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ПЕРЕДМОВА 

 

Україна є одним з провідних світових виробників металургійної 

продукції, займаючи за цим показником 13-е місце в світі за підсумками 2018 р. 

відповідно до рейтингу WSA (World Steel Assosiation). Експорт цієї продукції є 

одним з головних джерел валютних надходжень до бюджету нашої країни. 

Головною промисловою технологією відновлення заліза з руд зараз та в 

оглядній перспективі є доменне виробництво, що в якості палива, відновника та 

розпушувача використовує кам’яновугільний кокс. Тому виробництво коксу є 

головною технологією термохімічної переробки вугілля в світі. За той же 

2018р. коксохімічні підприємства та виробництва, розташовані на 

підконтрольній території  України, виробили 10,8 млн т валового коксу 6 %-вої 

вологості. Темпи зростання виробництва коксу за цей рік склали 8,0 %, що 

вдвічі більше аналогічного показника в цілому за національним господарством. 

Отже, коксохімічне виробництво є важливою складовою металургії – базової 

галузі промисловості. 

Необхідною умовою ефективної роботи будь-якої господарської галузі є 

належне забезпечення кадрами відповідної кваліфікації. В Україні інженерні 

кадри в галузі хімічної технології палива готує низка вищих навчальних 

закладів, найстарішим серед них є Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», з яким пов’язані імена таких видатних 

вчених в галузі хімічної технології переробки палива, як В.О. Геміліан, 

В.П. Лідов, М.І. Кузнєцов, К.О. Бєлов, Л.Л. Нестеренко, М.Г. Скляр, 

Ю.В. Бірюков, Ю.Б. Тютюнніков, С.О. Слободськой та ін. Випускники кафедри 

не лише працюють на провідних коксохімічних підприємствах України та 

інших країн, а й складають основу таких знаних колективів, як одна з 

найбільших у світі інжинірінгових фірм – Державне підприємство «Державний 

інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості» 

(ДП «ГИПРОКОКС») та головний галузевий інститут з хімічної технології 

переробки вугілля – Державне підприємство «Український державний науково-

дослідний вуглехімічний інститут» (ДП «УХІН»). 

Наприкінці минулого століття в коксохімічній промисловості України 

відбулися докорінні зміни, пов’язані в першу чергу з переходом до ринкових 

економічних відносин та загальними світовими тенденціями значного 

зростання вимог до якості коксу, підвищенню уваги до питань захисту 

навколишнього середовища. Це, в свою чергу, вимагає відповідного 

коригування технологічних параметрів виробництва, яке в сучасних умовах має 

стати значно більш гнучкішим, щоб найбільшою мірою задовольняти вимогам 

споживачів продукції. 
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Тому кафедрою технології переробки нафти, газу та твердого палива 

НТУ «ХПІ» зроблена спроба створення нового навчального посібника з основ 

технології коксування вугілля з урахуванням сучасного стану виробництва. 

Структура і обсяг посібника відповідають навчальній і робочій програмам 

відповідних розділів курсу «Основи технології  переробки твердих горючих 

копалин». Посібник певною мірою узагальнює досвід його авторів з викладання 

питань основ технології підготовки та коксування вугілля на кафедрі, курсах 

технічного навчання та підвищення кваліфікації працівників коксохімічних 

підприємств і організацій, а також роботи в головному галузевому інституті з 

питань хімічної технології переробки вугілля Державному підприємстві 

«Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» 

(ДП «УХІН»), промислових досліджень, виконаних на коксохімічних 

підприємствах України. 

Сподіваємось, що посібник стане в нагоді не лише студентам, а й 

працівникам підприємств та організацій, пов’язаних з переробкою і 

використанням твердого палива. 
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1. ВСТУП ДО ТЕХНОЛОГІЇ КОКСУВАННЯ ВУГІЛЛЯ 

 

1.1 Предмет технології твердих пальних копалин.  

Сутність технології коксування 

 

Технологія (гр. τεχνη – мистецтво, майстерність, вміння, λογος – слово, 

вчення) – сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей 

сировини або напівфабрикатів, застосовуваних в процесі виробництва для 

отримання готової продукції. 

Технологічний процес – сукупність технологічних операцій, виконуваних 

планомірно та послідовно в часі і просторі над однорідними або аналогічними 

матеріалами. 

Хімічна технологія – наука про найбільш економічні методи масової 

хімічної переробки сирих природних матеріалів в продукти споживання та 

засоби виробництва. 

Хімічна технологія твердих пальних копалин – розділ прикладної науки 

(технології палива), завданням якої є розробка та практична реалізація 

найефективніших методів переробки твердих пальних копалин у відповідності з 

вимогами, необхідними для здійснення різних процесів їх переробки. 

Крім того, хімічна технологія твердих пальних копалин – учбова 

дисципліна, предметом якої є сучасні методи хіміко-технологічної переробки 

твердих пальних копалин, раціональне використання їх ресурсів, методи 

попередження та знешкодження шкідливих викидів у довкілля за переробки 

твердих пальних копалин. 

У відповідності з п. 3.14 ДСТУ 2401-94 «Кокс кам’яновугільний та 

пековий. Терміни і визначення» коксування – метод термічної переробки 

кам’яного вугілля без доступу повітря до температури 1000-1100 
о
С. При цьому 

утворюється кокс – твердий поруватий міцний високо-вуглецевий продукт 

сірого кольору, отриманий при коксуванні суміші кам’яного вугілля (п. 3.1 

ДСТУ 2401-94). 

 

 

 

1.2 Призначення та склад коксохімічних підприємств 

 

У відповідності з п. 2.1 Правил технічної експлуатації коксохімічних 

підприємств, затверджених наказом УНПА «Укркокс» № 17 від 29.12.2017 

(ПТЕ-2017), призначення коксохімічного підприємства – виробництво з суміші 

кам’яного вугілля (шихти) коксу, коксового газу та супутніх продуктів 
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коксування. На підставі п. 2.2 ПТЕ-2017 за характером підлеглості розрізняють 

самостійні коксохімічні підприємства та коксохімічні виробництва у складі 

металургійних комбінатів. 

Перелік основних виробничих цехів визначений п. 2.5 ПТЕ-2017: 

– вуглепідготовчий – приймання, зберігання та підготовка вугілля до 

коксування; 

– коксовий – отримання коксу та прямого (неочищеного) коксового газу; 

– уловлювання хімічних продуктів – виділення з коксового газу смоли, 

аміаку, сирого бензолу; 

– очищення коксового газу від сірководню; 

– переробки смоли; 

– переробки сирого бензолу. 

Вуглепідготовчий, коксовий цеха та цех уловлювання є на всіх 

підприємствах. На більшості підприємств є також цехи сіркоочищення. 

Переробка смоли та сирого бензолу сконцентрована на кількох підприємствах. 

У відповідності до п. 2.6 ПТЕ-2017 допоміжними цехами та підрозділами є: 

– ремонтно-механічні; 

– енергетичні; 

– комерційно-фінансові; 

– адміністративно-господарські. 

Як бачимо, коксохімічне підприємство є складною системою, що 

характеризується великою кількістю структурних елементів та взаємозв’язків 

між ними. Тому ефективне управління такою системою (тобто така організація 

процесу, що забезпечує досягнення поставленої мети) має базуватись на 

загальних законах управління складними системами – чотирьох основних 

законах кібернетики. Ці закони наступні: 

– необхідного різноманіття – будь-яке управлінське рішення має 

прийматись на підставі аналізу кількох варіантів та вибору з них найбільш 

прийнятного для реальних умов; 

– емерджентності – в правильно організованій системі мають виникати 

нові властивості, відсутні у її складових частин; 

– зворотного зв’язку – за визначення управлінських рішень необхідно 

враховувати реакцію на них системи в цілому та її окремих елементів; 

– антіентропійності – правильна організація управління має призводити 

до збільшення обсягу інформації (отриманню нової інформації) та зменшенню 

невизначеності в інформації про систему. 

Особливість цих законів в тому, що вони можуть виконуватись лише 

одночасно. Порушення одного із законів з часом призводить до порушення решти, 

наслідком чого є зниження ефективності роботи системи та навіть її руйнування. 
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Управління коксохімічним підприємством здійснює заводоуправління 

(управління коксохімвиробництвом), яке очолює директор. Управління технічною 

політикою здійснює головний інженер (технічний директор). На низці підприємств 

оперативне керівництво виробництвом здійснює директор з виробництва. 

В заводоуправлінні є наступні основні відділи: 

– виробничий; 

– технічний; 

– охорони праці; 

– устаткування; 

– капітального будівництва; 

– конструкторське бюро; 

– головного механіка; 

– головного енергетика; 

– головного метролога; 

– менеджменту якості; 

– бухгалтерія; 

– комерційний; 

– планово-економічний; 

– фінансовий; 

– управління цінними паперами; 

– юридичний; 

– адміністративно-господарський; 

– житлово-комунальний тощо. 

 

1.3 Технологічні властивості коксівного вугілля основних марок 

 

З усіх марок вугілля, передбачених ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, 

кам’яне та антрацит. Класифікація» для коксування використовуються лише ті, 

що мають певну спікливість - здатність вугілля утворювати з окремих дотичних 

зерен за їх нагрівання без доступу повітря спечений кусковий пористий 

залишок (напівкокс та кокс). 

Газове вугілля (Г) має порівняно невелику товщину пластичного шару, 

високий вихід летких речовин, підвищену пластометричну усадку. 

За самостійного коксування газове вугілля взагалі не дає кускового коксу 

або утворює дрібний та неміцний кокс з високою реакційною здатністю. 

Наявність газового вугілля в шихті підвищує усадку коксівного 

завантаження та сприяє легкій видачі коксового пирога з печі, збільшує вихід 

газу та хімічних продуктів. Однак вихід коксу при цьому знижується. 
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Жирне вугілля (Ж) є головним спікливим компонентом шихти, який надає 

отримуваному коксу високу міцність. Це вугілля має найвищу товщину 

пластичного шару і добре коксується. Однак за його підвищеного вмісту в 

шихті, а також за індивідуального коксування жирного вугілля кокс 

отримується занадто крупний, губчастий, тріщинуватий, а, отже, й недостатньо 

міцний. Жирне вугілля дає високі виходи смоли, сирого бензолу та газу. 

Коксове вугілля (К) в шихті надає коксу високу механічну міцність та 

однорідну кускуватість. За самостійного коксування дає доволі крупний 

рівномірний за розмірами кокс високої міцності з невеликою кількістю тріщин. 

Це вугілля з відносно невеликим виходом летких речовин має в своїй 

структурі переважно короткі бічні ланцюги. Тому за термічної деструкції 

утворюються парогазові продукти малої густини, що мають великий об’єм. У 

сполучені з високою в’язкістю пластичної маси це призводить до розвитку в 

камері коксування значного тиску розпору, небезпечного для збереження 

кладки коксових печей. 

Піснувате спікливе вугілля (ПС) понижує спікливість шихти та робить її 

менш усадковою. Внаслідок цього зменшується тріщинуватість коксу, а 

крупність його підвищується. Це вугілля має невелику товщину пластичного 

шару, тому за самостійного коксування дає недостатньо міцний кокс або не 

утворює його зовсім. В шихтах вугілля марки ПС та близьких до нього марок 

(КО, КС, КСН) збільшує стиранність коксу, який стає більш засміченим 

дрібними класами (менше 25 мм) та нерівномірним за крупністю. 

Піснувате спікливе вугілля має невеликий вихід летких речовин, тому 

воно дає малий вихід газу та хімічних продуктів. В той же час участь такого 

вугілля в шихті дозволяє збільшити вихід коксу. 

 

1.4 Вплив складу та властивостей шихти на якість коксу 

 

Правильно складена вугільна шихта має забезпечувати: 

– задані вихід коксу, газу та хімічних продуктів; 

– потрібну якість коксу, перш за все за зольністю, сірчистістю, 

механічною міцністю та ситовим складом; 

– нормальні умови експлуатації коксових печей, зокрема, усадку шихти, 

достатню для легкої видачі коксового пирога з камери; 

– раціональний рівень спікливості; 

– інтервали пластичності основних компонентів шихти мають 

перекриватись в достатньо широкому діапазоні температур. 

Зольність коксу. Відношення зольності коксу A
d

k до зольності шихти, з 

якої він отриманий, A
d

ш, є коефіцієнтом озолення: 
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.= d
ш

d
к

oз A

А
K  (1.1) 

 

Коефіцієнт озолення за своєю сутністю пов’язаний з двома величинами – 

виходом сухого валового коксу від сухої шихти Вк (%) та коефіцієнтом, що 

враховує зміну маси мінеральних речовин вугілля внаслідок термохімічних 

перетворень при коксуванні Кхм =1 ,00 – 1,05: 

 

.
к

100
= хм

oз В

К
K  (1.2) 

 

Вихід коксу визначається за даними матеріального балансу коксування. 

Сірчистість коксу. Відношення сірчистості коксу S
d

k до сірчистості 

шихти S
d

ш, з якої він отриманий, є коефіцієнтом знесірювання: 

 

.= d
ш

d
к

oc S

S
K  (1.3) 

 

За своєю сутністю коефіцієнт знесірювання пов’язаний з двома 

величинами: виходом сухого валового коксу від сухої шихти Вк (%) та 

коефіцієнтом, що залежить від співвідношення вмісту у вугіллі різних форм 

сірки та враховує масову частку сірковмісних речовин вугілля, які внаслідок 

термохімічних перетворень переходять до коксу Кхс=0,63-0,70: 

 

.
100

=
к

хc
oc В

К
K  (1.4) 

 

Механічна міцність та ситовий склад. Для отримання коксу з високою 

механічною міцністю та рівномірним ситовим складом шихта для його 

отримання повинна мати оптимальну спікливість (Y = 14 – 16 мм) та 

раціональне співвідношення вмісту вугілля різних марок. Середній показник 

відбитку вітрініту шихти має бути не менше 1,0 %. 

Для характеристики технологічної цінності вугілля та шихт для 

коксування в сучасних умовах в ДП «УХІН» на підставі результатів 

петрографічного аналізу розроблені два комплексних показники. Перший з них 

(Сш – спікливість шихти) характеризує вміст компонентів органічної маси 
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вугілля, які утворюють за термічної деструкції значну кількість термостійких 

рідкорухливих продуктів, здатних міцно спікатись з твердофазним матеріалом 

(залишком деструктурованих зерен та інертними добавками): 

 

𝐶ш =
Σ 0,9 − 1,39 𝑉𝑡

100
%, (1.5) 

 

де Σ(0,9-1,39) – вміст у відсотках у вітриніті складових з відбивальною 

здатністю від 0,9 до 1,39 %; Vt – вміст в органічній масі вугілля мацералів групи 

вітрініту, %. 

Шихта для отримання якісного коксу повинна мати Сш ≥50 %. 

Другий показник (Кш – коксівність шихти, яку виражають у відносних 

одиницях) є відношенням у складі органічної маси вугілля сумарного вмісту 

добреспікливих мацералів групи ліптиніту та складових вітрініту з показником 

відбитку від 0,9 до 1,39 %, які можуть приймати піснуваті присадки, до 

кількості цих присадок – суми піснуватих мацералів та неспікливих складових 

вітрініту з показником відбитку більше 1,7 %: 

 

.=

∑
∑

100

)7,1≥(
+

+ш
ш

tV
OK

LC
K  

(1.6) 

 

де L – вміст мацералів групи ліптініту, %; Σ(≥ 1,7) – вміст у вітрініті складових 

з показником відбитку не менше 1,7 %; ΣОК – сума піснуватих компонентів 

(інертіниту та двох третин семівітрініту): 

 

v
.

3

2
+=∑ SIOK . (1.7) 

 

Шихта для отримання якісного коксу повинна мати Кш ≥ 3,0. 

Кокс повинен мати невелику реакційну здатність та достатню міцність за 

дії в доменній печі високих температур та газоподібних окисників: 

С + О2 → СО2; 

 

С + СО2 → 2СО; 

 

С + Н2О → СО + Н2. 
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Це – каталітичні реакції. Тому вони можуть прискорюватись речовинами 

мінеральної частини коксу, зокрема, оксидами s- ma d-елементів (відповідно 

головних підгруп І-ІІ та побічних підгруп ІІІ-VII груп періодичної системи). 

Особливістю будови атомів цих елементів є наявність незаселених р-підрівнів 

на зовнішньому енергетичному рівні електронної оболонки. Тому ці елементи 

можуть бути акцепторами електронів на р-підрівень (а в деяких випадках ще й 

на s-підрівень) в реакціях комплексоутворення, в тому числі з газами-

окисниками. До складу цих газів входить кисень, кожен з атомів якого має по 

дві пари електронів, які не беруть участі в утворенні ковалентних зв’язків. Такі 

активовані комплекси сприяють здійсненню реакцій газифікації.  

Головні s-елементи, що входять до складу мінеральної частини вугілля та 

коксу – лужні та лужноземельні метали (натрій, калій, магній, кальцій). Серед 

d-елементів слід відзначити залізо. 

В той же час атоми р-елементів мають частково заселений р-підрівень. 

Вони також можуть бути акцепторами електронів на р-підрівень, але при цьому 

утворюються електронні конфігурації з трьома або шістьма електронами, які є 

стійкими та нездатними до подальших перетворень. Тому р-елементи не лише 

не виявляють каталітичної активності, але і здатні уповільнювати хімічні 

реакції, знижуючи активність реагентів, що входять до складу активованих 

комплексів. Серед р-елементів в мінеральній частині вугілля і коксу 

представлені головним чином кремній та алюміній. 

Оксиди s- ma d-елементів є переважно лужними, а р-елементів – 

кислотними або амфотерними. Їх співвідношення виражають індексом 

основності мінеральної частини вугілля або коксу: 

 

.
SiO+OAl

FeO+MgO+CaO+OK+ONa
=

o
232

x22
I  (1.8) 

 

Тут хімічні формули позначають вміст відповідного оксиду в золі (в мас. %). 

Згідно з цим для отримання коксу з малою реакційною здатністю 

потрібний невисокий індекс основності мінеральної частини: Іо ≤ 0,15. 

 

  



15 

1.5 Склад шихт для коксування 

 

Дослідженнями ДП «УХІН» показано, що оптимальним марочним 

складом характеризується т.зв. «еталонна» шихта (%): Г – 30; Ж – 40; К – 20; 

ОС – 10. Однак зараз в Україні через тимчасову втрату контролю над більшістю 

вуглевидобувних регіонів відчувається помітний дефіцит власного вугілля, в 

т.ч. коксівного, що викликає необхідність імпорту вугілля з інших країн (в 

2018 р. – 82,1 % від загальної кількості). Але цей імпорт неповністю ліквідує 

наявний дефіцит, особливо з точки зору комплектності поставок, тобто 

раціонального співвідношення вугілля різних марок в складі шихти. В 

середньому за 2017-2018 р.р. марочний склад шихт на підприємствах України 

характеризувався наступними даними (табл. 1.1) : 

 

Таблиця 1.1 – Марочний склад шихт на підприємствах України 

 Г Ж К ПС 

Еталон 40,0 30,0 20,0 10,0 

2017 р. 36,0 17,2 29,9 16,9 

2018 р. 39,5 14,1 27,3 19,1 

 

Як бачимо, марочний склад шихти в цілому по Україні значно 

відрізняється від оптимального. Перш за все помітний дефіцит жирного вугілля 

– головного спікливого компоненту шихти, що забезпечує міцність коксу. 

Збільшення вмісту вугілля середнього та високого ступенів метаморфізму 

призводить до зростання тиску розпору, що погіршує умови експлуатації 

коксових печей та може викликати руйнування вогнетривкої кладки. 

Середні дані про технологічні властивості вугільних шихт коксохімічних 

підприємств та виробництв України за 2018 рік наведені в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Технологічні властивості вугільних шихт підприємств 

України (середні дані за 2018 р.) 

