4,3 4,7 5,2 5,7 6,3 7,0 7,9 9,0 

3,9 4,3 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0 7,8 8,8 10,0 

«
Г

»
, 
4

,0
 к

П
а 

4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 

4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 5,0 

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,4 6,0 

4,2 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,3 5,6 6,2 7,0 

4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,5 5,9 6,3 7,1 8,0 

4,2 4,5 4,8 5,2 5,6 6,0 6,5 7,1 8,0 9,0 

4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 8,0 8,9 10,0 



 204 

Таблиця Д 1.2– Тиск розпирання бінарних вугільних сумішей  

марок «Ж» та «К», кПа. 

 

Вміст в бінарній суміші вугілля марок, % 

«Ж» 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

«К» 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

«
Ж

»
, 
5

,0
 к

П
а 

5,9 6,7 7,5 8,4 9,0 9,6 9,7 9,6 9,0 8,0 

6,1 7,2 8,0 9,0 9,7 10,2 10,4 10,3 9,9 9,0 

6,3 7,5 8,7 9,7 10,4 11,0 11,2 11,1 10,8 10,0 

6,5 8,0 9,3 10,5 11,3 11,9 12,2 12,2 11,8 11,0 

6,8 8,5 10,0 11,3 12,2 12,8 13,2 13,2 12,8 12,0 

7,2 9,2 10,8 12,1 12,9 13,5 13,9 14,0 13,8 13,0 

7,7 9,8 11,5 12,8 13,7 14,5 14,8 14,9 14,6 14,0 

8,2 10,6 12,3 13,5 14,5 15,2 15,6 15,8 15,5 15,0 

8,7 11,2 13,0 14,3 15,3 16,0 16,5 16,7 16,5 16,0 

9,2 11,8 13,6 15,1 16,1 16,9 17,4 17,6 17,5 17,0 

9,7 12,4 14,3 15,8 16,8 17,6 18,0 18,4 18,3 18,0 

10,2 12,8 14,9 16,4 17,5 18,4 19,0 19,3 19,2 19,0 

10,7 13,6 15,7 17,2 18,2 19,2 19,7 10,2 20,2 20,0 

11,3 14,4 16,5 18,3 19,6 20,7 21,3 21,8 22,0 22,0 

12,0 15,2 17,7 19,6 21,1 22,3 23,0 23,7 24,0 24,0 

12,9 16,4 19,0 21,0 22,6 24,0 24,8 25,4 25,9 26,0 

13,9 17,6 20,3 22,5 24,3 25,7 26,7 24,4 27,8 28,0 

15,0 19,0 22,0 24,3 26,1 27,5 28,5 29,2 29,7 30,0 

«
Ж

»
, 
6

,0
 к

П
а 

7,0 7,7 8,5 9,1 9,6 10,0 10,2 10,0 9,2 8,0 

7,2 8,2 9,0 9,8 10,5 10,8 11,1 10,9 10,1 9,0 

7,5 8,7 9,7 10,6 11,3 11,7 12,0 11,8 11,0 10,0 

7,8 9,2 10,3 11,4 12,1 12,6 12,9 12,7 12,0 11,0 

8,1 9,7 11,0 12,2 13,0 13,5 13,8 13,6 13,0 12,0 

8,3 10,0 11,5 12,7 13,8 14,4 14,6 14,7 14,1 13,0 

8,5 10,3 12,0 13,2 14,5 15,2 15,6 15,7 15,2 14,0 

8,6 10,6 12,4 13,8 15,1 16,1 16,6 16,7 16,2 15,0 

8,8 11,0 12,8 14,4 15,7 17,0 17,5 17,6 17,2 16,0 

8,9 11,3 13,3 14,9 16,4 17,8 18,4 18,5 18,1 17,0 

9,1 11,5 13,8 15,4 17,1 18,6 19,3 19,5 19,0 18,0 

9,2 11,8 14,1 16,0 17,9 19,4 19,6 20,5 20,0 19,0 

9,3 12,2 14,5 16,6 18,7 20,2 21,0 21,4 21,0 20,0 

9,7 12,8 15,4 18,0 20,2 22,0 23,0 23,4 23,0 22,0 

10,1 13,8 16,7 19,8 22,2 24,0 25,1 25,4 25,1 24,0 

11,1 15,2 18,6 21,8 24,1 25,9 27,0 27,4 27,2 26,0 

11,7 16,6 20,7 23,7 26,0 27,9 28,9 29,4 29,1 28,0 

13,0 19,0 25,1 26,4 28,4 30,0 30,8 31,4 31,1 30,0 
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Продовження таблиці Д.1.2 

