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Одним з напрямів технічного прогресу є розвиток трубопровідного 

транспорту. Найбільші перспективи має промисловий та магістральний 
гідротранспорт нафти та гідросумішей сипких матеріалів. Вуглепроводами 
транспортують гідросуміш води і вугілля, подрібненого до крупності 0 – 1 
(3 – 6) мм. Масова концентрація гідросуміші – 50% (співвідношення рідини і 
твердого складає 1: 1) Зневодненню після транспортування у вуглепроводі, 
як правило, підлягає вугілля для коксування. Однак, при цьому у 
вуглепроводі вугілля подрібнюється, пори наповнюються водою, що 
утруднює зневоднення. Крім того, погіршуються коксівні властивості 
вугілля, що обумовлено зміною форми вугільних зерен у трубопроводі; 
обволіканням їх дрібними розмоклими глинами, окисненням вугілля в 
процесі гідротранспорту. Розробка високоефективних засобів зневоднення і 
збереження технологічних властивостей гідротранспортованого вугілля є 
одним з основних завдань по вдосконаленню сучасних МГТС.  

Однією з ефективних технологій, яка усуває всі зазначені недоліки МГТС 
вугілля, є поєднання гідротранспорту і масляної агломерації вугілля. 

Суміщені в часі і просторі технологічні процеси вигідно відрізняються 
синергією, яка полягає у тому, що при одночасній реалізації різних 
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технологічних процесів у одній установці такі технологічні процеси вигідно 
відрізняються меншими енергетичними затратами, більшою технологічністю 
(меншою кількістю машин і апаратів), екологічністю тощо. 

Прикладами суміщених процесів у гірництві є: процеси «видобування –
збагачення» (підземне вилуговування), процеси «видобування – газифікація» 
(вугілля, горючих сланців тощо), процеси «гідротранспорт – селективна 
агрегація», «мокре подрібнення – селективна агрегація», «подрібнення – сушка» 
(реалізується на ТЕС, які працюють на вугіллі). 

Суміщені технологічні процеси розглядаються сьогодні як перспективний 
напрямок розвитку в гірництві, який є однією зі складових 6-го і 7-го 
технологічних устроїв. 

Суміщений процес «гідротранспорт – масляна агломерація вугілля» 
поєднує процес масляної агломерації і транспортування гідросуміші у 
гідротранспортній системі. Її особливістю є те, що процес агрегації протікає 
безпосередньо під час транспортування, без використання додаткових апаратів 
і пристроїв. Процес агрегатоутворення відбувається під дією гідродинамічних 
сил, які виникають у турбулентному потоці рідини. 

Виконане фізичне і математичне моделювання суміщеного процесу 
«гідротранспорт – масляна агломерація вугілля».  

Одержані експериментальні дані показують принципову можливість 
передачі вуглемасляного грануляту і сумішей «вугілля – гранулят» 
гідротранспортом на близькі (сотні метрів, перші км.) і далекі відстані (перші 
сотні кілометрів). 

Експериментально простежено процес перерозподілу реагенту-
зв’язуючого між вугільною і масляно-гранулятною частинами гідросуміші. 
Показано, що обмаслення первинно негранульованого (неагломерованого) 
вугілля при спільному гідротранспорті «вугілля – вуглемасляний агломерат» 
спричиняє протікання процесу масляної агломерації (додаткової агломерації) 
вугілля безпосередньо у трубопроводі.  

Отримані математичні моделі описують поведінку «водо-вугільно-мазуто-
грануляційної» суміші при її гідравлічному транспортуванні і можуть бути 
використані для регулювання вказаного суміщеного процесу, прогнозування 
темпоральних границь окремих етапів масляної агломерації вугілля і 
відстеження його протікання в гідротранспортному трубопроводі. 

Наукова цінність розробки полягає в тому, що отримані поліномінальні 
моделі демонструють залежність втрат напору по трубопроводу i = f(V) від 
складу та структури твердої і рідкої фази водо-вугільно-масляно-
агломераційної гідросуміші на відстанях транспортування від 0,5 км до 230 км. 
При цьому коефіцієнт детермінації R2 ≥ 0,95.  

Результати виконаних досліджень рекомендуються для використання при 
розробці суміщеної технології «гідротранспорт – масляна агломерація вугілля» 
і проектуванні відповідного промислового чи магістрального вуглепроводу.  
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