Показник Середнє Максимум Мінімум 

Робоча вологість W
r
t, % 8,9 11,9 7,6 

Зольність сухої маси A
d
, % 8,2 8,6 7,8 

Сірчистість загальна сухої маси S
d

t, % 0,63 0,70 0,47 

Вихід летких речовин із сухої 

знезоленої маси V
daf

, % 

30,3 31,3 25,7 

Помел (вміст в шихті класу < 3 мм), % 81,1 91,3 78,1 
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1.6 Розрахунок властивостей шихти для коксування 

 

Розрахунок вугільної шихти для коксування проводиться за показниками 

технічного аналізу, пластометрії, петрографії. За складання шихт з рядового 

(незбагаченого) вугілля враховується також їх збагачуваність. Як вже 

відзначалось, правильно складена вугільна шихта має в першу чергу 

забезпечувати заданий вихід коксу, газу та хімічних продуктів коксування, 

потрібну якість коксу, перш за все по зольності, сірчистості, механічній 

міцності та ситовому складу; нормальні умови експлуатації коксових печей, 

зокрема, усадку шихти, достатню для легкої видачі коксового пирога з камери. 

Більшість показників, що характеризують властивості шихти, 

підкоряються правилу адитивності: 

 

,
100

1




п

і

ПіХі

Пш  
(1.9) 

 

де Пш – розрахунковий показник; і – індекс (номер) компоненту; п – кількість 

компонентів шихти; Пі – відповідний показник для і-го компоненту; Хі – вміст 

і-го компоненту в шихті, %. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке технологія коксування та які питання є предметом її вивчення? 

2. Для чого створюють та експлуатують коксохімічні підприємства? 

3. Які головні підрозділи є на коксохімічному підприємстві та для чого 

вони призначені? 

4. Чому для коксування використовують лише певні марки вугілля? 

5. В чому полягають переваги та недоліки використання для коксування 

вугілля певних марок? 

6. Яким вимогам має задовольняти вугільна шихта? 

7. Чи задовольняють цим вимогам реальні вугільні шихти діючих 

підприємств? 

8. Які головні чинники визначають зольність та сірчистість отримуваного 

коксу? 

9. Які головні чинники визначають механічну міцність та ситовий склад 

отримуваного коксу? 

10. Які головні чинники визначають реакційну здатність та після-

реакційну міцність отримуваного коксу? 
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11. Яким чином розраховують головні властивості вугільних шихт для 

коксування? 

 

Перелік джерел до 1-го розділу 

 

1. ДСТУ 2401-94. Кокс кам’яновугільний і пековий. Терміни та 

визначення (зі зміною № 1). – Київ : УкрНДНЦ, 2019. – 37 с. 

2. ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація. – 

Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 8 с. 

3. ПТЕ-2017 Правила технічної експлуатації коксохімічних підприємств. 

– Харків : ДП «Гипрококс», 2018. – 283 с. 

4. Старовойт А. Г. Итоги работы коксохимических предприятий и 

производств Украины в 2018 г. / А. Г. Старовойт, С. Н. Фещенко. – Днепр : 

УНПА «Укркокс», 2019. – 73 с. 

5. Дроздник И. Д. Научные основы и практика составления угольных 

шихт для коксования / И. Д. Дроздник // Справочник коксохимика. – 3-е изд. 

Т. 1. Угли для коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию. 

– Харьков : ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 110-120. 

6. Лейбович Р. Е. Технология коксохимического производства / 

Р. Е. Лейбович, Е. И. Яковлева, А. Б. Филатов – Москва : Металлургия, 1982. – 

340 с. 

7. Филатов Ю. В. Теория и практика производства и применения 

доменного кокса улучшенного качества / Ю. В Филатов., Е. Т. Ковалев, 

И. В. Шульга и др. – Київ : Наукова думка, 2011. – 128 с. 

8. Дроздник И. Д. Угли для коксования и пылеугольного топлива / 

И. Д. Дроздник, А. Г. Старовойт, В. Г. Гусак и др. – Харьков : Контраст, 2011. – 

188 с. 

9. Дроздник И. Д. Составление шихт в условиях межбассейновой 

сырьевой базы коксования / Дроздник И. Д. – Харьков: Контраст, 2019. – 156 с. 

10. Кузніченко В. М. Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування. / 

В. М. Кузніченко, І. В. Шульга, О. В. Ситник – Харків: Планета-Прінт, 2021. – 

210 с. 
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2. ПРИЙОМ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВУГІЛЛЯ  

НА КОКСОХІМІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

2.1 Склад вуглепідготовчого цеху 

 

На підставі п. 7.1 ПТЕ-2017 призначення вуглепідготовчого цеху – 

забезпечити прийом, зберігання, усереднення та дозування вугілля в шихту, 

подрібнення та подачу вугільної шихти до вугільної башти коксового цеху 

підприємства. У відповідності з п. 7.5 ПТЕ-2017 до складу вуглепідготовчого 

цеху входять дільниці або відділення: 

– приймання, зберігання та усереднення вугілля на відкритих та закритих 

складах, а також попереднього подрібнення перед дозуванням (найбільш 

твердого (газового) та/або петрографічно неоднорідного вугілля); 

– складання шихти – дозувальне відділення або закритий склад вугілля; 

– остаточного подрібнення або змішування шихти; 

– збагачення вугілля; 

– диспетчерські із засобами санітарно-технічного забезпечення 

(опаленням, вентиляцією, кондиціюванням повітря). 

Вуглепідготовчий цех розташований, як правило, з коксової сторони 

вздовж коксового цеху за коксосортувальнею. 

 

2.2 Розвантаження вугілля 

 

Прибуле на підприємство у залізничних піввагонах вугілля 

розвантажується механізованим способом за допомогою вагоноперекидачів. 

Взимку за перевезень вугілля з вологістю більше 8 % відбувається їх 

змерзання, внаслідок чого розвантаження вугілля ускладнюється. 

Для попередження змерзання вугілля використовують низку 

профілактичних заходів: 

– термічна сушка на вуглезбагачувальних фабриках до вологості перед 

відвантаженням та відправкою споживачу 5-6 %; 

– обробка вугілля ліпофільними матеріалами – кам’яновугільною або 

нафтовою оливою в кількості 1,0-1,5 % від маси вугілля; 

– попереднє проморожування вугілля на відкритих майданчиках перед 

завантаженням до вагону для відправлення. 

Але, незважаючи на застосування профілактичних заходів, практично на 

всіх підприємствах є гаражі-розморожувачі. 
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2.3 Призначення вугільних складів 

 

Призначення вугільних складів – створення запасів вугілля, що 

забезпечують нормальну роботу підприємства, а також усереднення якості 

вугілля. 

Для складування та усереднення вугілля, приблизно однакове за своїми 

технологічними властивостями, об’єднують в технологічні групи. Головним 

критерієм для віднесення вугілля до тієї чи іншої групи є марка вугілля. 

Додаткові критерії – спікливість (товщина пластичного шару), сірчистість, 

зольність, вологість, петрографічний склад. 

 

2.4 Усереднення вугілля на складах 

 

Усереднення – процес вирівнювання якості. У відповідності з п. 7.47 

ПТЕ-2017 ступінь рівномірності якісних показників шихти (зольності, 

вологості, виходу летких речовин, сірчистості) за певний період (зміну, добу, 

місяць тощо) характеризується коефіцієнтами рівномірності, що визначають за 

формулою: 

 

,
n

nn
K

o
  (2.1) 

 

де п – загальна кількість аналізів за відповідний період; по – кількість аналізів з 

відхиленнями, що перевищують за зольністю ±0,5 %, вологістю ±1,0 %; 

сірчистістю ±0,05 %; виходу летких речовин ±0,7 % від середніх значень або 

встановлених розпорядженням головного інженера підприємства величин. 

Усереднення вугілля на відкритому складі. Для кожного з видів шихтових 

матеріалів закладається два штабелі. В кожний проміжок часу один з них 

формується, а інший витрачається. Формування штабелю здійснюють 

грейферними кранами пошарово на всю ширину складу. Завантажений грейфер 

переміщується зі злегка відкритим затвором всією довжиною зони 

обслуговування, розсипаючи вугілля тонким шаром. Забір матеріалів 

здійснюють уступами згори донизу за всією шириною штабелю. 

Усереднення вугілля в бункерах. При завантаженні бункеру в одну точку 

потік вугілля за падіння утворює конус і розбивається на ньому на велику 

кількість тонких потоків, які рухаються поверхнею конусу від центру до 

периферії під кутом природного відхилу. За спорожнення бункеру матеріали 

рухаються від периферії до центру та спрямовуються до випускного отвору 
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одночасно великою кількістю потоків, перетинаючи укладені до бункеру шари 

вугілля. Такий характер руху матеріалу сприяє його усередненню. 

Усереднення вугілля в закритих складах здійснюється також шляхом 

одночасної видачі вугілля однієї технологічної групи з кількох бункерів на 

збірний транспортер. Для кращого усереднення вугілля необхідно, щоб до 

складу шихти входило вугілля від якнайменшої кількості постачальників. Це 

дає можливість виділити для вугілля кожного постачальника більшу кількість 

бункерів. 

Для усереднення вугілля доцільно використовувати більше бункерів 

меншої місткості, зберігаючи загальну ємність вугільного складу. 

 

2.5 Зміна властивостей вугілля за зберігання 

 

Видобуте вугілля на денній поверхні починає окислюватись, тобто 

вступати в хімічну взаємодію з киснем повітря. 

За зберігання вугілля внаслідок окиснення змінюються його технологічні 

властивості: 

А) розпадаються крупні куски з утворенням дрібняку, збільшується 

поверхня контакту вугілля з киснем, що сприяє подальшому розвитку процесів 

окиснення; 

Б) знижується спікливість вугілля; 

В) зменшується вихід летких речовин; 

Г) у вугіллі знижується вміст водню та вуглецю, підвищується вміст 

кисню, за коксування збільшується вміст пірогенетичної вологи, зменшується 

нижча теплота спалювання газу внаслідок зменшення вмісту метану, водню та 

зростання вмісту кисню та оксидів вуглецю; 

Д) в рядовому вугіллі окислюється і породна частина, що призводить до її 

підвищеної розмочуваності та ускладнює збагачення вугілля; 

Е) змінюється (найчастіше зменшується) маса вугілля. 

Використання для коксування окисненого вугілля здійснюється згідно з 

вимогами п. 7.23 ПТЕ-2017. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Які відділення входять до складу вуглепідготовчого цеху? 

2. Як розвантажується прибуле вугілля на коксохімічному підприємстві? 

3. Яке призначення вугільних складів? 
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4. Як усереднюється вугілля на вугільних складах? 

5. Як і чому змінюються властивості вугілля за його зберігання? 

6. Як слід враховувати зміну властивостей окисненого вугілля за його 

використання для виробництва коксу? 

 

Перелік джерел до 2-го розділу 

 

1. ПТЕ-2017 Правила технічної експлуатації коксохімічних підприємств. 

– Харків : ДП «Гипрококс», 2018. – 283 с. 

2. Справочник коксохимика – 3-е изд. Т. 1. Угли для коксования. 

Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию // Гл. 22. Деменко В. В. 

Прием и розгрузка углей. Гл. 23. Радченко В. В. Складирование углей – 

Харьков : ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 365-411. 

3. Лейбович Р. Е. Технология коксохимического производства / 

Р. Е. Лейбович, Е. И. Яковлева, А. Б. Филатов. – Москва : Металлургия, 1982. – 

340 с. 

4. Мірошниченко Д. В. Розвиток теорії і практики використання 

окисненого вугілля для виробництва доменного коксу / Д. В. Мірошниченко. – 

Харків : НТУ ХПІ, ТОВ «Планета – Прінт», 2019. – 312 с. 
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3. ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ 

 

3.1 Завдання збагачення вугілля 

 

Зольність видобутого вугілля знаходиться в межах 20-40 %. В той же час 

для отримання коксу, що відповідає вимогам споживачів, зольність вугільної 

шихти не повинна перевищувати 9 %. 

Збагачення вугілля – сукупність процесів, внаслідок яких в цільовому 

продукті (концентраті) знижується вміст мінеральних речовин та відбувається 

більш рівномірний їх розподіл. При цьому, як правило, відбувається і деяке 

зниження сірчистості вугілля. 

У відповідності з п. 8.1 ПТЕ-2017 за збагачення виконуються наступні 

операції: 

А) підготовчі (подрібнення, класифікація); 

Б) основні (відсадка, збагачення у важких середовищах, флотація); 

В) завершальні (зневоднення, освітлення технологічної води, видалення 

відходів). 

 

3.2 Визначення збагачуваності вугілля 

 

Збагачуваність – здатність вугілля до збагачування – зниження вмісту 

мінеральних речовин в концентраті. Збагачуваність залежить від енергії зв’язку 

(т.зв. «ступеня зрощеності») органічної маси вугілля з мінеральними 

речовинами, розподілу мінеральних речовин у вугіллі, крупності, хімічного 

складу мінеральної та органічної частин тощо. 

Для визначення збагачуваності здійснюють ситовий та фракційний 

аналізи вугілля. 

Ситовий аналіз – розсів проби вугілля на стандартних решетах та ситах з 

отворами 100, 50, 25, 13, 6, 3, 1 та 0,5 мм з наступним зважуванням окремих 

класів. 

Фракційний аналіз – розшарування проби вугілля у важкій рідині 

(густиною 1,5-1,8 т/м
3
) на фракції різної густини, визначення виходів 

отриманих фракцій, їх зольності та сірчистості. 

Густина різних складових частин рядового вугілля неоднакова: органічної 

маси 1200-1400 кг/м
3
, зростків вугілля з породою 1400-1600 кг/м

3
, сланцю 

1600-2200 кг/м
3
, піщанику 2200-2600 кг/м

3
, колчедану 4800-5200 кг/м

3
. 

Вугілля за густиною розшаровують у водному розчині хлориду цинку 

ZnCl2 та в органічних рідинах – чотирихлористому вуглецю (тетрахлоретані) 

CCl4 та бромоформі (трибромметані) CHBr3. 
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Розшарування проводять шляхом занурення проби вугілля в бачку із 

сітковим дном послідовно до посудин з рідиною різної густини – від найменшої 

до найбільшої. 

Збагачуваність вугілля залежить від вмісту в ньому «важкої» фракції, 

густина якої відрізняється на ±100 кг/м
3
 від ділильної густини. 

В залежності від виходу «важкої» фракції (у %) встановлені наступні 

категорії збагачуваності рядового вугілля: 

– легко збагачувані – до 4; 

– середньо збагачувані – 4-8; 

– важко збагачувані – 8-14; 

– дуже важко збагачувані – більше 14. 

За методом В.Я. Топоркова (ДП «УХІН») основною характеристикою 

збагачуваності вугілля є зольність фракції густиною менше 1,5 т/м
3
. Чим менша 

зольність цієї фракції, тим краща якість отримуваного концентрату, більший 

його вихід та менше відходів збагачування. Показник збагачуваності 

визначається за формулою: 

 

,
AB

P
T   (3.1) 

 

де Р – вихід фракції густиною менше 1,5 т/м
3
, % від рядового вугілля; А – 

зольність цієї фракції, %; В – вихід фракції густиною більше 1,8 т/м
3
, % від 

рядового вугілля. 

За величиною Т вугілля розділяють за збагачуваністю на наступні групи: 

– дуже легка – більше 20; 

– легка – 16-20; 

– середня – 12-16; 

– важка – 7-12; 

– дуже важка – 5-7; 

– виключно важка – менше 5. 

 

 

 

3.3 Підготовка вугілля до збагачення 

 

Розділення за крупністю часток вугілля під дією сили тяжіння та 

відцентрової сили, здійснюване на решетах та ситах, називається відсіванням 

(решетуванням). Продукти певного класу, отримані за відсівання, називаються 

класами. 
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Способи відсівання – від крупного до дрібного, від дрібного до крупного, 

комбінований. За збагачення вугілля найчастіше застосовують перший спосіб. 

Решета розташовують одне над одним. Верхнє решето має отвори найбільшого 

розміру, нижнє – найменшого. 

Точність та продуктивність відсівання залежать від крупності матеріалу, 

вмісту в ньому «важких» зерен (розмір зерна близький до розміру отвору), 

вологості, наявності глинистих домішок, форми та розміру отворів сита, його 

живого (вільного) перерізу, куту нахилу, напрямку та швидкості руху зерен, 

товщини шару матеріалу на ситі. 

 

3.4 Схеми та технологічні параметри відсадки 

 

Кілька відсадних машин, сполучених в єдиний комплекс для 

ефективнішого збагачення вугілля, складають схему відсадки. 

На рис. 3.1 зображена технологічна схема роздільного збагачення 

крупних та дрібних класів вугілля у відсадних машинах.  

 
 

Рис. 3.1. Схема роздільного збагачення вугілля 

До схеми входять три відсадні машини: 1 – для крупного вугілля, 2 – для 

дрібного вугілля та 3 – для промпродукту. Крупний промпродукт з відсадної 

машини 1 перед подачею на машину 3 дробиться на молотковій дробарці. Цю 

схему доцільно застосовувати на збагачувальних фабриках при збагаченні 

вугілля однієї марки. 
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Як правило, жирне та коксове вугілля має гіршу збагачуваність у 

порівнянні з газовим та піснуватим спікливим вугіллям. Тому на коксохімічних 

підприємствах доцільне застосування роздільного збагачення за спікливістю. 

Добре спікливе вугілля марок Ж та К дозуються з одного ряду бункерів 1 

(див. рис. 3.2) та надходить на гідрокласифікатор 4, де відбувається розділення 

за крупністю. Крупний клас збагачується на відсадній машині 5, а дрібний – на 

машині 7. 

 

 
 

Рис. 3.2. Схема роздільного збагачення добреспікливого та слабкоспікливого вугілля 

 

Слабкоспікливе вугілля марок Г та ПС дозується з другого ряду бункерів 

2, розділяється за крупністю на другому гідрокласифікаторі 3. Потім продукти 

розділення збагачуються на відсадних машинах 6 та 8. 

Концентрати різних відсадних машин збагачуються роздільно або разом 

залежно від прийнятої схеми подрібнення вугілля. 

Використання роздільного збагачення за спікливістю дозволяє зменшити 

зольність концентрату, але при цьому одночасно знижується і його вихід. 

Головні технологічні параметри відсадки: питома витрата повітря за 

збагачення дрібного вугілля 3,0 м
3
/(м

2
×хв); термін служби колосникових 

поліетиленових решіт – 3-5 місяців; висота постілі – до 105 мм, розмір зерен 

польового шпату для постілі – 25-35 мм; висота порогу в першому ступені для 

крупного вугілля 500-600 мм; для дрібного – 450-600 мм; витрата води на 

відсадку – 3,5-5,0 м
3
/т вугілля. 

3.5 Збагачення вугілля методом флотації 

 

Флотація є найефективнішим способом збагачення дрібного вугілля. Цим 

способом переробляють більше 10 % видобутого вугілля. Процес флотації 
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ґрунтується на різній змочуваності органічної маси вугілля та мінеральних 

речовин. 

Змочуваність твердого тіла характеризується крайовим кутом змочування 

- вимірюваним всередині рідини кутом між дотичними до поверхонь твердого 

тіла та рідини: 

 

,
σ

σσ
=θcos

гж

тжтг

 
(3.2) 

 

де σтг, σтж та σгж – коефіцієнти поверхневого натягу на відповідних межах 

розділу двох фаз. 

Можуть мати місце три випадки змочуваності: 

1) тг>тж+жг. 

В цьому випадку cos>1. 

Це не має сенсу. Відбувається повне змочування, при цьому крайовий кут 

змочування приймають θ=0. 

2) тг<тж+жг; 

тж<тг+жг. 

При цьому спостерігається часткове змочування. 

3) тж>тг+жг. 

В цьому випадку cos<-1. 

Це також не має сенсу. Відбувається повне змочування, крайовий кут 

змочування в цьому випадку приймають θ=180
о
. 

Змочуваність різних речовин залежить головним чином від наявності в 

них гідрофільних функціональних груп. Такими групами є головним чином 

полярні кисневмісні групи. Оскільки органічна маса вугілля має відносно 

малий вміст вуглецю в порівнянні з мінеральними речовинами, які наявні у 

вугіллі головним чином у вигляді оксидів, то і змочуваність органічної маси 

вугілля менша, ніж мінеральних часток. 