 

Вміст в бінарній суміші вугілля марок, % 

«Ж» 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

«К» 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

«
Ж

»
, 
7

,0
 к

П
а 

7,6 8,2 9,0 9,7 10,3 10,8 10,9 10,4 9,5 8,0 

7,8 8,6 9,5 10,3 11,1 11,7 11,8 11,4 10,5 9,0 

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,6 12,8 12,5 11,6 10,0 

8,1 9,3 10,5 11,7 12,8 13,5 13,7 13,5 12,7 11,0 

8,2 9,7 11,0 12,4 13,7 14,4 14,6 14,6 13,8 12,0 

8,3 10,0 11,5 13,1 14,5 15,4 15,6 15,6 14,8 13,0 

8,5 10,4 12,1 13,8 15,3 16,4 16,7 16,7 15,8 14,0 

8,6 10,7 12,6 14,5 16,1 17,3 17,7 17,6 16,7 15,0 

8,8 11,1 13,2 15,2 17,0 18,2 18,7 18,5 17,6 16,0 

9,0 11,4 13,7 16,1 18,0 19,2 19,7 19,6 18,7 17,0 

9,3 11,8 14,3 17,0 19,0 20,2 20,8 20,7 19,8 18,0 

9,4 12,1 14,9 17,7 20,0 21,3 21,9 21,8 20,9 19,0 

9,6 12,5 15,5 18,4 21,0 22,4 23,0 22,9 22,0 20,0 

9,8 13,0 16,1 19,3 22,0 23,5 24,1 24,0 23,0 22,0 

10,0 13,5 16,7 20,2 23,0 24,6 25,2 25,2 24,0 24,0 

11,0 15,5 20,0 24,2 27,4 28,8 29,5 29,3 28,2 26,0 

11,5 17,1 22,2 26,4 29,4 31,0 31,7 31,5 30,2 28,0 

13,3 20,0 27,0 29,0 31,8 33,3 33,9 33,8 32,8 30,0 

«
Ж

»
, 
8

,0
 к

П
а 

9,0 9,8 10,5 11,0 11,1 11,0 10,8 10,2 9,2 8,0 

9,1 10,1 11,1 11,8 12,0 12,0 11,8 11,2 10,2 9,0 

9,3 10,5 11,8 12,6 13,0 13,0 12,8 12,2 11,2 10,0 

9,4 10,8 12,4 13,4 13,9 14,0 13,8 13,2 12,2 11,0 

9,6 11,2 13,0 14,3 14,8 15,1 14,8 14,2 13,2 12,0 

9,7 11,7 13,5 14,9 15,6 16,0 15,8 15,2 14,2 13,0 

9,9 12,2 14,1 15,6 16,4 17,0 16,8 16,2 15,2 14,0 

10,0 12,4 14,5 16,4 17,5 18,0 17,8 17,2 16,2 15,0 

10,2 12,7 15,0 17,2 18,6 19,0 18,9 18,2 17,3 16,0 

10,3 12,9 15,6 18,2 19,6 20,0 19,9 19,2 18,3 17,0 

10,5 13,2 16,2 19,2 20,6 21,0 20,9 20,3 19,3 18,0 

10,7 13,5 16,7 19,8 21,6 22,1 22,0 21,3 20,3 19,0 

10,9 13,8 17,2 20,5 22,6 23,2 23,1 22,4 21,4 20,0 

11,0 14,5 18,4 22,0 24,6 25,4 25,3 24,6 23,4 22,0 

11,4 15,2 19,4 23,6 26,6 27,6 27,5 26,9 25,7 24,0 

12,0 16,4 21,0 25,7 28,8 29,8 29,7 29,0 27,7 26,0 

13,0 18,2 23,7 28,1 31,0 32,0 32,1 31,3 30,0 28,0 

14,6 21,2 27,0 31,0 33,5 34,5 34,5 33,9 32,4 30,0 
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Продовження таблиці Д.1.2 

 

Вміст в бінарній суміші вугілля марок, % 

«Ж» 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

«К» 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

«
Ж

»
, 
9

,0
 к

П
а 

9,9 10,7 11,3 11,7 11,9 11,6 11,2 10,5 9,3 8,0 

10,1 11,2 12,0 12,6 12,8 12,6 12,3 11,6 10,3 9,0 

10,4 11,7 12,8 13,4 13,8 13,7 13,4 12,6 11,3 10,0 

10,6 12,1 13,5 14,3 14,8 14,8 14,4 13,6 12,4 11,0 

10,8 12,6 14,1 15,3 15,8 15,9 15,5 14,7 13,5 12,0 

11,1 13,3 14,9 16,2 16,7 16,9 16,6 15,7 14,5 13,0 

11,4 14,0 15,7 17,1 17,7 18,1 17,7 16,9 15,6 14,0 

11,7 14,4 16,5 18,0 18,8 19,1 18,8 18,0 16,7 15,0 

12,0 14,9 17,2 18,9 19,9 20,2 20,0 19,2 17,9 16,0 

12,2 15,3 17,9 19,9 20,9 21,3 21,2 20,7 18,7 17,0 

12,5 15,8 18,6 20,9 22,1 22,4 22,3 21,8 20,1 18,0 

12,8 16,2 19,2 21,7 23,1 23,6 23,4 22,6 21,3 19,0 

13,2 16,7 19,8 22,5 24,1 24,6 24,6 23,9 22,6 20,0 

13,6 18,2 21,4 24,2 26,2 27,0 27,0 26,2 24,6 22,0 

14,2 18,6 22,7 26,0 28,3 29,3 29,3 28,5 26,8 24,0 

15,0 19,8 24,2 28,1 30,5 31,5 31,7 30,9 29,2 26,0 

15,7 21,3 26,6 30,3 33,0 33,9 34,1 33,4 31,6 28,0 

16,8 23,6 29,0 32,3 35,4 36,5 36,7 35,9 34,0 30,0 

«
Ж

»
, 
1
0

,0
 к

П
а 

10,8 11,7 12,2 12,5 12,6 12,2 11,7 10,8 9,5 8,0 

11,1 12,3 13,0 13,4 13,6 13,3 12,8 11,9 10,5 9,0 

11,5 12,9 13,8 14,3 14,7 14,5 14,0 13,0 11,5 10,0 

11,8 13,5 14,6 15,3 15,7 15,6 15,1 14,1 12,6 11,0 

12,1 14,1 15,4 16,4 16,8 16,7 16,2 15,2 13,8 12,0 

12,5 14,9 16,4 17,5 17,9 17,9 17,4 16,3 14,9 13,0 

13,0 15,8 17,4 18,6 19,1 19,2 18,7 17,7 16,0 14,0 

13,4 16,4 18,4 19,6 20,2 20,3 18,9 18,9 17,2 15,0 

13,9 17,1 19,4 20,7 21,3 21,5 21,2 20,2 18,5 16,0 

14,2 17,8 20,2 21,7 22,5 22,7 22,5 21,5 19,2 17,0 

14,5 18,5 21,0 22,7 23,7 23,9 23,8 22,8 21,0 18,0 

15,0 19,0 21,7 23,6 24,7 25,0 24,9 24,0 22,3 19,0 

15,5 19,6 22,5 24,5 25,7 26,1 26,0 25,3 23,6 20,0 

16,2 21,0 24,5 26,5 27,9 28,6 28,8 27,9 25,8 22,0 

17,0 22,0 26,0 28,5 30,0 31,0 31,2 30,3 28,0 24,0 

18,0 23,2 27,5 30,5 32,3 33,3 33,7 32,9 30,6 26,0 

18,4 24,5 29,5 32,5 35,0 35,9 36,1 35,6 33,2 28,0 

19,0 26,0 31,0 34,7 37,3 38,6 39,0 38,0 35,6 30,0 
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Таблиця Д 1.3 – Тиск розпирання бінарних вугільних сумішей  

марок «Г» та «К», кПа. 

 