Пінна флотація полягає в тому, що в керованій, насиченій повітряними 

пухирцями системі за підйому пухирців догори відбувається прилипання до 

них не змочуваних водою вугільних часток, винос їх на поверхню, де 

утворюється флотаційна піна, яку знімають спеціальним пристроєм. Змочені 

водою частки породи до повітряних пухирців не прилипають та догори не 

підіймаються. Пінну флотацію застосовують для збагачення шламу з розміром 

часток менше 1 мм. 

Аерація пульпи – насичення її повітряними пухирцями – здійснюється 

безпосереднім вводом до неї повітря. В сучасних механічних машинах пухирці 
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мають діаметр 0,05-1,5 мм (головним чином 0,8-1,0 мм). Витрата повітря – 

0,3-0,5 м
3
/м

3
 пульпи. 

Для забезпечення високої ефективності процесу флотації до пульпи 

додають реагенти – спінювачі та збирачі. До цих реагентів висувають наступні 

вимоги: висока ефективність, недефіцитність, низька вартість, значні ресурси, 

мала токсичність. 

Спінювачі – гідрофільні реагенти, молекули яких мають полярну будову. 

Вони є поверхнево-активними речовинами – знижують поверхневий натяг 

рідини, сприяють утворенню піни та поліпшують змочуваність мінеральних 

часток. Класичними спінювачами є натуральні мила – солі вищих жирних 

кислот СхНуСООМе (х = 15-17, у = 2х ± 1) та синтетичні миючі засоби, 

наприклад, арілалкілсульфонати С6Н5-СхН2х+1-О-SO2-O-Me (x = 12-20). В 

промисловості найбільш поширені масло Х (кубовий залишок ректифікації 

циклогексанолу С6Н11ОН, витрата 150-200 г/т вугілля), Т-66 (кубовий залишок 

ректифікації діметилдіоксану С4Н6О2(СН3)2, витрата 50-90 г/т), камфорна 

(С10Н16О) та нейтральна (суміш  спиртів  R-OH,  фенолів  С6Н6-п(ОН)п,  етерів  

R-O-R’, кетонів R-CO-R’, альдегідів R-COH) оливи від сухої перегонки 

деревини (витрата 20-30 г/т). 

Збирачі – гідрофобні реагенти, молекули яких мають неполярну будову. 

Вони зменшують природну змочуваність вугілля, поліпшують його флотаційні 

властивості та сприяють швидкому та міцному налипанню флотованих часток 

до пухирців повітря. Найпоширенішими реагентами-збирачами є гас 

(освітлювальний, відсульфований, тракторний), АФ-2 (продукт переробки 

конденсату природного газу), КЗБС (кубовий залишок ректифікації сирого 

бензолу). Витрата збирачів становить 0,8-1,5 кг/т вугілля. 

 

3.6 Вибір схеми флотації 

 

Вибір схеми флотації залежить від зольності вихідного шламу, вмісту 

тонких класів та проміжних фракцій, складу та дисперсності домішок, вимог, 

висунутих до якості концентрату. 

За флотації легкозбагачуваного та малозольного (до 20 %) вугілля 

застосовують схеми, що передбачають одну основну флотацію. За цієї схемою 

пінний продукт всіх камер флотації є концентратом, хвости випускають з 

останньої камери. 

За флотації важко збагачуваного та високозольного вугілля застосовують 

схеми з перечищенням всього концентрату або частини його. Це дозволяє 

знизити зольність концентрату на 1,5-2,0 %. 
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Наприклад, флотаційна машина ФМУ 80-ГМ, призначена для флотації 

вугільного шламу та пилу розміром менше 1 мм, складається з трьох камер 

(ванн), сполучених між собою послідовно. За переробки легкозбагачуваного 

вугілля на перечищення подають хвости, важкозбагачуваних – концентрат. 

Питома продуктивність за твердим продуктом становить 

1,7 т(м
3
×годину). Зольність концентрату 8,7 %, хвостів 80 %, живлення 21,6 %, 

вихід флотоконцентрату 82 %. 

Слід мати на увазі, що перечищення концентрату знижує його вихід, 

збільшує кількість флотаційних машин, збільшує потребу в рядовому вугіллі. 

Тому застосовувати схеми з перечищенням концентрату рекомендується лише 

тоді, коли інші шляхи зниження зольності концентрату малоефективні. 

 

3.7 Зневоднення продуктів збагачування 

 

Отримувані за збагачення вугілля продукти мають підвищену вологість 

(10-40 %), що ускладнює їх подальшу переробку (налипання на 

транспортуючих пристроях, змерзання взимку тощо) та збільшує витрату тепла 

на коксування. Тому всі продукти збагачення зневоднюють. У відповідності з 

п. 8.21 ПТЕ-2017 для зневоднення використовують наступне устаткування: 

- для крупного концентрату – нерухомі сита або зневоднювальні грохота; 

- для дрібного концентрату – перша стадія – зневоднювальні грохота, 

багер-елеватори, інші зневоднювачі, друга стадія – центрифуги; 

- для промпродукту – зневоднювальні грохота, бункера, центрифуги; 

- для флотоконцентрату та шламу – вакуум-фільтри; 

- для відходів флотації – флокуляційне згущення в радіальних або інших 

згущувачах; виділення крупнозернистої частини за допомогою гідроциклонів та 

механізованих шламових відстійників, складування відходів в 

шламонакопичувачах або утилізація. 

Нерухомі сита звичайно вмонтовані в жолоби. Достатнє зневоднення 

досягається за довжини сита близько 2 м, а ширина відповідає розміру жолобу. 

Просівна поверхня найчастіше – щілинна. Застосовують також дугові сита, де 

розділення відбувається за дії не лише сили тяжіння, а й відцентрової сили. 

Дугова форма сит дозволяє застосовувати їх за умов обмежень на розміщення 

устаткування. 

Для зневоднення застосовують грохота принципово тих же конструкцій, 

що й для класифікації вугілля. 

Додаткове зниження вологості за зневоднення на грохотах досягається 

також за ополіскування рухомого матеріалу струменем чистої води під 

напором. За ополіскування дрібного концентрату крупністю 0,5-13 мм 
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вологість знижується на 1,1 %, витрата води при цьому складає 0,25-0,35 м
3
/т. 

За ополіскування шламу вологість знижується на 1,8 % та витрата води складає 

0,8-1,0 м
3
/т. 

Зневоднювальні елеватори найчастіше встановлюють в комплексі з 

відсадними машинами. Вони призначені для зневоднення промпродукту та 

породи. Багер-елеватори аналогічної конструкції встановлюють при збірниках-

відстійниках водовугільної суміші (зумпфах). 

Щоб вода при стіканні не потрапляла з верхніх ковшів до нижніх, 

елеватори встановлюють під кутом не більше 65º, а ковшовий ланцюг збирають 

через один ківш. Швидкість руху ланцюгу для крупного вугілля 0,25-0,27 м/с, 

дрібного 0,15-0,17 м/с, промпродукту та породи 0,30-0,38 м/с. Час зневоднення 

дрібного вугілля 27-29 с, інших продуктів 17-18 с. Крупні зерна мають кінцеву 

вологість 10-18 %, дрібні – 20-30 %. 

 

3.8 Зневоднення вугілля фільтруванням 

 

Процес зневоднювання фільтруванням полягає в утворенні осаду твердих 

часток на фільтруючій перегородці та видаленні рідкої фази крізь шар осаду і 

перегородку. Рушійною силою процесу є різниця тисків. Максимальний розмір 

часток шламів, зневоднених фільтруванням, не перевищує 2 мм, розмір 

переважаючих часток – менше 1 мм. 

Для підвищення продуктивності фільтрів використовують наступні 

заходи: 

– флокуляція – додавання поліакриламіду [-CН2-CH(CONH2)-CH2-]n для 

укрупнення матеріалу внаслідок поєднання найтонших шламових часток у 

флокули (пластівці); 

– згущення пульпи перед фільтрами, підвищення вмісту твердих часток в 

ній до 400 г/дм
3
; 

– підігрів пульпи для зниження в’язкості фільтрату; 

– застосування поверхнево-активних речовин, які знижують поверхневий 

натяг на межі «повітря-вода»; 

– присадка зернистого шламу до живлення. 
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3.9 Сушка продуктів збагачення 

 

Після механічного зневоднення вологість продуктів збагачення складає 

від 12 % (крупний концентрат) до 26 % (флотоконцентрат). Така висока 

вологість знижує величину разового завантаження сухої шихти до камери, 

збільшує витрату тепла на коксування, знижує продуктивність коксових печей 

та в кінцевому підсумку погіршує техніко-економічні показники виробництва. 

Тому для зниження вологості до рівня 8-9 % продукти збагачення піддають 

термічній сушці. 

Процес термічної сушки полягає у видаленні вологи з продуктів 

збагачення шляхом випаровування її за нагріву матеріалу гарячими продуктами 

спалювання. Для їх отримання на збагачувальній фабриках використовують 

природний газ або вугілля. Кількість випареної з вугілля вологи визначається з 

матеріального балансу процесу: 

 

𝑊 = 𝐺
𝑊1 −𝑊2

100 −𝑊2
= 𝐿

𝑑2 − 𝑑1

1000
, (3.3) 

 

де G – продуктивність за підсушеним вугіллям, кг/годину; W1 тa W2 – 

відповідно початкова та кінцева робоча вологість вугілля, %; d1 тa d2 – 

відповідно початковий та кінцевий абсолютний вологовміст сушильного 

агенту, г/м
3
 (за 0 

0
С та 101,3 кПа). 

 

3.10 Водне господарство збагачувальних фабрик 

 

На збагачувальних фабриках як середовище, в якому здійснюються 

технологічні процеси, використовується вода. Її витрата становить 3-4 м
3
/т 

збагачуваного вугілля, тобто декілька тисяч кубічних метрів на годину. 

Для зменшення витрати технічної води в схемах фабрик передбачається 

багаторазове її використання в обороті (циркуляція). Це дозволяє скоротити 

забір води з різних джерел (поверхневих водойм, підземних свердловин) до 

0,1-0,2 м
3
/т збагачуваного вугілля. 

Раціональність витрачання води виражається коефіцієнтом ефективності 

її використання, який визначають з виразу: 

 

𝐾𝑒 =
𝑄3 − 𝑄𝑐

𝑄3
, (3.4) 

 

де Qз – кількість забраної (спожитої) води; Qc – те ж для скинутої води. 



31 

Для водного господарства вуглезбагачувальних фабрик коефіцієнт 

ефективності використання води складає 0,93-0,98. 

Свіжа технічна вода, яка надходить на вуглезбагачувальну фабрику, 

спочатку використовується її механізмами (робота вакуум-насосів, ущільнення 

сальників шламових насосів тощо). Якщо витрата води, необхідної для роботи 

механізмів, перевищує втрати її у водно-шламовому оборотному 

водоспоживанні, то надлишок її для запобігання дебалансу води в обороті слід 

використовувати в інших цехах. 

Оскільки вуглезбагачувальні фабрики на відміну від інших основних 

цехів коксохімічного підприємства продуктивно працюють лише 17-18 годин 

на добу, подачу на них додаткової води з метою вирівнювання її витрати на 

підприємстві слід здійснювати цілодобово крізь регулюючу ємність. Об’єм 

регулюючої ємності W в м
3
 визначається з виразу: 

 

𝑊 =
𝑄𝑛(24 − 𝑛)

24
, (3.5) 

 

де Q – витрата додаткової води, м
3
/годину; п – тривалість роботи фабрики на 

добу, годин. 

Зі збільшенням вмісту у воді твердих часток зростає ефективна в’язкість 

води, знижується ефективність відсадки, осадження, зневоднення, 

підвищується зольність концентратів. Для нормального здійснення 

технологічних процесів вміст твердих часток в оборотній воді не має 

перевищувати 50-80 г/дм
3
. 

Головними недоліками існуючих водно-шламових схем є: 

– великий комплекс освітлювально-згущуючого устаткування, які 

потребують значних капіталовкладень; 

– велика кількість технологічних операцій із зневоднювання різних 

продуктів та освітленню шламових вод; 

– недосконалість використовуваної апаратури, винос вугілля з водою; 

– значні циркуляційні навантаження, що призводять до збільшення 

об’ємів пульпи та додаткового утворення шламів. 

Основними заходами, спрямованими на підвищення ефективності водно-

шламового господарства вуглезбагачувальних фабрик, є: 

– комбіновані водно-шламові схеми, що передбачають освітлення лише 

частини шламових вод до вмісту твердих часток 40-60 г/дм
3
. Для споживачів, 

що не мають підвищених вимог до якості оборотної води, вона подається після 

неглибокого очищення або взагалі без будь-якої обробки; 
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– попереднє згущення частини шламу перед флотацією. За цією схемою 

дрібний концентрат в зумпфах зневоднюється за допомогою багер-елеваторів. 

Одна частина зливу із зумпфа надходить безпосередньо на флотацію, а інша – 

до радіального згущувачу. Навантаження на згущувач при видачі згущеного 

продукту із вмістом твердого 220-250 г/дм
3
 можна приймати рівною 

4-5 м
3
/(м

2
·годину). 

Раціональна водно-шламова схема вуглезбагачувальної фабрики показана 

на рис. 3.3. 

 

 
 

Рис. 3.3. Раціональна водно-шламова схема збагачувальної фабрики 

 

Головна відмінність цієї схеми – відділення шламу на початку процесу, 

що запобігає надмірному утворенню шламу та його циркуляції. 

На збагачення подають практично чисту воду. Підрешітний продукт 

спрямовується на гідравлічний класифікатор, де виділяється шлам з розмірами 

часток менше 0,5 мм. Витрата води на мокру класифікацію не перевищує 

2,5-3,0 м
3
/т, тому злив класифікатору спрямовується безпосередньо на 

флотацію. Дрібний концентрат відсадних машин також надходить до 

відсадного класифікатору, оскільки практично весь вихідний шлам виділений 

спочатку. В зливі класифікатору міститься невелика кількість шламу та він 

використовується для класифікації рядового вугілля. 
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Контрольні запитання 

 

1. Навіщо видобуте вугілля збагачують? 

2. Що таке збагачуваність вугілля та як її визначають? 

3. Як готують вугілля до збагачення? 

4. Що таке відсадка, які її схеми застосовують та які технологічні 

параметри відсадки? 

5. На чому ґрунтується флотаційний метод збагачення? 

6. Які реагенти та навіщо їх використовують під час флотації? 

7. Які використовуються схеми флотації та на підставі чого їх обирають? 

8. Які використовуються способи зневоднення продуктів збагачення? 

9. На чому ґрунтується зневоднення вугілля методом фільтрування? 

10. Навіщо використовують термічну сушку продуктів збагачення та для 

яких продуктів її доцільно застосовувати? 

11. Які особливості водного господарства вуглезбагачувальних фабрик? 

12. Яким вимогам має відповідати раціональна водно-шламова схема 

вуглезбагачувальної фабрики? 
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4. ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ 

 

4.1 Призначення та компоновка дозувальних відділень 

 

У відповідності з п. 7.29 ПТЕ-2017 дозувальне відділення призначене для 

дозування вугільних компонентів і складання з них шихти. За наявності на 

підприємстві закритого вугільного складу він одночасно виконує і функції 

дозувального відділення. Від того, наскільки точно дозуються компоненти 

шихти у відповідності із заданим складом, залежить якість та сталість 

властивостей коксу. На підставі п. 7.35 ПТЕ-2017 склад шихти за 

технологічними групами та її задана якість встановлюються директором або 

головним інженером підприємства щоквартально у відповідності із поставками 

та залишками вугілля на складах. Припустимі відхилення від заданої участі 

окремих компонентів в шихті не повинні перевищувати ± 2 % 

(п. 7.36 ПТЕ-2017). Маса дозованих компонентів приймається за фактичної 

вологості останніх. 

Сучасне дозувальне відділення складається з розташованих у два ряди 

залізобетонних бункерів (силосів) діаметром 8-15 м, висотою 15-32 м з 

металевими випускними воронками діаметром 0,7-1,1 м, кутом нахилу твірної 

конічної частини до горизонталі 50-70º, загальною ємністю більше 10 тис т. 

Подача вугілля в дозувальні бункера здійснюється стрічковими конвеєрами 

продуктивністю 600 т/год кожний, спорядженими барабанними 

розвантажувальними візками або плужковими скидачами. Видача вугілля з 

бункерів на збірний конвеєр здійснюється дозаторами. 

За необхідності у відповідності з п. 7.30.4 ПТЕ-2017 до складу 

дозувальних відділень можуть також входити пристрої для попереднього 

подрібнення вугілля. 

На підставі п. 7.32 ПТЕ-2017 бункери (силоси) дозувального відділення 

закріплюються за вугіллям певних технологічних груп розпорядженням 

головного інженера підприємства. Змішування вугілля різних шахтогруп в 

одному й тому ж бункері не дозволяється. У відповідності з п. 7.37 ПТЕ-2017 з 

метою усереднення вугілля за дозування кожна технологічна група має, як 

правило, видаватись не менш ніж з двох силосів. Виключення складають 

компоненти, участь яких в шихті не перевищує 5 %. 
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4.2 Обслуговування дозувального відділення 

 

На підставі п. 7.32 ПТЕ-2017 над кожним бункером згори та на конусах 

знизу мають бути встановлені вказівники-таблички з номером бункеру та 

найменуванням марки (технологічної групи) вугілля, що в ньому зберігається. 

Верх дозувального відділення повинен мати прямий телефонний зв’язок 

та умовну сигналізацію з вуглеприймальним устаткуванням або з центральним 

диспетчерським пунктом управління цехом. Для контролю правильності 

заповнення бункерів положення розвантажувального пристрою над ними має 

фіксуватися світловою сигналізацією. 

Бункери (силоси) дозувального відділення мають щорічно повністю 

звільнятись та зачищатись за графіком, затвердженим головним інженером 

підприємства. (п. 7.34 ПТЕ-2017). 

На кожному бункері в місці переходу циліндричної частини в конічну за 

окружністю в 2-3-х точках мають бути встановлені прилади для постійного 

контролю температури вугілля. 

За досягнення температури вугілля більше 50
о
 бункери слід 

розвантажувати та зачищати. 

На підставі п. 7.38 ПТЕ-2017 заданий склад шихти, навантаження 

кожного живильника або дозатору та загальне навантаження збірного конвеєру 

мають фіксуватись на спеціальній таблиці в дозувальному відділенні. 

Потім фактичні дані відображаються на діаграмах реєстраційних приладів 

та в рапорті або журналі начальника зміни. 

Управління заповненням бункерів (силосів) дозувального відділення та 

дозуванням компонентів шихти, як правило, відбувається з центрального 

диспетчерського пункту (п. 7.39 ПТЕ-2017). При цьому робота кожного 

автодозатору фіксується на діаграмі. 

Діаграми реєстраційних приладів обробляються службою контрольно-

вимірювальних приладів та автоматизації. Результати обробки надаються цеху 

та відділу технічного контролю не пізніше ніж через добу після їх зняття. 

У відповідності з п. 7.31 ПТЕ-2017 бункери дозувального відділення 

мають бути обладнані пристроями для пневматичного або механічного 

обрушення вугілля, що автоматично вмикаються за припинення сходу вугілля в 

одному з діючих бункерів (силосів), блокіровкою, що забезпечує зупинку всіх 

працюючих дозаторів у випадку припинення надходження вугілля одним з них, 

а також відповідною сигналізацією. 

Механічне обрушування здійснюється за допомогою електровібраторів. 

Досконалішим є пневматичне обрушення. 
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За використання схеми автоматичного вмикання бункер має два яруси 

пневмообрушування. Колектори нижнього та верхнього ярусів мають відсічні 

клапани. 

За припинення сходу вугілля з бункеру за допомогою датчику вмикається 

в роботу схема управління електромагнітами. Через 3 с після вмикання датчику 

реле часу вмикає на 2 с електромагніт першого ярусу, що відкриває клапан 

виконавчого механізму. Повітря під тиском надходить з повітропроводу крізь 

клапан до виконавчого механізму відсічного клапану, тисне на поршень, який 

крізь шток відкриває відсічний клапан, стискаючи оборотну пружину. 