Вміст в бінарній суміші вугілля марок, % 

«Г» 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

«К» 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

«
Г

»
, 
2

,0
 к

П
а 

2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 3,0 3,8 5,0 6,8 10,0 

2,0 2,1 2,2 2,4 2,8 3,2 4,1 5,4 7,5 11,0 

2,1 2,2 2,3 2,5 2,9 3,5 4,5 5,8 8,1 12,0 

2,2 2,2 2,4 2,7 3,1 3,7 4,8 6,2 8,7 13,0 

2,2 2,3 2,6 2,9 3,5 4,3 5,5 7,2 10,0 15,0 

2,2 2,4 2,7 3,0 3,8 4,6 5,9 7,6 10,7 16,0 

2,2 2,4 2,8 3,2 3,9 4,8 6,2 8,0 11,4 17,0 

2,2 2,5 2,9 3,4 4,0 5,1 6,6 8,3 12,0 18,0 

2,2 2,5 3,0 3,5 4,2 5,4 6,8 8,8 12,6 19,0 

2,3 2,6 3,1 3,7 4,4 5,7 7,1 9,3 13,2 20,0 

2,3 2,7 3,2 3,8 4,6 5,9 7,4 9,6 13,8 21,0 

2,3 2,8 3,3 4,0 4,9 6,1 7,7 9,9 14,5 22,0 

2,3 2,8 3,4 4,1 5,1 6,3 7,9 10,2 15,1 23,0 

2,3 2,9 3,5 4,3 5,4 6,6 8,2 10,8 15,7 24,0 

2,4 3,0 3,8 4,7 5,8 7,0 8,7 11,8 16,7 26,0 

2,6 3,3 4,2 5,3 6,4 7,8 9,8 13,2 19,0 30,0 

2,9 3,8 4,8 5,9 7,2 8,8 11,0 14,5 20,4 36,0 

«
Г

»
, 
2

,5
 к

П
а 

2,5 2,6 2,8 3,0 3,3 3,8 4,7 5,9 7,4 10,0 

2,5 2,7 2,9 3,1 3,4 4,0 5,0 6,2 7,9 11,0 

2,6 2,8 3,0 3,2 3,6 4,3 5,3 6,5 8,5 12,0 

2,6 2,9 3,1 33 3,8 4,5 5,5 6,9 9,1 13,0 

2,7 3,0 3,2 3,5 4,0 4,8 5,8 7,3 9,8 14,0 

2,7 3,0 3,3 3,6 4,2 5,1 6,1 7,7 10,4 15,0 

2,8 3,1 3,4 3,8 4,5 5,3 6,5 8,1 11,0 16,0 

2,8 3,1 3,5 4,0 4,7 5,6 7,0 8,8 12,0 17,0 

2,8 3,2 3,7 4,3 5,0 6,0 7,4 9,5 13,0 18,0 

2,8 3,2 3,8 4,4 5,1 6,2 7,5 9,7 13,3 19,0 

2,9 3,3 3,9 4,5 5,2 6,5 7,7 10,0 13,7 20,0 

2,9 3,4 4,0 4,6 5,4 6,6 8,1 10,4 14,0 21,0 

2,9 3,5 4,1 4,8 5,7 6,8 8,5 10,8 14,4 22,0 

2,9 3,6 4,2 4,9 5,9 7,1 8,8 11,3 15,4 23,0 

3,0 3,7 4,3 5,1 6,2 7,4 9,1 11,9 16,5 24,0 

3,0 3,8 4,6 5,5 6,6 7,9 9,8 12,6 17,8 26,0 

3,2 4,0 5,0 6,1 7,2 8,8 11,1 14,6 20,0 30,0 

3,4 4,4 5,5 6,7 8,0 9,8 12,2 16,3 22,0 36,0 
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Продовження таблиці Д.1.3 

 

Вміст в бінарній суміші вугілля марок, % 

«Г» 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

«К» 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

«
Г

»
, 
3

,0
 к

П
а 

3,1 3,2 3,4 3,7 4,1 4,6 5,5 6,7 8,0 10,0 

3,1 3,3 3,5 3,8 4,2 4,8 5,8 7,0 8,5 11,0 

3,2 3,4 3,6 4,0 4,4 5,1 6,1 7,3 9,0 12,0 

3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,5 6,5 8,0 10,3 14,0 

3,3 3,7 4,0 4,4 4,9 5,7 6,7 8,3 10,8 15,0 

3,4 3,8 4,2 4,6 5,2 6,0 7,0 8,7 11,4 16,0 

3,4 3,8 4,3 4,7 5,4 6,2 7,3 9,1 12,0 17,0 

3,4 3,9 4,4 4,9 5,6 6,4 7,6 9,6 12,7 18,0 

3,4 3,9 4,5 5,1 5,8 6,8 7,9 10,0 13,5 19,0 

3,5 4,0 4,6 5,3 6,0 7,2 8,3 10,7 14,2 20,0 

3,5 4,1 4,7 5,4 6,2 7,4 8,7 11,2 14,9 21,0 

3,5 4,2 4,9 5,6 6,5 7,6 9,2 11,7 15,7 22,0 

3,5 4,3 5,0 5,8 6,7 7,9 9,6 12,3 16,5 23,0 

3,6 4,4 5,2 6,0 7,0 8,2 10,1 13,0 17,3 24,0 

3,7 4,6 5,5 6,4 7,4 8,8 11,0 14,4 19,0 26,0 

3,9 4,8 5,8 6,9 8,0 9,8 12,4 16,0 21,0 30,0 

4,0 5,0 6,2 7,5 8,8 10,8 13,5 18,0 23,6 36,0 

«
Г

»
, 
3

,5
 к

П
а 

3,6 3,7 3,8 4,1 4,5 5,1 6,0 7,0 8,3 10,0 

3,6 3,7 3,9 4,2 4,6 5,3 6,2 7,4 8,8 11,0 

3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,5 6,5 7,8 9,3 12,0 

3,6 3,8 4,1 4,5 4,9 5,7 6,7 8,1 9,9 13,0 

3,6 3,9 4,6 4,6 5,1 6,0 7,0 8,5 10,6 14,0 

3,7 4,0 4,4 4,8 5,3 6,2 7,3 8,9 11,2 15,0 

3,8 4,1 4,5 5,0 5,6 6,5 7,6 9,3 11,8 16,0 

3,8 4,1 4,6 5,1 5,8 6,7 7,9 9,8 12,5 17,0 

3,8 4,2 4,7 5,3 6,0 7,0 8,3 10,3 13,2 18,0 

3,8 4,2 4,8 5,4 6,2 7,3 8,7 10,8 14,0 19,0 

3,9 4,3 4,9 5,6 6,4 7,6 9,1 11,3 14,7 20,0 

3,9 4,4 5,0 5,8 6,7 8,0 9,7 12,1 15,7 21,0 

4,0 4,5 5,2 6,1 7,1 8,4 10,3 13,0 16,8 22,0 

4,0 4,6 5,4 6,3 7,3 8,7 10,7 13,5 17,5 23,0 

4,0 4,7 5,6 6,5 7,5 9,1 11,1 14,1 18,2 24,0 

4,1 5,1 6,0 7,0 8,0 9,8 12,1 15,5 20,8 26,0 

4,3 5,2 6,2 7,2 8,3 10,3 12,8 16,2 21,8 30,0 

4,4 5,4 6,5 7,7 9,1 11,2 13,9 19,0 24,6 36,0 
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Продовження таблиці Д.1.3 

 

Вміст в бінарній суміші вугілля марок, % 

«Г» 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 

«К» 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

«
Г

»
, 
4

,0
 к

П
а 

4,1 4,2 4,3 4,6 5,0 5,7 6,4 7,3 8,6 10,0 

4,1 4,2 4,3 4,7 5,1 5,8 6,7 7,7 9,1 11,0 

4,1 4,2 4,4 4,8 5,2 6,0 7,0 8,2 9,7 12,0 

4,1 4,2 4,5 4,9 5,4 6,3 7,3 8,6 10,3 13,0 

4,1 4,3 4,6 5,0 5,6 6,6 7,6 9,0 11,0 14,0 

4,1 4,3 4,7 5,2 5,8 6,8 7,9 9,5 11,6 15,0 

4,2 4,4 4,8 5,4 6,1 7,1 8,2 10,0 12,3 16,0 

4,2 4,4 4,9 5,5 6,3 7,3 8,6 10,5 13,0 17,0 

4,2 4,5 5,0 5,6 6,5 7,6 9,0 11,0 13,7 18,0 

4,2 4,5 5,1 5,7 6,6 7,8 9,5 11,5 14,5 19,0 

4,3 4,6 5,2 5,9 6,8 8,1 10,0 12,0 15,2 20,0 

4,3 4,7 5,3 6,1 7,0 8,4 10,5 12,6 16,1 21,0 

4,4 4,8 5,5 6,3 7,3 8,7 11,0 13,3 17,0 22,0 

4,4 4,9 5,6 6,4 7,5 9,0 11,2 13,7 17,5 23,0 

4,5 5,0 5,8 6,6 7,7 9,3 11,5 14,2 18,0 24,0 

4,6 5,3 6,1 7,0 8,1 10,0 12,2 15,2 19,1 26,0 

4,7 5,6 6,5 7,5 8,7 10,7 13,2 16,5 22,6 30,0 

4,8 5,8 6,9 8,0 9,4 11,7 14,4 19,9 25,7 36,0 
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