Внаслідок цього стиснене повітря з повітропроводу крізь відсічний клапан 

надходить до бункеру та обрушує вугілля. 

За обрушування вугілля електричне коло розривається датчиком 

наявності вугілля та електромагніти вимикаються, закриваються клапани 

виконавчих механізмів та відсічні клапани оборотними пружинами, внаслідок 

чого подача стисненого повітря до бункеру припиняється. 

Не дозволяється вмикання пневмообрушення за розвантаження вугілля, 

що загорілось. 

Якщо ж обрушування не відбувається, то ще через 2 с реле часу вмикає 

електромагніт другого ярусу пневмообрушування. При цьому відкривається 

клапан виконавчого механізму та відсічний клапан другого ярусу. Повітря з 

повітроводу також надходить до ярусу та обрушує вугілля. 

Якщо і при цьому обрушування вугілля не відбувається та через 2 с 

датчик наявності вугілля не вимкне електросхему, через 5 с описаний цикл 

роботи повторюється ще двічі. Якщо і тоді не буде обрушування вугілля, 

дозувальне відділення автоматично зупиняється через 40 с після першого 

імпульсу. 

Для профілактики зависання вугілля в бункерах використовують низку 

заходів. Для руйнації утворюваних в бункерах склепінь встановлюють конуси-

розсікачі, що значно підвищує стабільність витікання вугілля з бункеру. 

Зменшенню зависань сприяє обробка вугілля соляровою оливою (0,15 % від 

маси вугілля), гасом тощо, покриття внутрішньої поверхні матеріалами з малим 

кутом тертя. Якщо в бункерах утворився моноліт із завислого вугілля, його 

руйнують гострою парою. 
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4.3 Вплив ступеня подрібнення вугілля та шихти на якість коксу 

 

Рівень подрібнення вугільної шихти справляє суттєвий вплив на її 

технологічні властивості. Найціннішими з цієї точки зору у вугіллі Донбасу є 

класи крупності 3-0,5 мм. Крупніші зерна мають меншу величину питомої 

поверхні, що не дозволяє їм брати участь в поверхневій взаємодії з рідко-

рухливими продуктами термічної деструкції вугілля на стадії пластичного 

шару. Навпаки, надмірне подрібнення вугільних зерен призводить до явища 

т.зв. «самоопіснення», внаслідок чого ускладнюється реалізація притаманного 

вугіллю та шихтам потенціалу спікливості. Це зумовлено тим, що питома 

поверхня надмірно подрібнених зерен стає занадто великою, та утворених 

рідко-рухливих продуктів стає недостатньо для її ефективного змочування. 

Вугілля інших басейнів має ще складнішу та неоднозначну залежність 

технологічних властивостей від ступеня подрібнення, що вимагає проведення 

спеціальних досліджень в кожному конкретному випадку. 

Крім того, надмірне подрібнення вугілля призводить до збільшення 

кількості твердих часток, винесених газами завантаження з камери коксування 

до газозбірнику, внаслідок чого збільшується вихід фусів та погіршується 

якість смоли за показниками густини та вмісту нерозчинних речовин. За 

недостатнього ступеню подрібнення шихти також відбувається погіршення 

умов експлуатації коксових печей, ускладнюється рівномірний прогрів 

вугільної засипки, відбувається збільшення зусилля видачі коксового пирога, 

погіршується якість коксу. Нарешті, надмірне подрібнення вугілля призводить 

до непродуктивної витрати електроенергії. 

Помел шихти – показник, що характеризує, до яких розмірів подрібнена 

основна маса вугілля або шихти. Ступінь помелу (ступінь подрібнення) – 

частка певного класу крупності в загальній масі шихти. Основною 

характеристикою ступіня помелу є вміст в шихті класу менше 3 мм. 

Докладніше гранулометричний склад шихти характеризують вмістом класів +6, 

6-3, 3-1, 1-0,5 та -0,5 мм (%), який визначають в механізованому апараті 

«Ситан». 

На підставі п. 7.43 ПТЕ-2017 ступінь помелу шихти за вмістом зерен 

менше 3 мм встановлюється технологічним регламентом, розробленим у 

відповідності з Положенням, затвердженим наказом УНПА «Укркокс» № 19 від 

30.11.2018. 

Цей ступінь має бути сталим та забезпечувати стабільність насипної 

густини шихти, тобто її густини в засипці. Припустимі відхилення від заданого 

ступіня подрібнення визначаються технологічним регламентом та не мають 

перевищувати ± 2 %. 
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В середньому за коксохімічними підприємствами на контрольованій 

території України за 2018 рік вміст класу менше 3 мм в шихті склав 81,1 %, 

змінюючись від 78,1 % до 91,3 %. 

 

4.4 Схеми подрібнювання вугілля 

 

Все різноманіття схем подрібнення вугілля для коксування можна 

поділити на три види: звичайне, диференційне та вибіркове. 

За звичайного способу вся маса шихти подрібнюється в одних агрегатах. 

За схемою ПШ (подрібнення шихти) можна працювати як на рядовому вугіллі, 

так і на концентратах (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема ПШ (подрібнення шихти):  

а – для заводів без вуглефабрик; б – для заводів с вуглефабриками;  

Д – подрібнення; ОФ – збагачувальна фабрика; УБ – вугільна башта; Гоб, Жоб, Коб, 

ОСоб, Гр, Жр, Кр, ОСр – марки збагаченого та рядового вугілля 

 

Переваги схеми ПШ: простота; мала кількість дробарок; низькі капітальні 

витрати; однаковий режим подрібнення на всіх дробарках; зручність 

обслуговування дробарок. Недоліки: режим подрібнення встановлюється за 

найтвердішим газовим вугіллям, тому інші, добре спікливі компоненти, 

подрібнюються надмірно; відбувається т.зв. «самоопіснення» шихти; 

недроблене вугілля погано дозується; високі питомі витрати електроенергії. 

За диференційного подрібнення кожна марка або деякі з них 

подрібнюються по-різному, на відміну від загального рівня подрібнення. 

За диференційного подрібнення слід дотримуватись наступних 

принципів: 
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1) «Не подрібнювати нічого зайвого». 

2) Раціональним є лише диференційований укрупнений помел, що 

забезпечує таке співвідношення різних класів крупності, за якого досягається 

максимальна густина вугільного завантаження. 

3) Оскільки спікання вугільних зерен є поверхневим процесом, то для 

кращого спікання слабко спікливі компоненти слід подрібнювати тонше, а 

добре спікливі – крупніше. Це також важливо і для послаблення внутрішніх 

термомеханічних навантажень у коксі. 

4) Вугілля треба глибоко збагачувати, щоб крупні класи диференційовано 

подрібненого вугілля не забруднювались мінеральними речовинами. 

На рис. 4.2 а наведена схема ПК (подрібнення компонентів), за якою 

кожний компонент шихти подрібнюють окремо. Режим подрібнювання 

кожного компоненту встановлюють у відповідності з його міцністю. 

 

 
 

Рис. 4.2. Схема ПК (подрібнення компонентів):  

а, б, в – варіанти схем; С - змішування 

 

Переваги системи ПК: зниження надмірного подрібнення, точніше 

дозування, зменшення сегрегації вугілля за крупністю в бункерах дозувального 

відділення. 

Недоліки схеми ПК: неможливість застосування на заводах зі 

збагачувальними фабриками (недоцільність збагачення подрібненого вугілля); 

збільшення кількості дробарок через їх закріплення за певними марками 

вугілля; великі капітальні витрати; низький коефіцієнт використання 

устаткування; необхідність цілодобової роботи, пов’язаної з вуглеприйманням. 

За схемою ГПК (групове подрібнення компонентів), наведеній на 

рис. 4.2 в, разом подрібнюють однотипне за твердістю вугілля – окремо 

твердіше газове та окремо менш тверду решту марок. 
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Переваги схеми ГПК: укрупнення помелу добре спікливого вугілля; 

зниження вмісту пиловидного класу -0,5 мм; збільшення насипної густини. 

Недоліки – аналогічні схемі ПК, хоча й виявляються вони в меншому ступені. 

Групування компонентів можливе не лише за твердістю, а й за 

технологічними властивостями, зокрема, спікливістю. За схемою ДПК 

(диференційоване подрібнення компонентів), наведеній на рис. 4.2 б, окремо 

подрібнюють слабко спікливе вугілля (Г та ПС) та добре спікливі марки Ж та К. 

Конструктивно ця схема не відрізняється від ГПК, тому має ті ж переваги і 

недоліки. 

За схемою ВП-3 (вибіркове подрібнення) вугілля попередньо розділяють 

за крупністю, та на подрібнення спрямовують лише крупні класи. Принципова 

схема процесу наведена на рис. 4.3. 

 

 
 

Рис. 4.3. Схема вибіркового подрібнення 

 

Перед дозуванням з кожного компоненту вугілля виділяють та 

подрібнюють клас +13 мм, а після дозування виділяють та подрібнюють 

послідовно класи 6-13 та 3-6 мм. Перевагами схеми є зниження витрати 

електроенергії, цілодобова робота лише однієї пов’язаної з вуглеприйманням 

дробарки – на класі +13 мм. Недоліки схеми: вміст класу менше 3 мм сягає 

93-100 %, знижується насипна густина шихти, відбувається її самоопіснення, 

знижується міцність коксу. 

За спрямовування на подрібнення лише класів крупніше 6 мм (схема 

ВП-6, рис. 4.4) досягається мінімізація витрат на подрібнення вугілля (до 80 % 

класу -3 мм), забезпечується підвищення насипної густини без погіршення 

якості коксу за переробки петрографічно однорідного вугілля. 

 



41 

 
 

Рис. 4.4. Схема вибіркового подрібнення ВП-6 для заводів з вуглефабрикою:  

К.к – крупний концентрат; М.к. – дрібний концентрат; Ш – шлам; Фк – 

флотоконцентрат; Д – дробарка; Г – грохот; С – змішувальна машина 

 

Однак за підготовки петрографічно неоднорідного вугілля до дрібного 

класу потрапляють зерна інертиніту, що подрібнюються недостатньо. В той же 

час вітриніт крупних класів занадто подрібнюється, внаслідок чого якість коксу 

погіршується. 

За схемою ВППС (вибіркове подрібнення з пневмомеханічною 

сепарацією) здійснюється відділення вугільного дрібняку від крупних та 

важких часток, забруднених інертинітом та мінеральними речовинами. 

На рис. 4.5 наведена схема підготовки вугілля для коксування із 

застосуванням пневмосепарації за проектом ДП «Гипрококс». 

Вугілля з бункерів 1 змішується, а потім з нього виділяють класи +6 

та -6 мм в апараті 2. Дрібний клас не подрібнюється, а одразу надходить до 

змішувача 7. Крупний клас надходить на дробарку 3. Після неї вугілля 

крупністю -13 мм надходять з сепаратору кипучого шару 4 (типу ВКШ-400), де 

під дією повітряного потоку, створюваного вентилятором 6, відбувається 

сепарація: клас -6 мм спрямовується на змішувач 7, клас +6 мм повертається на 

повторне подрібнення, вугільний пил відділяється в циклоні 5 та надходить до 

змішувача. 

За використання такої схеми міцність коксу поліпшується. 
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Рис. 4.5. Схема підготовки вугілля для коксування із застосуванням пневмосепарації 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Для чого призначене та з чого складається дозувальне відділення? 

2. Які головні правила обслуговування дозувального відділення? 

3. Як запобігають порушенням вивантаження вугілля з бункерів 

дозувального відділення (т.зв. «зависанням»)? 

4. Як впливає ступінь подрібнення вугілля та шихт на якість коксу? 

5. Які особливості, переваги та недоліки схеми ПШ? 

6. Які особливості, переваги та недоліки схеми ПК? 

7. Які особливості, переваги та недоліки схеми ГПК? 

8. Які особливості, переваги та недоліки схем вибіркового подрібнення 

шихти? 
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5. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ВУГІЛЛЯ 

 

5.1 Глибока сушка та термічна підготовка шихти 

 

Глибока сушка та термічна підготовка дає можливість видалити вологу 

шихти до її завантаження в коксові печі. 

За глибокої сушки вугілля нагрівається до різних температур, але 

завантажується в коксові печі холодним. 

За термічної підготовки сухе вугілля завантажують в коксові печі за 

температур 150-200 ºС. 

Гранична температура нагріву шихти не має перевищувати 250-300 ºС – 

температури початку термохімічних перетворень вугілля. 

Способи термічної підготовки: 

– нагрів вугілля твердим теплоносієм; 

– нагрів газоподібним теплоносієм в установках з кипучим шаром; 

– швидкісний нагрів газоподібним теплоносієм в потоці. 

Як газоподібний теплоносій застосовуються продукти спалювання 

коксового газу з мінімальним надлишком повітря проти стехіометричної 

кількості – не більше 1,05. 

В розробленій ДП «УХІН» установці термопідготовка здійснюється 

шляхом двохступінчастого швидкісного нагріву газоподібним теплоносієм в 

потоці. Рух теплоносія за ступенями – паралельний, вугілля – послідовний. 

Переваги термічної підготовки: 

– зниження витрати тепла на коксування – 15-20 %; 

– скорочення періоду коксування до 10-12 годин; 

– підвищення насипної густини шихти до 862 кг/м
3
; 

– використання в шихті до 70 % газового вугілля без зниження якості коксу; 

– підвищення якості коксу без зміни складу шихти. 

Недоліки термічної підготовки: 

– термопідготовлена шихта має високу текучість, тому при її 

завантаженні до камери коксування відбувається гідравлічний удар, що сприяє 

передчасному руйнуванню кладки коксових печей, тому потрібне використання 

печей з підвищеною міцністю конструкції; 

– при завантаженні термопідготовленої шихти до камери коксування 

збільшується кількість пилу, унесеного з газами завантаження. Внаслідок цього 

збільшується кількість утворених фусів, погіршується якість кам’яновугільної 

смоли – зростають її густина та вміст нерозчинних речовин. Ця смола 

погіршеної якості має вилучатись, оброблятись та використовуватись окремо 

від решти смоли. 
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5.2 Брикетування, компактування та гранулювання шихти 

 

Брикетування дозволяє збільшити насипну масу шихти, ускладнити 

газовиділення з коксівної засипки, збільшити, у відповідності з принципом Ле-

Шательє, кількість утворених в пластичному стані рідких рухливих продуктів та 

поліпшити тим самим умови для спікання і коксоутворення. Для брикетування 

використовують вальцеві, кільцеві та штемпельні преси (рис. 5.1-5.3).  

 

 
 

Рис. 5.1. Схема процесу утворення брикетів та діаграма тиску пресування у 

валковому пресі 

 

Найбільш поширеною є перша конструкція. Як зв’язувальну речовину 

використовують вуглеводневі матеріали нафтового та кам’яновугільного 

походження (бітуми, пек тощо). Якщо брикетувати не всю шихту, а лише 

частину її (наприклад, найдрібніше або слабкоспікливе вугілля), то насипна 

густина частково брикетованої шихти зростає ще більше. Для отримання 

міцних брикетів потрібний тонкий помел брикетованої частини шихти (до 

100 % класу менше 3 мм) та ущільнення, що сягає 1,2 т/м
3
. 
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Рис. 5.2. Схема процесу стиснення матеріалу і діаграма тиску пресування 

кільцевого пресу 

 

 
 

Рис. 5.3. Кінематичні схеми пресуючих механизмів штемпельних пресів:  

а – кривошипно-шатунний: 1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – повзун, 4 - штемпель;  

б – колінчасто-важельний: 1 – кривошип, 2, 4 – шатуни, 3 – хиткий тришарнірний 

трикутник, 5 – опора, 6 – повзун, 7 - штемпель;  

в – двоколінчастий важільний: 1 – кривошип, 2 – трикутник, 3 – важіль, 4 – шатун, 

5 - повзун, 6 – штемпель. 
 

За часткового брикетування 40-60 % шихти її насипна густина зростає на 

10-15 %, продуктивність коксових печей зростає на 5-8 %, поліпшується 

міцність коксу, знижується частка в шихті дефіцитного добре спікливого 

вугілля, з’являється можливість утилізації на підставі даної технології 

коксового дрібняку, маслозалізовмісної окалини та інших побічних продуктів і 

відходів коксохімічного та металургійного виробництва. Вперше в колишньому 

СРСР технологія часткового брикетування шихти реалізована 1989 р. на 
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батареях № № 5 та 6 Криворізького КХЗ (нині КХВ ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг». 

Недоліки технології: сегрегація частково брикетованої шихти за 

крупністю при її транспортуванні, накопиченні у вугільній башті та 

завантаженні в камери коксування; відсутність в Україні достатніх ресурсів 

нафтового зв’язувального та канцерогенність кам’яновугільного 

зв’язувального; погіршення умов праці на верху коксових печей; збільшення 

кількості шкідливих викидів в атмосферу. 

Компактування шихти – її ущільнення в пресах без зв’язувального за 

рахунок вологи шихти. Використання компактування також дозволяє 

збільшити насипну густину шихти та поліпшити умови коксоутворення, хоча і 

в меншому ступені, ніж за брикетування. В той же час перевагою 

компактування є відмова від застосування дефіцитного зв’язувального, 

усунення його шкідливого впливу на працюючих та довкілля. 

Гранулювання (угрудкування) вугілля здійснюють аналогічно 

виробництву окатишів у тарілчастих грануляторах, агломеруючи дрібні 

вугільні зерна біля крупніших за рахунок поверхневого натягу води або 

зв’язувального. 

 

5.3 Трамбування вугільної шихти 

 

Трамбування вугільної шихти відбувається за рахунок зовнішнього 

механічного впливу та/або внаслідок вібрації. Це дозволяє збільшити густину 

трамбованого вугільного пирога до 1,1 т/м
3
. 

Для отримання міцного трамбованого вугільного пирога потрібний 

тонший помел шихти (до 80 % класу менше 3 мм) та її збільшена вологість (до 

12 %). За трамбування шихти збільшується її насипна густина, зростає 

продуктивність коксових печей, поліпшується міцність коксу, знижується 

участь в шихті дефіцитного добре спікливого вугілля, в т.ч. повністю 

виводиться з шихти коксове вугілля.  

Вперше в СНД технологія трамбування шихти була реалізована 1992 р. на 

батареї № 9-біс ВАТ «Алчевськокс», 2008 р. пущена аналогічна батарея 

№ 10-біс. 2009 р. групі провідних виробничників, проектувальників та вчених 

підприємства, ДП «Гипрококс» та ДП «УХІН» за промислову реалізацію в 

Україні технології трамбування присуджена Державна премія України в галузі 

науки і техніки. 2017 р. технологія трамбування реалізована на батареї № 6 

КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а наступного року – на батареї № 5 

цього ж підприємства. 
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Недоліки технології: збільшення витрати тепла через коксування шихт з 

підвищеною вологістю, додатковий вплив на кладку печей при коксуванні за 

рахунок більшого тиску розпору, вплив вібрації на виробничий персонал. 

 

5.4 Коксування шихти з добавками 

 

Добавки додають до шихти з різною метою. 

Опіснювання шихти – антрацит, пісне вугілля, напівкокс, коксовий, 

нафто-коксовий дрібняк, окислювальні добавки. Ці добавки за введення до 

шихти з надлишковою спікливістю адсорбують частину рідко-рухливих 

продуктів, опіснюють шихту та при коксоутворенні формують каркас 

майбутніх кусків коксу. 

Ожирнення шихти – кам’яновугільні оливи, пеки, бітуми, відновні 

добавки. За додавання до шихти з недостатньою спікливістю ці продукти 

збільшують кількість рідко-рухливих речовин в системі і таким чином 

підвищують спікливість шихти, що дає можливість економити добре спікливе 

вугілля та використовувати опіснювальні добавки. 

Підвищення насипної густини шихти, величини разового завантаження 

та продуктивності печей. З цією метою використовують різні речовини з 

неполярними молекулами – гас, мазут, кам’яновугільна олива. На зернах 

вугілля утворюється тонка плівка добавок. Тому зерна стають більш рухливими 

та щільніше пакуються в засипці. Використання неполярних добавок в 

кількості 0,1-0,5 % дозволяє збільшити насипну густину шихти на 2-5 %. 

Недоліком зазначених добавок є погіршення умов праці у вуглепідготовчому 

цеху та на верху коксових печей через часткове випаровування добавок. 

Утилізація відходів виробництва. На підставі п. п. 7.3 та 24.23 ПТЕ-2017 

вуглепідготовчий цех здійснює приймання за встановленою технологічним 

регламентом номенклатурою відходів або їх підготовлених сумішей для подачі 

до вугільної шихти з метою їх утилізації або знешкоджування в коксових печах. 

Гранична кількість відходів, що вводиться до шихти, має забезпечувати зміну 

якості коксу, газу та хімічних продуктів з шихти з добавками у порівнянні з 

шихтою без добавок, як правило, у межах помилки визначення відповідних 

показників. За неможливості виконання цієї вимоги кількість введених до шихти 

відходів має забезпечувати отримання продукції у відповідності з вимогами 

діючих нормативно-технічних документів згідно п. 24.25 ПТЕ-2017. У 

відповідності з п. 24.24 ПТЕ-2017 кількість та склад відходів, що надходять на 

установки для їх утилізації, визначається внутрішньозаводським регламентом 

або інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства. 



49 

Отримання спеціальних видів коксу. За спікання шихти з кварцевим 

піском SiO2 та карборундовим порошком SiC отримують силікококс для 

феросплавного виробництва, що характеризується підвищеною реакційною 

здатністю: 

FeOx + xC → Fe + xCO; 

 

SiO2 + 2C → Si + 2CO; 

 

SiC → Si + C. 

 

При спіканні шихти з марганцевою рудою отримують рудно-вугільний 

матеріал для отримання феромарганцю: 

 

MnOx + xC → Mn + xCO. 

 

В доменному виробництві можна використовувати залізококс. Для 

отримання доменного шлаку зі зниженими температурою плавлення та 

в’язкістю до вугільної шихти для виробництва коксу додають 3-5 % вапна. 

 

5.5 Автоматизація роботи вуглепідготовчих цехів 

 

В сучасних вуглепідготовчих цехах головні виробничі процеси 

здійснюються апаратами безперервної дії. Це створює передумови для 

автоматизації виробничих процесів. 

Управління роботою вуглепідготовчого цеху (дільниці, блоку) 

здійснюється з центрального диспетчерського пункту, обладнаного у 

відповідності з вимогами п. 9.1 ПТЕ-2017 мнемосхемою технологічних 

процесів, пультом управління, показувальними та реєструвальними приладами, 

телефонним та гучномовним зв’язком. 

В сучасних проектах вуглепідготовчих цехів ДП «Гипрококс» 

передбачаються: 

1) електричне блокування механізмів з автоматичним відключенням 

згідно п. 9.4 ПТЕ-2017 попереднього за рухом вугілля ланцюгу апаратів (за 

виключенням дробарок, що зупиняються після повного спорожнення); 

2) дистанційне керування пересувними завантажувальними механізмами 

у відповідності з п.п. 7.33 та 7.39 ПТЕ-2017 на верху закритого вугільного 

складу (дозувального відділення) та вугільних башт, автодозаторами, 

перекидними клапанами та жолобами; 
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3) автоматична зупинка агрегатів, встановлених перед магнітними 

сепараторами, за вимикання їх магнітної системи; 

4) автоматичне вмикання та вимикання системи пневмообрушування при 

зависанні вугілля в бункерах на підставі п. 7.31 ПТЕ-2017; 

5) автоматичне зважування вугілля стрічковими вагами з передачею 

відомостей про навантаження до диспетчерського пункту згідно п. п. 7.49 та 

22.16 ПТЕ-2017; 

6) встановлення рахункових пристроїв, що показують кількість вугілля в 

кожному бункері закритого складу (дозувального відділення); 

7) автоматичні відбір, скорочення, подрібнення та випробування вугілля в 

пробо-роздільних машинах відділу технічного контролю в обсязі 

гл. 23 ПТЕ-2017; 

8) автоматичне регулювання продуктивності дробарок; 

9) встановлення засобів очищення та усунення перекосів конвеєрних стрічок; 

10) автоматичне вмикання вентиляційних агрегатів та 

гідрознепилювання, встановлених у відповідності з вимогами п. 7.50 ПТЕ-2017; 

1) гідроприбирання виробничих приміщень, мостів та галерей у 

відповідності з п. 7.52 ПТЕ-2017. 

 

5.6 Контроль виробництва у вуглепідготовчому цеху 

 

На підставі п. 22.2 ПТЕ-2017 контроль виробництва здійснюється 

відділом технічного контролю та центральною заводською лабораторією у 

відповідності зі схемою глави 23 ПТЕ-2017 на підставі діючих нормативно-

технічних документів (стандартів, технічних умов, методик тощо) Зокрема, 

контроль здійснюють за наступними пробами та показниками: 

- прибуле вугілля (технічний аналіз, пластометрія) – з кожної партії; 

- вугілля в штабелях відкритого складу (пластометрія, температура) – у 

відповідності із заводською інструкцією в залежності від терміну зберігання; 

- шихта на башту (технічний аналіз, пластометрія, помел, насипна 

густина) – кожної зміни. 

Результати аналізів мають оперативно доводитись до відома цехового 

персоналу. За порушень технологічного процесу контроль виробництва за 

погодженням з головним інженером може бути розширений як за частотою 

відбору проб, так і за кількістю точок відбору та визначуваними показниками. 

Згідно з п. 22.12 ПТЕ-2017 не менше 50 % загальної кількості вугілля, що 

надходить на підприємство, слід переважувати, в т.ч. не менше 10 % за участі 

представника залізниці. Обов’язковому переважуванню підлягають вагони, в 

залізничних накладних на які стоїть штамп «Підлягає переважуванню» та які 
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мають сліди розкрадання вугілля в дорозі. Виявлені за переважування недостачі 

оформлюються комерційними актами, що є підставою для висунення претензій 

залізниці або постачальнику (п. 22.13 ПТЕ-2017). 

На підставі п. п. 7.49 та 22.16 ПТЕ-2017 шихта, що надходить на вугільну 

башту, має зважуватись автоматичними вагами на вугільних конвеєрах. За 

відсутності вагів кількість спрямованої на башту за добу шихти визначається за 

кількістю завантажених печей, середній величині разового завантаження шихти 

в камеру з урахуванням зміни залишку шихти в башті. 

Начальники змін ведуть спеціальний змінний журнал цеху, в якому 

відображають відомості про руху вугілля, його якість та інші суттєві показники 

роботи цеху в обсязі, передбаченому п. 22.17 ПТЕ-2017. 

 

5.7 Охорона довкілля у вуглепідготовчих цехах 

 

У відповідності з п. 24.12 ПТЕ-2017 найважливішими заходами з охорони 

атмосферного повітря у вуглепідготовчих цехах є: 

– окожушування ротору вагоноперекидача з аспірацією запиленого повітря; 

– очищення від шкідливих речовин відпрацьованого теплоносія перед 

скиданням в атмосферу з сушильних установок вуглезбагачувальних фабрик; 

– сухе та мокре очищення аспіраційних і вентиляційних викидів в 

циклонах, відцентрових скруберах та трубах Вентурі; 

– гідрознепилювання та гідро-прибирання виробничих приміщень. 

На підставі п. 24.13 ПТЕ-2017 найважливішими заходами із захисту 

водного басейну у вуглепідготовчих цехах є: 

– попередження появи джерел забруднення водойм (сушка вугілля); 

– утилізація породи, хвостів флотації, інших виробничих відходів; 

– замкнені цикли виробничого водопостачання збагачувальних фабрик; 

– улаштування у зовнішнього устаткування організованих майданчиків 

для збирання розливів, забруднених зливових стоків, їх очищення та 

відкачування до виробничої каналізації; 

– комунікації для відводу промислових стічних вод (виробничих, 

шламових, зливових, дренажних), спорудження станцій перекачування, 

підготовка, контроль та усереднення стічних вод; 

– використання очищених виробничих вод в оборотному водопостачанні; 

– герметизація підземних мереж виробничої каналізації; 

– полігони та установки для зберігання та знешкоджування промислових 

відходів, що забруднюють водні об’єкти. 

Згідно п. 24.17 ПТЕ-2017 води збагачувальних фабрик, від мокрих 

апаратів газоочищення вуглепідготовчих цехів, від гідроприбирання приміщень 
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спрямовуються до шламової каналізації. Після видалення зважених речовин 

шламові води повторно використовуються в системах газоочищення або у 

водному циклі вуглезбагачувальної фабрики. 

У відповідності з п. п. 24.22 та 24.24 кількісний та якісний склад 

утворюваних відходів виробництва та відходів, що надходять на установки з їх 

утилізації та знешкодження, встановлюється нормативами (інструкціями, 

регламентами), затвердженими головним інженером підприємства. 

 

5.8 Техніко-економічні показники роботи вуглепідготовчих цехів 

 

В структурі затрат на виробництво коксу затрати на вугілля сягають 93 %. 

Тому головний резерв зменшення собівартості коксу – зниження витрат на 

вугільну шихту. Це може бути досягнуто шляхом зниження заготівельної вартості 

вугілля, витрати вугілля на отримання шихти для коксування, витрат на переділ. 

Витрата вугілля на отримання шихти Р (т/т) є величиною, зворотною 

виходу шихти Вш, %: 

 

.
100

=
ш

В
Р  (5.1) 

 

За роботи коксохімічного підприємства на готових концентратах 

збагачувальних фабрик величина виходу шихти відрізняється від 100 % на 

частки відсотку за рахунок втрат. За збагачення вугілля на коксохімічному 

заводі вихід шихти значно менший та багато в чому визначається показниками 

процесу збагачення. Матеріальний баланс збагачення на 100 % рядового 

вугілля визначається наступними рівняннями: 

Для всієї маси вугілля: 

 

100=Вк+Во, (5.2) 

 

де Вк – вихід концентрату, % від рядового вугілля; Во – сумарний вихід відходів 

збагачення, % від рядового вугілля. 

Для зольних компонентів: 

 

100A
d
p=BkA

d
k+BoA

d
o, (5.3) 

 

де A
d

p – зольність рядового вугілля, %; A
d

к – зольність концентрату, %; A
d

o – 

середньозважена зольність відходів збагачення, %. Звідси: 
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B  (5.4) 

 

З цього виразу видно, що вихід концентрату зростає зі збільшенням його 

зольності та навпаки – вихід малозольного концентрату знижується. В той же 

час збільшення зольності концентрату призводить до зростання зольності 

отримуваного коксу та погіршенню його споживацьких властивостей. Тому 

вибір раціонального рівня зольності концентрату має визначатись з 

урахуванням всього комплексу техніко-економічних факторів. З одного боку, 

отримання малозольного концентрату забезпечує позитивний ефект за 

виробництва коксу та чавуну. В той же час вихід малозольного концентрату 

менший, тому для забезпечення його виробництва в потрібній кількості 

необхідні додаткові витрати у вугільній промисловості на видобуток більших 

обсягів рядового вугілля. Навпаки, випуск концентрату з підвищеною 

зольністю потребує видобутку меншої кількості вугілля, але при цьому 

зростають витрати за використання коксу з більшою зольністю. За даними 

П.Є. Секта, раціональний рівень зольності концентрату коксівного вугілля 

залежить від його технологічних властивостей, збагачуваності та інших 

факторів, знаходиться на рівні 7-9 % і може уточнюватись для кожного 

конкретного вугілля. 

Головними заходами зі збільшення виходу концентрату за збагачення 

вугілля є: 

1) зменшення втрат вугілля з відходами збагачення (підвищення 

зольності відходів); 

2) зниження втрат вугілля з промпродуктом; 

3) повніше вилучення вугільних шламів з водного циклу; 

4) збільшення частки легко збагачуваного вугілля. 

Витрати за переділом в заводській собівартості шихти становлять 4-6 %. 

Найбільші витрати припадають на електроенергію, поточні ремонти та 

утримання основних засобів, заробітну платню. 

Головні заходи, спрямовані на зниження витрат за переділом: підвищення 

продуктивності праці, поліпшення використання виробничої потужності 

устаткування, підвищення якості ремонтів, зниження простоїв, поліпшення 

організації виробництва. 
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5.9 Техніка безпеки у вуглепідготовчих цехах 

 

Шкідливими факторами, що погіршують умови праці робітників 

вуглепідготовчого цеху, є вугільний пил, шум, вібрація. 

Вугільний пил може викликати пневмоконіоз, захворювання шлунково-

кишкового тракту, шкіри. Гранично допустима концентрація вугільного пилу в 

повітрі робочої зони складає 10 мг/м
3
. 

Шум викликає розлади центральної нервової та серцево-судинної систем, 

туговухість. Вібрація призводить до захворювань внутрішніх органів, опорно-

рухового апарату, сприяє розвитку вібраційної хвороби. 

Вугільний пил має вибухонебезпечні властивості. Вибухонебезпечними є 

роботи з очищення бункерів та вугільних башт від завислого вугілля. 

Нижча концентраційна межа розповсюдження полум’я (НКМРП) – та 

мінімальна концентрація пилу в пило-повітряній суміші, за якої суміш спалахує 

при пропусканні крізь неї електричної іскри або введенні розпеченого дроту. 

НКПР для вугільного пилу складає 1 г/м
3
. 

Вища концентраційна межа розповсюдження полум’я (ВКМРП) – та 

максимальна концентрація пилу в пило-повітряній суміші, за якої суміш 

спалахує при пропусканні крізь неї електричної іскри або введенні розпеченого 

дроту. За вищих концентрацій для спалахування не вистачає кисню. ВКМРП 

для вугільного пилу складає 1,3 кг/м
3
, тобто пило-повітряна суміш здатна 

спалахувати, якщо вона містить хоча б 2 % кисню. 

Електроустаткування у вуглепідготовчих цехах має виконуватись у 

вибухобезпечному виконанні. Вогневі роботи на вибухонебезпечних об’єктах 

можна виконувати лише тоді, коли призначене для ремонту устаткування 

зупинене, пил прибраний, місце здійснення робіт добре зволожене. За 

виробництва ремонтно-монтажних та вогневих робіт необхідно виконувати 

спеціальні вимоги у відповідності з Додатком 2 до Правил пожежної безпеки 

для коксохімічних виробництв (НАПБ 01.039-2001), затверджених наказом 

Мінпромполітики України № 166 від 13.11.2001. 

Травмонебезпечними у вуглепідготовчому цеху є роботи з ручного 

очищення барабанів, стрічок та перекриттів конвеєрів від вугільного пилу, 

прибирання вугілля під конвеєрами. 

Насиченість вуглепідготовчого цеху різними механізмами та віддаленість 

центрального пульту управління від діючого устаткування вимагає 

влаштування на цих об’єктах надійної звукової та світлової сигналізації. Для 

попередження нещасних випадків за обслуговування та під час проведення 

ремонтних робіт на електрифікованому устаткуванні застосовується биркова 

система за НАОП 1.2.10-2.01-79. 
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У відповідності з п. 9.9 ПТЕ-2017 за кожним обслуговуваним агрегатом 

закріплюється спеціальний жетон. 

За централізованого управління жетони зберігаються в операторів пульту 

на щиті, за місцевого управління – в операторів, що обслуговують агрегати. 

Перед початком ремонту його виконавець має отримати відповідний 

жетон. 

На підставі п. 9.10 ПТЕ-2017 запуск агрегату не дозволяється до 

повернення виконавцем робіт жетону особі, що його видала. 

Згідно п. 9.3 ПТЕ-2017 пуск кожного відділення вуглепідготовчого цеху 

здійснюється послідовно, починаючи з кінцевої стадії процесу, та 

регламентується виробничою інструкцією. 

Пуску має передувати попереджувальна звукова та світлова сигналізація 

та, у необхідних випадках, передбачена виробничою інструкцією відповідь 

сигналами операторів на дільницях. 

Пуск пиловиділяючого устаткування здійснюється після пуску 

відповідної системи пиловловлювання. 

У відповідності з п. 9.4 ПТЕ-2017 зупинку відділень цехів слід 

здійснювати послідовно за ходом технологічного процесу в порядку, 

зворотному до пуску. 

Перед зупинкою агрегати мають бути повністю звільнені від 

навантаження. 

За аварійної зупинки слід вимикати всі механізми технологічного вузлу 

до агрегату, що вийшов з ладу. 

 

Контрольні запитання 

 

1. В чому полягає сутність технології термічної підготовки шихти до 

коксування? 

2. Які головні ризики використання технології термічної підготовки 

шихти до коксування? 

3. В чому полягає сутність технології часткового брикетування шихти  

перед коксуванням? 

4. Які головні ризики використання технології часткового брикетування 

шихти  перед коксуванням? 

5. В чому полягає сутність технології трамбування шихти  перед 

коксуванням? 

6. Які головні ризики використання технології трамбування шихти  перед 

коксуванням? 
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7. Які добавки та з якою метою вводять до складу вугільної шихти для 

коксування? 

8. За якими основними напрямками здійснюється автоматизація роботи 

вуглепідготовчих цехів? 

9. Як контролюється виробництво у вуглепідготовчих цехах? 

10. Які основні напрямки охорони довкілля у вуглепідготовчих цехах? 

11. Як складають матеріальний баланс збагачення та які величини можна 

з нього визначити? 

12. Які основні заходи зі збільшення виходу концентрату за збагачення 

вугілля? 

13. Які головні заходи з техніки безпеки здійснюються у 

вуглепідготовчих цехах? 

14. Які правила пуску та зупинки устаткування вуглепідготовчих цехів? 
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6. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС КОКСУВАННЯ 

 

6.1 Тепло- та масообмін у вугільному завантаженні 

 

Основним фактором, що визначає протікання процесу коксування, є 

теплові потоки у вугільній засипці. Ці потоки спрямовані з обох боків назустріч 

один одному – від стінок до осі камери. Тепловіддача від стінок в камеру 

ускладнюється нещільністю прилягання матеріалу до стінок через усадку, 

пустотами між зернами, вологістю шихти, екзо- та ендотермічними процесами, 

що відбуваються в засипці. Теплопередача в самій засипці ще більш ускладнена 

через низьку теплопровідність вугілля. 

Одразу після завантаження до шихти надходить велика кількість тепла, 

акумульованого стінками камер. Внаслідок цього температура стін падає від 

1000-1100 
о
С до 700-900 

о
С, а прилеглий до стінок шар шихти швидко 

прогрівається з утворенням коксу. Зі зменшенням різниці температур між 

стінкою та засипкою інтенсивність теплопередачі знижується, але оскільки від 

опалювальної системи безперервно надходить тепло, температура стін та 

прилеглих шарів шихти зростає. 

Протягом всього періоду коксування температура в завантаженні 

знижується по мірі віддалення від стінки. Тому навіть через 6-8 годин після 

завантаження камери промислових печей коксівна засипка складається з 

кількох шарів (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Структура засипки в камері коксування:  

1 – кокс, 2 – напівкокс, 3 – пластичний шар, 4 – суха шихта, 5 – волога шихта. 

 

Таким чином, поле температур всередині засипки нерівномірне та ця 

нерівномірність зберігається протягом всього часу коксування. 

Відзначена особливість коксування в промислових печах зумовила назву 

процесу – шарове коксування. 

По мірі проникнення тепла всередину завантаження шари просуваються 

до центральної осі, відстань між ними зменшується, а потім вони зливаються. 

За правильно підібраного складу шихти та технології коксування зливатись 

мають пластичні шари. Внаслідок злиття шарів в коксовому пирозі утворюється 

поздовжній температурний шов, що розділяє коксовий пиріг на дві частини. 
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Швидкість просування шарів назустріч один одному характеризує лінійну 

швидкість коксування: 

 

,


b
v   (6.1) 

 

де b – ширина камери, мм; τ – повна тривалість процесу коксування, годин. 

Максимальна швидкість коксування в промислових печах сягає 30 мм/год. 

Пластична маса 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. 

В промислових камерах коксування максимум надлишкового тиску 

(внаслідок сумісної дії процесів, що відбуваються в різних шарах засипки) 

досягається наприкінці другої години коксування у поду камер та сягає 11 кПа. 

Середня за висотою величина тиску складає 5 кПа. 

Промислові коксові печі мають камери, форма яких близька до 

паралелепіпеду (зрізана піраміда). Камера має під, склепіння та дві стінки. 

Розміри промислових камер типових конструкцій: довжина 14-16 м, повна 

висота 4,3-7,0 м, середня ширина 0,41-0,45 м. Для полегшення видачі коксу 

ширина камери на бік видачі (коксовий) зменшується у порівнянні з 

протилежним боком (машинним) на величину до 50 мм (конусність). 

Робоча висота камери менша за повну, оскільки між верхньою межею 

засипки та склепінням лишають вільний підсклепінневий простір, висота якого, 

у відповідності з п. 10.22 ПТЕ-2017, має становити 250-350 мм. Менша висота 

ускладнює евакуацію парогазових продуктів з камери та призводить до 

підвищення тиску на стінки. Більша висота підсклепінневого простору 

призводить до перегріву в ньому парогазових продуктів та їх небажаного 

вторинного піролізу. 

Між бічними стінками двох камер за всією їх довжиною розташований 

опалювальний простінок, що складається з вертикальних опалювальних каналів 

(вертикалів). Тепло розпечених продуктів згоряння опалювального газу крізь 

стінки передається коксівній засипці, яка протягом 14 годин та більше 

перетворюється на кокс. Висота опалювальних простінків нижча висоти камери 

на 500-900 мм. Ця різниця висот називається рівнем обігріву. Вона необхідна 

для запобігання перегріву та вторинного піролізу парогазових продуктів в 

підсклепінневому просторі. Оптимальна величина температури в цьому 
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просторі 650-750 ºС. За меншої температури не досягається потрібна готовність 

коксу (температура за віссю коксового пирога за 15 хв до видачі має бути у 

відповідності з п. 10.181 ПТЕ-2017 1000-1100 ºС). 

З підвищенням температури в підсклепінневому просторі відбувається 

інтенсивний розклад парогазових продуктів з утворенням аморфного 

піровуглецю (т.зв. «графіту»). Помірне графітоутворення необхідне для 

нормальної експлуатації печей, оскільки графіт ущільнює шви вогнетривкої 

кладки. Надлишковий графіт осідає на стінках та склепінні камери, ускладнює 

видачу коксового пирога з печі, проникає в пори цегли та поступово її руйнує. 

Шихту завантажують в розігріту до високих (1100-1200 ºС) температур 

камеру. Засипка за коксування при температурах вище 500 ºС усаджується в 

горизонтальному та вертикальному напрямках. Горизонтальна усадка близька 

за величиною до пластометричної. Ця усадка необхідна для відходу коксового 

пирога від стінок камери, що забезпечує можливість його видачі. 

Вертикальна усадка за своєю величиною більша, чому сприяє ущільнення 

засипки під дією власної ваги. Величина вертикальної усадки складає звичайно 

200-250 мм, а для сильно усадочних шихт може перевищувати 400 мм. 

За більшої величини усадки верхня межа засипки наприкінці періоду 

коксування виявляється нижче рівня обігріву. При цьому до підсклепінневого 

простору надходить більша кількість тепла, що небажано, оскільки призводить 

до перегріву та піролізу парогазових продуктів. 

 

6.2 Матеріальний баланс коксування 

 

Матеріальний баланс коксування складають на основі закону збереження 

маси речовин за хімічних реакцій: 

 

Gвux = Gkін, (6.2) 

 

де ΣGвих – сума мас вихідних речовин (сухої вугільної шихти та вологи, що 

надходить з нею до коксових печей); ΣGкін – сума мас коксу, коксового газу та 

хімічних продуктів, отриманих за коксування вугільної шихти. 

На діючому коксохімічному підприємстві для складання матеріального 

балансу використовують дані цехових технічних звітів, отриманих на підставі 

первинних документів, які відображають витрату сировини та виробництво 

продукції. Звіти складають у відповідності з Методичними рекомендаціями, 

затвердженими Радою директорів УНПА «Укркокс» 01.08.2002 р. 
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За проектування матеріальний баланс коксування складають на підставі 

емпіричних формул по даним про властивості шихти, а іноді і про фактори, що 

характеризують процес коксування. 

Матеріальний баланс коксування показує: 

– вихід основних продуктів коксування – коксу валового та коксового газу; 

– ресурси хімічних продуктів (смоли, аміаку, сирого бензолу, 

сірководню), що можуть бути вилучені з коксового газу; 

– кількість утворених стічних вод, які підлягають вилученню з них аміаку 

та фенолів, а потім – санітарному очищенню на біохімічній установці; 

– нев’язку балансу, яка для діючого підприємства є виробничими 

втратами. Для поліпшення техніко-економічних показників виробництва слід 

виявляти та усувати суттєві причини нев’язки балансу. 

В табл. 6.1 наведені середні та крайні (максимальні та мінімальні) 

показники матеріального балансу коксування для підприємств України за 

даними технічних звітів за 2018 рік. 

 

Таблиця 6.1-Матеріальний баланс коксування для підприємств України (%) 

 

 

Статті балансу 

 

Середні дані 

Крайні дані (прибуток 

– на робочу масу, 

витрата – на суху масу) 

На робочу 

масу 

На суху 

масу 

Максимум Мінімум 

Прихід 

Суха шихта 91,1 100,0 92,4 88,1 

Волога шихти 8,9 - 11,9 7,6 

Витрата 

Кокс валовий сухий 69,66 76,46 78,09 75,00 

Коксовий газ сухий 13,24 14,53 16,68 13,40 

Смола кам’яновугільна 3,12 3,43 3,97 2,83 

Бензол сирий 0,70 0,77 1,09 0,53 

Аміак 100 %-вий 0,31 0,34 0,40 0,29 

Сірка в перерахунку на H2S 0,05 0,06 0,16 0,02 

Волога шихти 8,9 - - - 

Пірогенетична вода та 

втрати 

4,02 4,41 7,06 1,93 
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6.3 Парогазові продукти коксування 

 

За коксування 30-32 % від робочої маси шихти переходить до 

парогазових продуктів: вологи шихти, коксового газу, кам’яновугільної смоли, 

сирого бензолу, аміаку, сірководню, пірогенетичної води, ціановодню тощо. 

Головні фактори, що впливають на вихід та якість парогазових продуктів: 

- вологість шихти – зростання цього показника призводить до збільшення 

виходу в процесі коксування надлишкової води та зниженню виходу всіх інших 

продуктів коксування з робочої маси; 

- ступінь метаморфізму шихти – за збільшення ступеню метаморфізму 

(який оцінюється за збільшенням середнього показнику відбитку вітриніту та 

зниженню виходу летких речовин) вихід парогазових продуктів знижується, а 

вихід коксу збільшується; 

– петрографічний склад – серед всіх петрографічних компонентів 

найбільший вихід парогазових продуктів характерний для лейптиніту, вітриніт 

займає проміжне положення, найменший вихід парогазових продуктів з 

фюзиніту; 

– період коксування – збільшення періоду коксування сприяє збільшенню 

виходу парогазових продуктів; 

– температура в коксівній засипці – підвищення цього показнику також 

сприяє збільшенню виходу парогазових продуктів, однак призводить до їх 

вторинного піролізу та погіршує їх якість та споживацькі властивості; 

– температура в підсклепінневому просторі – як і попередній чинник, 

підвищення температури в підсклепінневому просторі помітно погіршує 

асортимент та споживацькі властивості парогазових продуктів: різко 

знижується вихід сирого бензолу та кам’яновугільної смоли, зменшується вміст 

гомологів бензолу в сирому бензолі; в коксовому газі знижується вміст метану, 

зростає концентрація водню, зменшується теплота згоряння газу; зростають 

густина та в’язкість кам’яновугільної смоли, вміст в ній нерозчинних речовин. 

 

6.4 Розрахунок продуктивності коксових печей 

 

Продуктивність однієї печі в тонах сухого валового коксу на добу, 

розраховується за формулою: 

 

П𝜕 =
24𝐺𝑝𝐵к

𝑑

100𝜏
, (6.3) 
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де 24 – кількість годин в добі; Gp – разове завантаження сухої шихти до камери 

коксування, т; B
d

k – вихід сухого валового коксу від сухої шихти, %; τ – час 

одного обороту печі, годин. 

Розрахунок кількості печей в коксовому цеху здійснюється за формулою: 

 

𝑁 =
𝑃мк𝜏𝜓

365 × 24𝐵к
𝑑𝑎вк𝑉к𝛾

𝑑
100, (6.4) 

 

де Рмк – потреба в металургійному коксі, т/рік; ψ=1,03-1,05 – коефіцієнт запасу 

кількості печей на ремонти; 365 – кількість діб у році; авк – вихід 

металургійного коксу від валового, т/т; γ
d
 – насипна густина сухої шихти в 

камері коксування, т/м
3
; Vk – корисний об’єм камери коксування, м

3
: 

 

Vk=lк·hк·b, (6.5) 

 

де lк – корисна довжина камери коксування, м; hк – корисна висота камери 

коксування, м; b – середня ширина камери коксування, м. 

Металургійним називається кокс з найменшим розміром кусків 25 мм, з 

вказаним або ні найбільшим розміром (п. 3.10 ДСТУ 2401-94 «Кокс 

кам’яновугільний та пековий. Терміни і визначення»). 

В середньому по Україні за 2018 рік вихід металургійного коксу від валового 

склав 0,9077 т/т (90,77 %), змінюючись від 0,8593 (85,93 %) до 0,9298 (92,98 %). 

В планових та проектних розрахунках виробництво валового коксу 

розраховують на 6 %-ву вологість. 

Розрахунковий максимально можливий річний (добовий) випуск 

продукції в номенклатурі та асортименті належної якості за повного 

використання наявних коксових печей та іншого виробничого обладнання з 

урахуванням його технічного стану за умови дотримання правил технічної 

експлуатації називається виробничою потужністю. 

Виробнича потужність батареї коксових печей за вологим валовим 

коксом розраховується у відповідності з Інструкцією з розрахунку виробничої 

потужності коксохімічних підприємств і виробництв, затвердженій наказом 

УНПА «Укркокс» № 6 від 11.03.2014, за формулою: 

 

Пвк =
8760𝑁1𝐺𝑝𝐵к

𝑑

94𝜏
, (6.6) 

 

де 8760 – кількість годин в році, N1 – середньорічна кількість працюючих 

печей; 94 – масова частка сухого коксу в коксі 6 %-вої вологості. 
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На підставі потреби в металургійному коксі необхідний обсяг 

виробництва сухого валового коксу визначається формулою: 

 

.
вка

Рмк
Рвк   (6.7) 

 

Потреба в сухій шихті при цьому складає: 

 

.100
d

к

d

ш
В

Рвк
P   (6.8) 

 

Потреба в робочій шихті дорівнює: 

 

,
100

100
r
tW

d
шРr

шP


  (6.9) 

 

де W
r
t – робоча вологість шихти, %. 

 

6.5 Визначення продуктивності підприємства  

за основними видами продукції 

 

Розрахунок продуктивності підприємства за основними видами продукції 

необхідний для визначення виробничої програми підприємства та аналізу її 

виконання. На початку розрахунку визначають кількість перероблюваної шихти: 

– по заявкам на основну продукцію – металургійний кокс; 

– за наданими постачальниками комплектними ресурсами вугілля для 

коксування; 

– за виробничою потужністю пічного фонду підприємства, як розглянуто 

в попередньому параграфі. 

Для подальшого розрахунку приймають найменшу з величин, визначених 

трьома способами. Обсяг виробництва валового коксу, смоли кам’яновугільної, 

бензолу сирого визначається в т/рік за формулою: 

 

П𝑖 =
Пш
𝑑 𝐵𝑖

100
, (6.10) 

 

де Пі – обсяг виробництва і-го продукту, т; П
d

ш – кількість переробленої 

вугільної шихти, т/рік; Ві – вихід і-го продукту від сухої шихти, %. 
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Обсяг виробництва різних видів коксової продукції (коксу 

металургійного, горіху та дрібняку) розраховується за формулами: 

 

Πк𝑖 =
Пк𝐵к𝑖

100
, (6.11) 

 

де Пк – виробництво коксу валового; Вкі – вихід і-го виду коксової продукції. 

Коксовий горіх – фракція коксу з кусками номінальних розмірів 25-10 мм 

або 25-8 мм, виділена під час класифікації металургійного коксу (п. 3.7 

ДСТУ 2401-94). Класифікація (сортування) коксу – процес розділення коксу за 

класами крупності за допомогою контрольного сита або набору сит 

(п. 5.1 ДСТУ 2401-94). Клас крупності коксу – сукупність кусків коксу, 

максимальний та мінімальний розмір яких співпадає з розмірами отворів 

контрольних сит, що застосовують для виділення цих кусків 

(п. 5.2 ДСТУ 2401-94). Максимальний розмір кусків коксу – розмір кусків, що 

відповідає розміру отворів сита, на якому внаслідок просіювання проби 

надрешітний продукт складає не більше 5 % маси випробуваної проби 

(п. 5.5 ДСТУ 2401-94). Надрешітний продукт – сукупність кусків коксу, 

залишених на ситі після просіювання, виражена у відсотках від маси проби 

коксу (п. 5.7 ДСТУ 2401-94). Проба коксу – частина коксу, відібрана від певної 

маси з метою оцінки якості (п. А.2 ДСТУ 2401-94).  

Коксовий дрібняк – фракція коксу крупністю менше 10 мм, виділена під 

час класифікації металургійного коксу (п. 3.8 ДСТУ 2401-94). 

Як вже відзначалось, в середньому по Україні за 2018 рік вихід 

металургійного коксу від валового склав 0,9077 т/т (90,77 %), змінюючись від 

0,8593 (85,93 %) до 0,9298 (92,98 %). Вихід горіху в середньому дорівнює 

2,82 %, змінюючись від 0,53 % до 10,6 %. Вихід дрібняку в середньому 

дорівнює 6,41 %, змінюючись від 3,47 %  до 8,17 %. 

Обсяг виробництва коксового газу (м
3
/рік): 

 

Пг =
Пш
𝑑𝐵г

100
, (6.12) 

 

де Вг – вихід коксового газу від шихти, за 2018 рік в середньому по Україні цей 

показник склав 337 м
3
/т шихти, змінюючись від 312 м

3
/т до 370 м

3
/т. 

Обсяг виробництва сульфату амонію (т/рік): 

 

П𝑐 =
132Пш

𝑑𝐵𝑁𝐻3

2 × 17 × 100
, (6.13) 
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де 132 – молярна маса сульфату амонію, г/моль; ВNH3 – вихід аміаку від сухої 

шихти, %; 17 – молярна маса аміаку, г/моль; 2 – стехіометричний коефіцієнт 

для аміаку в реакції утворення сульфату амонію: 

 

2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4. 

 

Обсяг виробництва сірчаної кислоти (т/рік): 

 

Пск =
98Пш

𝑑𝐵𝐻2𝑆

34 × 100
, (6.14) 

 

де 98 – молярна маса сірчаної кислоти H2SO4, г/моль; ВH2S – вихід сірководню, 

% від сухої шихти; 34 – молярна маса сірководню, г/моль. 

Обсяг виробництва сірки газової (т/рік): 

 

Псг =
32Пш

𝑑𝐵𝐻2𝑆

34 × 100
, (6.15) 

 

де 32 – атомна маса сірки, г/моль атомів. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке коксування та чим воно відрізняється від інших процесів 

термохімічної переробки вугілля? 

2. Як розраховують швидкість коксування та в чому фізичний зміст цієї 

величини? 

3. Які види тиску виникають в камері коксування та чому? 

4. Що таке рівень обігріву коксових печей та яке технологічне значення 

цього показника? 

5. На чому ґрунтується та яку інформацію містить матеріальний баланс 

коксування? 

6. Які парогазові продукти отримують при коксуванні вугілля? 

7. Що таке виробнича потужність коксових батарей та як її 

розраховують? 

8. Як визначити потребу в шихті для виробництва коксу? 

9. Як розрахувати продуктивність коксохімічного підприємства за 

різними видами коксової продукції? 

10. Як розрахувати продуктивність коксохімічного підприємства за 

різними видами хімічної продукції? 
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7. ЗАСТОСУВАННЯ КОКСУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ 

 

7.1 Застосування коксу 

 

Головними споживачами коксу є чорна та кольорова металургія, ливарне 

виробництво, хімічна промисловість. 

Доменний кокс – міцний кокс певного класу крупності, що отриманий за 

коксування суміші кам’яного вугілля та використовується в доменному 

виробництві (п. 3.2 ДСТУ 2401-94). В доменній печі кокс виконує три функції – 

джерело тепла, відновник заліза з руд, розпушувач стовпа шихтових матеріалів. 

В доменному виробництві використовується більше 80 % всього крупного 

коксу: 

 

FeOx + xC → Fe + xCO. 

 

Ливарний кокс – крупний міцний кокс, що отриманий за коксування 

спеціальних сумішей низькосірчистого кам’яного вугілля та використовується в 

ливарному виробництві (п. 3.3 ДСТУ 2401-94). Тут кокс є головним чином 

джерелом тепла, необхідного для переплавлення чавуну та брухту. Питома 

витрата коксу з цією метою становить 8-14 % від маси переплавленого металу: 

 

С + О2 → СО2. 

 

Ливарний кокс повинен мати мінімальну сірчистість, оскільки більша 

частка сірки за переплавлення лишається в металі, погіршуючи його 

властивості. Споживання крупного коксу в ливарних цехах становить близько 

6 % від його виробництва. 

Кокс застосовують також в кольоровій металургії для відновлення 

свинцевих, олов’яних, мідних та цинкових руд: 

 

2PbS + 3O2  2PbO + 2SO2; 

 

PbO + C  Pb + CO; 

 

SnO2 + 2C  Sn + 2CO; 

 

Cu2S + 2O2  2CuO + SO2; 

 

CuO + C  Cu + CO; 
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2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2; 

 

ZnO + C  Zn + CO. 

 

Як джерело тепла кокс використовується за обпалювання вапняку та у 

виробництві цементу: 

 

СаСО3  СаО + СО2; 

 

СаО + SiO2  CaSiO3; 

 

CaO + Al2O3  Ca(AlO2)2. 

 

Аналогічну функцію кокс виконує в цукровій промисловості, де продукти 

обпалювання вапняку використовуються для очищення вапняним молоком 

дифузійного бурякового соку (операція дефекації) та осадження надлишкового 

вапна діоксидом вуглецю з адсорбцією на утворюваному карбонаті кальцію 

забарвлених домішок: 

 

СаО + Н2О  Са(ОН)2; 

 

Са(ОН)2 + СО2  СаСО3 + Н2О. 

 

Кокс класу 25-40 мм використовується для виробництва карбіду кальцію: 

 

СаО + 3С  СаС2 + СО. 

 

Коксовий горіх (клас 10-25 мм) широко використовується як відновник у 

виробництві феросплавів (феросиліцію, ферохрому, феромарганцю): 

 

SiO2 + 2C  Si + 2CO; 

 

Cr2O3 + 3C  2Cr + 3CO; 

 

MnO2 + 2C  Mn + 2CO. 

 



71 

Коксовий дрібняк як джерело тепла використовується для агломерації 

залізних руд. 

 

7.2 Контроль якості коксу 

 

Контроль якості коксу на коксохімічному підприємстві організується у 

відповідності з гл. 23 ПТЕ-2017. На підставі правил приймання коксу 

СОУ МПП 75.160-323:2010 показники якості коксу визначаються з кожної його 

партії. Партія коксу – така його кількість, яка відвантажена одному споживачеві 

та оформлена одним комплектом супроводжуючих документів, що засвідчують 

якість. На практиці партією коксової продукції є її кількість, відвантажена 

одному споживачеві протягом однієї зміни з одного коксового цеху (або блоку 

батарей, що має окрему коксосортувальню). За відвантаження партії коксу в 

залізничні піввагони через рівні проміжки часу пробовідбірниками відбирають 

разові (точкові) проби (порції) коксу – масу коксу, відібрану за одну операцію 

відбору проби (п. А.4 ДСТУ 2401-94). 

Відбір проб здійснюють згідно з ДСТУ 7609:2014 «Вугілля кам’яне та 

кокс. Відбір проб з рухомих потоків» (ISO 13909-1:2001, MOD). Проби 

відбирають з певною періодичністю (проміжком часу між відбором двох 

послідовних порцій коксу – п. А.5 ДСТУ 2401-94) так, щоб наприкінці 

відвантаження партії коксу утворилась об’єднана проба, що складається із серії 

точкових проб та достатня для визначення певного показника якості 

(п. А.3 ДСТУ 2401-94). 

Отримана проба має бути представницькою, тобто визначені з неї 

показники якості мають відповідати таким же, визначеним з усієї партії, з 

точністю до похибки визначення з прийнятою довірчою ймовірністю. 

Мінімальна кількість об’єднаної представницької проби коксу для визначення 

показників технічного аналізу в кг: 

 

𝐺1 =
𝑑𝑚𝑎𝑥  3

6
, (7.1) 

 

де dmax – максимальний розмір куска коксу в мм, що приймають рівним 

половині ширини камери коксування: 

 

.
2

=m

b
d ax  (7.2) 

 

Для камери шириною b = 410 мм: 
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.мм205=
2

410
=

2
=m

b
d ax  

 

.кг60≈кг1,59=
6

360
=

6

3
=1

maxd
G  

 

На практиці для отримання об’єднаної проби точкові проби відбирають 

щогодини (в 0 хв). За тривалості зміни 8 годин необхідна маса точкової проби: 

 

.кг5,7=
8

60
=

8
=

1
1

G
g  (7.3) 

 

Мінімальна кількість об’єднаної представницької проби коксу для 

визначення показників ситового складу та механічної міцності: 

 

.2.max2 d = G  (7.4) 

 

Для середньої ширини камери 410 мм: 

 

.кг300≈кг290=2205=2.max2 d = G  

 

На практиці для отримання об’єднаної проби точкові проби відбирають 

щопівгодини (в 15 та 45 хвилин кожної години). За тривалості зміни 8 годин 

необхідна маса точкової проби: 

 

.кг20≈кг75,18=
82

300
=

8
=

1
1

G
g  

 

Для визначення показників технічного аналізу відібрану об’єднану пробу 

слід приготувати – довести до стану, необхідного для проведення певного 

випробування або аналізу (п. А.7 ДСТУ 2401-94). Спочатку готують 

лабораторну пробу з розміром часток коксу до 13 мм (п. 4.4 ДСТУ 2401-94). Цю 

пробу скорочують до 4 кг та розділяють на 4 частини: 

1) для визначення робочої вологості; 

2) для приготування аналітичної проби з розміром часток коксу менше 

0,25 мм (п. 4.5 ДСТУ 2401-94), необхідної для визначення решти показників 

технічного аналізу; 
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3) арбітражна проба, яку зберігають певний час на випадок необхідності 

виконання повторних аналізів; 

4) відвал. 

 

7.3 Хімічний склад коксу 

 

Хімічний (речовинний) склад коксу визначається показниками його 

технічного та елементного аналізів. Технічний аналіз – це аналіз лабораторної 

проби коксу з метою визначення з неї вологості, зольності, сірчистості та 

виходу летких речовин (п. 4.6 ДСТУ 2401-94). 

Вологість коксу знижує теплоту його згоряння, оскільки за збільшення 

вологості вміст горючої маси в коксі зменшується. Для випаровування вологи в 

доменній печі потрібна додаткова витрата палива (того ж таки коксу). Крім 

того, волога займає певну частину об’єму доменної печі, що знижує 

продуктивність виплавки чавуну. 

Середня вологість доменного коксу по підприємствах України склала в 

2018 р. 3,4 %. При цьому кокс сухого гасіння ПрАТ «Авдієвський КХЗ», 

охолоджений циркулюючими газами, містив 0,3-1,9 % вологи, головним чином 

адсорбованої з повітря. Кокс мокрого гасіння, охолоджений водою, мав значно 

більшу вологість, яка змінювалась від 3,2 % до 4,7 %. Коксовий горіх мав 

вологість від 13,9 % до 20,6 % (в середньому 15,5 %), а дрібняк – від 15,7 % до 

21,8 % (в середньому 16,5 %). 

Зольність коксу характеризує суму мінеральних речовин в складі коксу, 

виражену в процентах. Ці речовини в коксі є баластом. Вони зменшують вміст 

горючої маси в коксі та повинні виводитись до шлаку в ході доменного 

процесу, що потребує додаткової витрати тепла та флюсів (вапняку СаСО3 та 

доломіту СаСО3∙xMgCO3). Крім того, мінеральні речовини також займають 

певну частину об’єму доменної печі, що знижує продуктивність виплавки 

чавуну. 

2018 р. середня зольність доменного коксу в Україні склала 11,1 %, 

змінюючись від 10,7 % до 11,8 %. Середня зольність коксового горіху склала 

12,7 %, змінюючись від 11,2 % до 13,6 %. Середня зольність коксового 

дрібняку 14,3 %: від 12,8 % до 15,4 %. 

Сірчистість коксу характеризує вміст в ньому всіх сірчистих сполук в 

перерахунку на сірку. Сірка в коксі є шкідливою домішкою. Вона збільшує 

витрату коксу та зменшує продуктивність доменної печі. Сірка в металовиробах 

викликає їх червоноламкість. 

2018 р. середня сірчистість доменного коксу в Україні склала 0,59 %, 

змінюючись від 0,43 % до 0,71 %. 
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Вихід летких речовин характеризує готовність коксу, тобто ступінь 

перетворення вугілля в кокс. 

Вихід летких речовин з горючої маси крупного коксу підприємств 

України склав 2018 р. в середньому 0,9 %, змінюючись від 0,5 % до 1,4 %. В 

дрібних класах цей показник сягає 2,4 %. 

Згідно з п. А.11 ДСТУ 2401-94 елементний аналіз – це аналіз аналітичної 

проби з метою визначення масових часток хімічних елементів, що містяться в 

ній. 

Вміст вуглецю та водню за стандартом ІСО 625-96 визначають 

традиційним для органічної хімії методом Ю. Лібіха. 

Азот визначають згідно з методом Кьєльдаля за стандартом ІСО 333-96. 

Метод прямого визначення кисню за ІСО 1994-76 складний та не дуже 

точний, тому на практиці його використовують рідко, а вміст кисню 

визначають за різницею: 

 

O
daf

 = 100 – C
daf

 – H
daf

 – S
daf

. (7.5) 

 

Елементний склад горючої маси промислового коксу знаходиться в 

наступних межах (у %): вуглець 96-98, водень 0,5-1,0; кисень 0,2-1,5; азот 0,5-2,0. 

Зі збільшенням кінцевої температури коксування, підвищенням ступеня 

готовності коксу знижується вихід летких речовин та в коксі зростає вміст 

вуглецю i знижуються масові частки водню і кисню. 

 

7.4 Фізичні властивості коксу 

 

До фізичних властивостей коксу відносяться такі, що не залежать від 

величини, форми та розміру його кусків. Це – мікроструктура, дійсна та уявна 

густина, пористість, електропровідність або електричний опір, структурна 

міцність, абразивна твердість, міцність на роздавлювання, а також теплові 

властивості – теплоємність, теплота згоряння, температура займання, 

теплопровідність та температуропровідність. 

Молекулярна будова органічної маси коксу багато в чому визначається 

кінцевою температурою процесу. Основну термостійку частину органічної 

речовини коксу складає циклічний полімеризований вуглець, що утворює 

циклічно впорядковані елементарні графітоподібні одиниці – плоскі сітки 

(блоки). Кількісно молекулярну будову оцінюють за даними 

рентгеноструктурного аналізу з використанням наступних показників: 
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d002 – середня відстань між сусідніми площинами у вуглецевих блоках 

(стала дифракційної решітки, утвореної вуглецевими графітоподібними шарами 

в структурі коксу), нм; 

Сб – частка вуглецю, що міститься в блочних структурах, %; 

Lc – середньостатистичний розмір когерентних областей (блоків) в 

напрямку нормалі до площин вуглецевих шарів, нм; 

La – середньостатистичний розмір вуглецевих шарів у площині, нм. 

В коксі високої якості d002=0,346-0,356 нм (у графіту 0,336 нм), 

Сб=72-88 %; Lc=2,1-2,2 нм; La=5-6 нм. З підвищенням кінцевої температури 

величини d002 ma Lc знижуються, а Сб та La збільшуються. 

Густина коксу (дійсна та уявна) має бути високою. Пористість 

доменного коксу, отриманого з петрографічно однорідного вугілля – 45-55 %, з 

петрографічно неоднорідного вугілля вона менша – 35-40 %. 

Питомий електричний опір для коксу високої готовності складає 3,5-5,0 

Ом·см. Серед різних класів крупності найбільший електричний опір мають 

класи менше 10 мм та 10-25 мм, а найменший – клас 25-40 мм. 

Структурна міцність – міцність коксу, позбавленого тріщин. Вона 

визначається шляхом випробування 50 г коксу крупністю 3-6 мм в 

хрестоподібному барабані протягом 1000 оборотів. Структурна міцність коксу 

розраховується за формулою, %: 

 

П =
𝑚

𝑚0
100%, (7.6) 

 

де т’ – маса коксу крупністю 3-6 мм після випробування, г; то – початкова 

маса проби, г. 

Структурна міцність якісного коксу становить 80-90 %. 

Абразивна твердість за методом Є.В. Гінсбургу (ДП «УХІН») 

оцінюється за втратою маси алюмінієвої пластинки стандартних розмірів за 

випробування коксу в спеціальному приладі: 

 

Т=тп-тк, (7.7) 

 

де тп – початкова маса пластинки, мг; тк – кінцева маса пластинки, мг. 

Вища теплота згоряння горючої маси коксу в першу чергу залежить від 

елементного складу коксу. Оскільки ця характеристика для коксу потрібної 

готовності змінюється в досить вузьких межах, то й вища теплота згоряння 

різних зразків коксу близька до середніх значень та складає 32,5-33,4 МДж/кг. 
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Нижча теплота згоряння змінюється в ширших межах в залежності від 

вологості та зольності коксу. 

Температура спалахування коксу знаходиться в межах 470-650 ºС та 

зростає зі збільшенням кінцевої температури коксування та розміру кусків 

матеріалу, з якого приготований зразок для дослідження. 

Середня питома теплоємність коксу знаходиться в межах 

1,4-1,5 кДж/(кг·К). Як і у більшості твердих тіл, зі збільшенням температури 

теплоємність коксу зростає. 

Коефіцієнти теплопровідності монолітного куску коксу за нормальної 

температури становить 0,46-0,93 Вт/(м·К), а за 1000 ºС 1,7-2,0 Вт/(м·К). За 

підвищення кінцевої температури коксування коефіцієнт теплопровідності 

коксу збільшується. 

 

7.5 Фізико-хімічні властивості коксу 

 

До цієї групи властивостей відносяться горючість, реакційна здатність, 

змочуваність. 

Горючістю називається хімічна активність коксу, визначена 

пропусканням повітрю або кисню крізь розпечений кокс. Визначають час в 

секундах, необхідний для розповсюдження горіння в шарі коксу в спеціальній 

трубці за температури 750 ºС на висоту 15 мм. 

Реакційна здатність коксу – це здатність коксу реагувати за певних 

температурних умов з газоподібними окисниками: 

 

С + О2  СО2; 

 

СО2 + С  2СО; 

 

С + Н2О  СО + Н2. 

 

ДСТУ 7664:2014 визначає реакційну здатність коксу за константою його 

взаємодії з вуглекислим газом. Випробують 1 г коксу крупністю 1-3 мм. 

Реакційну здатність коксу К в см
3
/(г·с) обчислюють за формулою: 

 

R
mT

VT
=K

1

, 
(7.8) 

 

де V – витрата діоксиду вуглецю, см
3
/с; Т – температура випробування за 

показами контрольної температури, 1273±5 К; т – маса вуглецю в наважці 
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коксу, г; Т1 – температура діоксиду вуглецю, поданого до реакційної трубки, К; 

R – ступінь перетворення газу-реагенту. 

Маса вуглецю в наважці коксу: 

 

𝑚 = 𝑚1

100 − 𝐴𝑑

100
∙
𝐶𝑑𝑎𝑓

100
, (7.9) 

 

де т1 – маса наважки коксу, г; A
d
 – зольність сухої маси коксу, %; C

daf
 – масова 

частка вуглецю в сухій знезоленій масі, % (за відсутності експериментальних 

даних беруть C
daf 

= 98 %). 

Ступінь перетворення газу-реагенту: 

 

𝑅 = 2𝑙𝑛
1

1 − 𝑟
− 𝑟, (7.10) 

 

де r – добуток тривалості реакції першого порядку на константу її швидкості, 

що визначається експериментально за даними про співвідношення різних 

оксидів вуглецю в продуктах реакції: 

 

2CO+CO

CO
=τ= kr , (7.11) 

 

де СО та СО2 – об’ємні (мольні) частки оксиду та діоксиду вуглецю в 

отриманих продуктах реакції. 

Оптимальні значення показника – 0,2-0,3 см
3
/(г·с); прийнятні – до 

0,4 см
3
/(г·с). Перевагами методу є: експресність та легкість підготовки проби. 

Його недоліки – немає можливості оцінити термомеханічну міцність; крупність 

випробовуваного коксу не відповідає реальній, але вона впливає на швидкість 

гетерогенної взаємодії. 

Методика Інституту чорної металургії (ІЧМ) Національної Академії 

Наук України та Національної металургійної академії України (м. Дніпро) 

передбачає визначення реакційної здатності (за ступенем втрати маси) та 

міцності коксу після реакції з діоксидом вуглецю в пробі фактичної крупності 

масою 10-20 кг: 

%,100=PCK
k

ok

m

m-m
 (7.12) 

 

%,100=Π
o

25>

m

m
 (7.13) 
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де тк – кінцева маса проби після реакції з діоксидом вуглецю, кг; то – початкова 

маса проби, кг; т>25 – маса кусків більше 25 мм в пробі після реакції, кг. 

Переваги методу: отримання даних для коксу фактичної крупності. 

Недоліки: трудомісткість випробування, міцність коксу оцінюють після реакції, 

тобто механічний вплив відбувається неодночасно з хімічним та термічним. 

Методика ДП «УХІН», розроблена двома майбутніми завідувачами 

кафедри технології палива та вуглецевих матеріалів НТУ «ХПІ» М.Г. Скляра та 

С.О. Слободського. Вона передбачає оцінювання властивостей коксу в пробі 

крупністю 6-10 мм масою 600 г за одночасного термічного, механічного та 

хімічного впливу в спеціальній установці, що є обертальним барабаном, з 

нагрівом коксу електродуговим способом та окисненням його потоком повітря 

за 650 ºС. Визначаються реакційна здатність (за ступенем втрати маси), 

термомеханічна міцність (залишок коксу крупніше 6 мм після випробування), 

середня швидкість стирання (утворення дрібних класів за випробування): 

 

,
m

m-m
%100=PC

k

ok
 (7.14) 

 

%100=ΠТМ
o

6>

m

m
, (7.15) 

 

𝑣 =
1000  1 −

𝑇𝑀П
100  

60𝜏
 мг/(г ∙ хв), 

(7.16) 

 

де т>6 – маса класу більше 6 мм в пробі після випробування, г; 60 – кількість 

секунд в хвилині; τ – час випробування, хв. 

Переваги методу: оцінка коксу за одночасного хімічного, термічного та 

механічного впливів, як це і має місце в реальній доменній печі. Недоліки: 

крупність коксу відрізняється від реальної, а умови випробування – від умов 

доменної печі. Так, випробування здійснюють за 650 ºС в потоці повітря, а в 

доменній печі температури значно вищі та головним газифікуючим реагентом є 

діоксид вуглецю. Якісний кокс за випробувань характеризується втратою маси 

в межах 20-30 %, має термомеханічну міцність не менше 80 % та середню 

швидкість стирання не більше 1,0 мг/(г·с). 

Методика японської фірми Nippon Steel Corporation передбачає 

газифікацію коксу крупністю 19,0-22,4 мм (приготовлену з вихідного коксу 

крупністю більше 25 мм) в спеціальній установці протягом 2 годин та 



79 

визначення реакційної здатності CRI (coke reactivity index) за ступенем втрати 

маси та міцності коксу після реакції з діоксидом вуглецю CSR (coke strength 

after reaction) за виходом класу більше 9,5 (10) мм після обробки протягом 30 хв 

в спеціальному барабані довжиною 700 мм та діаметром 130 мм, що 

обертається зі швидкістю 20 об/хв: 

 

%,100=CRI
k

ok

m

m-m
 (7.17) 

 

%.100=CSR
o

5.9>

m

m
 (7.18) 

 

Переваги методу: широке використання в світовій практиці для контролю 

якості коксу за його виробництва, продажів та застосування. Недоліки: 

трудомісткість підготовки проби з вузькими межами за крупністю; тривалість 

визначення; міцність коксу оцінюють після реакції, тобто механічний вплив 

відбувається неодночасно з хімічним та термічним; крупність випробуваного 

коксу відрізняється від фактичної. Метод стандартизований стандартом 

ISO 18894:2006, на підставі якого розроблений ДСТУ 4703:2006. Якісний кокс 

повинен мати показники CRI<30 %; CSR>70 %. Гірші показники реакційної 

здатності коксу, отримуваного з вугілля Донбасу, зумовлені, як показують 

дослідження ДП «УХІН», підвищеними сірчистістю та вмістом оксидів s- і р-

елементів в мінеральній частині коксу. Ці речовини каталізують реакції 

взаємодії органічної речовини коксу з окисниками. 

На комбінаті «ArcelorMittal Ghent» (Бельгія) як узагальнюючу 

характеристику реакційної здатності коксу, що характеризує його поведінку в 

доменній печі, використовують т.зв. «індекс горну»: 

 

HI=CSR – 2,5CRI + 100. (7.19) 

 

Якісний кокс повинен мати НІ>100 %. 

Змочуваність коксу, як і будь-яких органічних матеріалів, залежить 

головним чином від наявності в них гідрофільних функціональних груп, в 

першу чергу кисневмісних: –ОН, –СООН, =С=О. Оскільки кокс має невеликий 

вміст кисню, то в ньому мало гідрофільних функціональних груп. Тому дрібні 

частки коксу (пил) є не змочуваними. Змочуваність крупних кусків дещо краща 

внаслідок заповнення водою крупних пор та нерівностей поверхні. 
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7.6 Фізико-механічні властивості коксу 

 

До цієї групи властивостей відносяться характеристики, пов’язані з 

величиною та міцністю кусків коксу. 

Згідно з п. 6.1 ДСТУ 2401-94 механічна міцність коксу – показник, 

отриманий за механічної обробки проби коксу відомого ситового складу в 

малому обертовому барабані (т.зв. «мікум-барабані»). Ситовий склад 

(п. 5.4 ДСТУ 2401-94) – характеристика коксу, що визначає масову частку 

кусків різних класів крупності у досліджуваній пробі. Малий обертовий 

барабан (примітка до п. 6.1 ДСТУ 2401-94) – прямий циліндричний сталевий 

апарат діаметром та довжиною 1 м з товщиною стінки не менше 5 мм та сталою 

швидкістю обертання 24-26 об/хв. Мікум-випробування коксу 

(п. 6.2 ДСТУ 2401-94) – визначення механічної міцності проби коксу масою 

50±0,5 кг певного класу крупності за 100 оборотів малого обертового барабану. 

Визначення виконують за ДСТУ 2206-93 (ІСО 556-1980). Пробу коксу розміром 

більше 25 мм завантажують до барабану, випробовують та розсівають на 

механізованому грохоті (двохярусному типу ІІІ конструкції ДП «УХІН» або 

барабанному конструкції КБ «Коксохіммаш») із ситами, що мають квадратні 

або круглі отвори 80, 60, 40, 25 та 10 мм. Верхній ярус грохоту типу ІІІ має 

отвори 25 мм (перші за ходом коксу) та 80 мм, а нижній – 10 мм, 40 мм, 60 мм. 

Розсів здійснюють за стандартом ДСТУ 7602:2014 (ISО 728:1981, MOD). 

Мікум-показник міцності коксу (п. 6.4 ДСТУ 2401-94) – відсотковий вміст 

досліджуваної проби, що залишилась на контрольному ситі з певними 

розмірами отворів. Найчастіше визначають залишок на ситі з отворами 25 мм, 

який характеризує опір коксу подрібнювальним зусиллям: 

 

%,100=M
o

25+
25

m

m
 (7.20) 

 

де т+25 – маса коксу більше 25 мм після випробування, кг; то – маса вихідної 

проби, кг. 

Показник М10 – масова частка проби, що пройшла після випробування 

крізь сито з отворами 10 мм: 

 

%,100=M
o

10-
10

m

m
 (7.21) 

де т-10 – маса коксу менше 10 мм після випробування, кг; то – маса вихідної 

проби, кг. 

Цей показник характеризує стиранність коксу. 
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В результатах випробування зазначають, на ситах з якою формою отворів 

(квадратною або круглою) вони отримані. 

Показники механічної міцності коксу, отримані на ситах з квадратними 

отворами заводами України 2018 р., в середньому склали: М25=87,4 %, 

М10=7,5 % та коливаються за М25 від 85,4 % до 89,5 %, а по М10 від 6,2 % до 

8,3 %.  

Ливарний кокс та доменний кокс, що постачається на експорт, розсівають 

на ситах з круглими отворами з визначенням показників М40 та М10 за 

ДСТУ 7665:2014. При цьому для складання проби на барабан використовують 

кокс крупністю більше 60 мм, також виділений на ситах з круглими отворами. 

Показник М40 розраховують за формулою: 

 

%.100
om

=M
40+

40

m
 (7.22) 

 

де т+40 – залишок проби на ситі з круглими отворами 40 мм, кг. 

За кордоном розповсюджене також ірсид-випробування коксу крупністю 

більше 40 мм в малому барабані за 500 оборотів (п. 6.3 ДСТУ 2401-94). Як 

ірсид-показник міцності коксу (п. 6.5 ДСТУ 2401-94) найчастіше 

використовують показники J40 (частка залишку на ситі з розміром круглих 

отворів 40 мм) та J10 (частка проби, що пройшла крізь сито з отворами 10 мм). 

Ці показники розраховують за тими ж формулами, що й записані вище для М40 

та М10, але численно J40 завжди дещо менше, а J10 більше, ніж відповідно М40 та 

М10, через різницю в умовах випробування. 

Ситовий склад коксу характеризують розподілом його кусків за класами 

крупності +80, 80-60, 60-40, 40-25, -25 мм, вираженим у відсотках до маси 

вихідної проби. Бракувальними є показники вмісту двох крайніх класів 

крупності, оскільки перший з них (+80 мм) є найменш міцним та легко 

руйнується в доменній печі, а дрібні класи (-25 мм) не виконують функцію 

розпушувача стовпа шихтових матеріалів та погіршують газопроникність 

завантаження. 

Для заводів України за 2018 р. середній вміст класу більше 80 мм склав 

6,6 %, змінюючись від 3,3 % до 9,5 %. Середній вміст класу менше 25 мм склав 

4,5 %, змінюючись від 2,2 % до 7,4 %. 

Коефіцієнт рівномірності ситового складу розраховується за формулою: 

𝐾𝑝 =
(25 − 80)

 > 80 + (< 25)
, (7.23) 
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де 25-80, >80 тa <25 – вміст відповідних класів крупності (мм) в коксі, %. 

Якісний кокс повинен мати Кр≥4. 

На комбінаті «ArcelorMittal Ghent» (Бельгія) як узагальнюючу 

характеристику механічної міцності коксу, що характеризує його поведінку в 

шахті доменної печі, використовують т.зв. «індекс шахти»: 

 

SI = J40 – 3,14118·J10 + 100 %, (7.24) 

 

де J40 тa J10 – показники механічної міцності коксу за Ірсид, %. 

Як інтегральну характеристику міцнісних властивостей та реакційної 

здатності коксу використовується середня арифметична величина індексів 

горну та шахти: 

 

.
2

SI+HI
=TI  (7.25) 

 

Кокс високої якості повинен мати показники SI тa TI не менші за 100 %. 

 

7.7 Нормативно-технічні документи з якості коксу 

 

Нормативні вимоги до якості різних видів коксу у відповідності з 

діючими нормативними документами наведені в табл. 7.1-7.5. 

Загальнодержавні ТУ У 322-00190443-114-96 призначені для поставок 

коксу доменного для виплавки чавуну без застосування пиловугільного палива. 

Технічні умови ТУ У 19.1-00190443-065:2015 передбачають для 

підприємств ТОВ «Метінвестхолдінг» два рівня якості коксу. Кокс марки 

КДМ1 має більш високі показники якості та призначений для використання в 

доменних печах одночасно з пиловугільним паливом, а кокс марки КДМ2 

призначений для доменних печей без використання пиловугільного палива. В 

усіх вказаних документах вологість не є бракувальним показником, а 

призначена лише для розрахунку із споживачами. 

 

  



83 

Таблиця 7.1 – Якість коксу доменного за ТУ У 322-00190443-114-96 

Марка КД КД1 КД2 КД3 

Клас, мм 25-60 >25 >25 >25 

A
d
,%,  12 11 12 13 

S
d

t, %,  2 2 1.6 1.3 

W
r
t, %,  5 5 5 5 

M25, %,  86 86 84 82 

M10, %,  7.8 7.5 8 9 

>80 мм, %,  - 11 15
1
 20 

>60 мм, %,  20 - - - 

<25 мм, %,  4 3.5 4 4.5 

V
daf

, %,  1.2 1.2 1.2 1.2 

 

Таблиця 7.2 – Вимоги до властивостей коксу поліпшеного класу якості 

(%) за ТУ У 19.1-00190443-065:2015 

Показники  Чисельні значення для марок Методи 

визначення КДМ1 КДМ2 

Зольність сухої маси, А
d

, ≤ 11,4 11,4 ISO 1171 

Сірчистість загальна сухої 

маси S
d

t, ≤ 

0,8 1,2 ДСТУ 3528 

Вологість робоча, W
r
t, ≤ 5,0 5,0 ДСТУ ISO 579 

Механічна міцність: ДСТУ 2206 

(ISO 556) 

М25, ≥ 88,5 88,0  

М10, ≤ 7,2 7,6  

Вміст класів крупності: ДСТУ 7602 

(ISO 728) 

> 80 мм, ≤ 10,0 12,0  

< 25 мм, ≤ 3,0 4,0  

Реакційна здатність CRJ, ≤ 34,0 40,0 ДСТУ 4703 

(ISO 18894) 

Після реакційна міцність 

CSR, ≥ 

50,0 43,0 ДСТУ 4703 

(ISO 18894) 

Вихід летких речовин з 

горючої маси V
daf

, ≤ 

0,8 0,8 ISO 562 
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Таблиця 7.3 – Вимоги до якості коксу ливарного за ТУ У 322-00190443-61-94 

Марка КЛ1 КЛ2 

Клас, мм >60 >40 >60 >40 

S
d

t, %,  0.6 0.6 1 1 

A
d
,%,  12 12 11.5 11.5 

W
r
t, %,  5 5 5 5 

M40, %,  76 74 78 76 

<60 мм, %,  14 - 15 - 

<40 мм, %,  5 6 5 6 

 

Таблиця 7.4 - Вимоги до якості горіху коксового за 

ТУ У 322-00190443-120-97 

Марка КО1 КО2 КО3 КО4 

Класс, мм 10-25 10-25 10-25 8-25 

A
d
,%,  11 13 15 16 

W
r
t, %,  20 20 20 22 

>25 мм, %,  10 10 10 10 

<10 мм, %,  9 12 15 - 

<8 мм, %,  - - - 13 

 

 

Таблиця 7.5 – Вимоги до якості дрібняку коксового за 

ТУ У 322-00190443-011-96 

Марка МК1 МК2 МК3 

Класс, мм <10, <8 <10, <8 <8 

A
d
,%,  13 16 18 

W
r
t, %,  22 22 24 

>10 мм, %,  8 8 6 

 

Контрольні запитання 

 

1. Який головний напрямок використання коксу та які функції він при 

цьому виконує? 

2. Де використовується коксовий горіх та які функції він при цьому 

виконує? 

3. Де використовується коксовий дрібняк та яку функцію він при цьому 

виконує? 
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4. Як відбирають представницьку пробу коксу для визначення показників 

вологості та технічного аналізу? 

5. Як відбирають представницьку пробу коксу для визначення показників 

ситового складу та механічної міцності? 

6. Які показники характеризують теплоту згоряння коксу, як вони 

пов’язані та чим відрізняються? 

7. Якими показниками характеризують молекулярну будову коксу? 

8. Якими показниками характеризують фізичні властивості коксу? 

9. Якими показниками характеризують фізико-хімічні властивості коксу? 

10. Як визначають реакційну здатність коксу за ДСТУ 7664:2014, в чому 

переваги та недоліки цього методу? 

11. Як визначають реакційну здатність коксу за методом ДП «УХІН», в 

чому переваги та недоліки цього методу? 

12. Як визначають реакційну здатність коксу за методом Nippon Steel 

Corporation, в чому переваги та недоліки цього методу? 

13. Якими показниками характеризують ситовий склад коксу та як їх 

визначають? 

14. Що характеризує коефіцієнт рівномірності ситового складу коксу та 

як його розраховують? 

15. Якими показниками характеризують механічну міцність коксу та як їх 

визначають? 

16. Які марки коксу передбачені ТУ У 19.1-00190443-065:2015, чим та 

чому відрізняються вимоги до цих марок? 

17. Якими показниками характеризують якість коксового горіху? 

18. Якими показниками характеризують якість коксового дрібняку? 

 

Перелік джерел до 7-го розділу 

 

1. ДСТУ 2401-94. Кокс кам’яновугільний і пековий. Терміни та 

визначення (зі зміною № 1). – К.: УкрНДНЦ, 2019. – 37 с. 

2. ДСТУ 2206-93 (ISO 556-1980)  Кокс з розміром кусків 20 мм і більше. 

Визначення механічної міцності. – К.: УкрНДНЦ, 2005. – 23 с. 

3. ДСТУ 4703:2006 (ISO 18894:2006, MOD) Кокс. Метод визначення 

індексу реакційної здатності (CRI) та міцності залишку коксу після реакції 

(CSR). K.: УкрНДНЦ, 2006. – 27 с. 

4. ДСТУ 7602:2014 (ISO 728:1981, MOD) Кокс класу крупності 20 мм і 

більше. Ситовий аналіз. – К.: УкрНДНЦ, 2015. – 20 с. 
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21. Клешня Г. Г. Контроль качества кокса / Г. Г. Клешня // Справочник 
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8. ЗАВАНТАЖЕННЯ ШИХТИ ДО КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ ТА 

ВИДАЧА З НИХ КОКСУ 

 

8.1 Період коксування та оборот коксових печей 

 

Періодом коксування називається проміжок часу від завантаження печі 

(подача планірної штанги) до видачі коксу (подача до печі виштовхувальної 

штанги). Для забезпечення високої продуктивності батареї період коксування 

має бути якомога меншим. 

Мінімальний період коксування залежить від ширини камери, товщини 

стінової цегли, властивостей вогнетривкого матеріалу, шихти та температури в 

вертикалах. Чим ширша камера, тим довший період коксування. У 

відповідності з формулою С.Б. Пейсахзона: 

 

𝜏1

𝜏2
=  

𝑏1

𝑏2
 
𝑛

, (8.1) 

 

де τ1 та τ2 – періоди коксування для першої та другої камери, годин; b1 тa b2 – 

ширина першої та другої камери, мм; п – показник ступеня, що знаходиться, за 

різними даними, в інтервалі 1,05-1,8. 

За збільшення товщини стінової цегли на 10 мм період коксування 

збільшується на 0,5-1,0 годину. За зниження теплопровідності вогнетриву та 

шихти період коксування подовжується. Також він зростає зі збільшенням 

теплоємності шихти та ентальпії отримуваних продуктів (теплоємності, 

теплоти фазових переходів, температури, кількості). Зокрема, підвищення 

вологості шихти на 1 % подовжує період коксування на 15-20 хв. 

Для скорочення періоду коксування на 1 годину температуру в 

контрольних вертикалах слід збільшити на 15-30 ºС. 

Якщо кокс витриманий в камері менше необхідного часу (періоду 

коксування), то він буде недостатньо прогрітим. Такий кокс погано відходить 

від стін камери, та для його видачі з печі слід докласти значні зусилля. Це 

погіршує умови експлуатації печей. Крім того, такий кокс має низьку міцність, 

високу реакційну здатність, підвищені сірчистість та вологість. Тому видача 

коксу, отриманого за періоду коксування нижче мінімально допустимого, не 

дозволяється. 

Рекомендації щодо величини мінімально припустимого періоду 

коксування встановлені п. 6.7 Інструкції з розрахунку виробничої потужності 

коксохімічних підприємств і виробництв, затвердженої наказом 

УНПА «Укркокс» № 6 від 11.03.2014. 
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Величина мінімально допустимого періоду коксування для кожної батареї 

встановлюється на кожний рік режимною картою, затверджуваною головним 

інженером підприємства. Фактичні періоди коксування в сучасних умовах 

часто значно більші мінімально допустимого через недостатнє постачання 

вугілля або відсутність збуту коксу. Цей фактичний період встановлюється 

розпорядженням, підписаним головним інженером. 

Зміна періоду коксування потребує відповідного корегування режиму 

опалення. Якщо кокс знаходиться в камері довше потрібного часу, то він 

перегрівається, втрачає міцність, тому за видачі кокс інтенсивно руйнується ще 

в камері. Утворені уламки мажуть заклинити хід пирога в камері і також 

ускладнити видачу. 

Період коксування τк та час, потрібний на проведення операцій з видачі 

коксу та завантаження камери шихтою (τзв = 9-10 хв), називається часом 

обороту печей або просто оборотом печей: 

 

о=к+зв. (8.2) 

 

8.2 Серійність завантаження-видачі коксових печей 

 

Завантаження шихти в камери та вивантаження коксу з печей здійснюють 

в певній послідовності, яку називають серійністю видачі. Ця серійність має 

забезпечити збереження кладки та приблизно однакові температурні умови в 

простінках вздовж батареї. Для запобігання руйнувань кладки при видачі коксу 

необхідно, щоб в обох печах, суміжних з камерою, з якої видають кокс, 

коксівна маса справляла приблизно однаковий механічний вплив (тиск розпору) 

на кладку опалювального простінку. 

Отже, в обох печах, суміжних з тією, з якої видають кокс, завантаження 

має знаходитись приблизно в однаковому стані, наприклад, бути приблизно в 

середині періоду коксування. Серійність печей позначається в загальному 

вигляді двома числами т та п такими, що: 

 

(т,п)  1…9, m > n. (8.3) 

У відповідності з п. 10.45 ПТЕ-2017 перше число позначає кількість серій 

та інтервал між печами в кожній серії, а друге число – інтервал між різними 

серіями. Серійна видача коксових печей розроблена Р.З. Лернером та вперше 

реалізована на Маріупольському КХЗ (нині КХВ ПраТ «МК «Азовсталь»). Для 

сучасних коксових печей застосовуються серійності 9-2, 2-1, 4-2, 5-2. 

Серійність 9-2. Для зручності за нумерації печей та простінків 

пропускають числа, кратні 10. Наприклад, за піччю 9 слідує піч 11, за 19 – 21 
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тощо. Відповідно, піч 9 опалюється простінками 9 та 11, піч 11 – простінками 

11 та 12 тощо. 

Кокс видають через кожну дев’яту піч. За першою серією слідує третя, 

потім п’ята тощо. Коли виданий кокс з усіх печей непарних серій, починають 

видачу з печей парних серій – другої, четвертої, шостої, восьмої. Загальна 

послідовність видачі коксу виглядає наступним чином: 

 

1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71; 

3, 13, 23, 33, 43, 53, 63; 

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65; 

7, 17, 27, 37, 47, 57, 67; 

9, 19, 29, 39, 49, 59, 69; 

2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72; 

4, 14, 24, 34, 44, 54, 64; 

6, 16, 26, 36, 46, 56, 66; 

8, 18, 28, 38, 48, 58, 68. 

 

Перевагами даної серійності є: полегшення умов праці через значну 

відстань між камерами. Крім того, з тієї ж причини падіння температур в 

опалювальній системі при завантаженні камер холодною шихтою не 

призводить до помітної зміни температурного режиму батареї в цілому. Також 

за серійності 9-2 досягається рівномірне навантаження на газозбірник за його 

довжиною. Недоліки серійності – великі переїзди машин, неможливість 

суміщення різних операцій з обслуговування печі та підвищені витрати 

машинного часу. Тому для сучасних коксових печей найчастіше 

використовуються інші серійності, позбавлені відзначених недоліків. 

Серійність 2-1. Всі печі та простінки нумеруються без пропусків. 

Спочатку видають кокс з усіх парних, а потім непарних камер коксування: 

 

1, 3, 5, …, 63, 65, 2, 4, 6, …, 62, 64. 

 

Переваги серійності 2-1: скорочення переїздів машин, зниження часу на 

обслуговування печі, можливість суміщення операцій планування шихти в 

одній камері та видачі коксу в наступній за серією печі. З цією метою 

конструкція коксовиштовхувача передбачає відповідну кратність відстаней між 

осями основних вузлів відстані між осями сусідніх печей. 

Недоліки – зосередження печей, що видаються, на порівняно невеликій 

ділянці за довжиною батареї погіршує умови праці, призводить до 

нерівномірного навантаження на газозбірник за його довжиною та 
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нерівномірному розподілу температур в опалювальній системі вздовж батареї 

(т.зв. «теплова хвиля»). 

Серійність 5-2. Кокс видають в наступному порядку: 

 

1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61; 

3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63; 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65; 

2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62; 

4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64. 

 

Серійність 4-2. В нумерації печей та простінків пропускають числа, що 

закінчуються на 9 та 0. Наприклад, за піччю 8 слідує піч 11. Піч 8 опалюється 

простінками 8 та 11. Послідовність видачі печей: 

 

1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81; 

3, 7, 13, 17, 23, 27, 33, 37, 43, 47, 53, 57, 63, 67, 73, 77; 

2, 6, 12, 16, 22, 26, 32, 36, 42, 46, 52, 56, 62, 66, 72, 76; 

4, 8, 14, 18, 24, 28, 34, 38, 44, 48, 54, 58, 64, 68, 74, 78. 

 

За розробки серійностей 5-2 та близької до неї 4-2 була зроблена спроба 

усунути недоліки, притаманні серійностям 9-2 та 2-1. Дійсно, в цьому випадку 

печі, що видаються, достатньо віддалені одна від одної, що поліпшує умови 

праці та створює рівномірний розподіл температур в опалювальній системі і 

навантаження на газозбірник. Є можливість для суміщення операцій зняття 

дверей в одній камері (наступній за серією) та планування шихти в іншій камері 

(попередній за серією), що також передбачене в конструкції 

коксовиштовхувача. В той же час суттєвим недоліком цих серійностей є 

неоднакові стадії термохімічних перетворень в коксівній засипці в двох печах, 

суміжних з тою, з якої видається кокс. В момент видачі вони знаходяться 

приблизно на 1/3 та 2/3 тривалості періоду коксування. В цих камерах різні 

тиски розпору, що створює некомпенсоване навантаження на конструкцію 

опалювального простінку та може призвести до його передчасного руйнування. 

Серійність визначає послідовність завантаження печей та видачі коксу. 

 

8.3 Графіки завантаження-видачі сучасних коксових печей 

 

Час завантаження та видачі печей визначається графіком видачі, в якому 

повинні бути передбачені однакові для всіх печей період коксування та час 

обороту. 
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За сталих температури в опалювальній системі та властивостях шихти 

кінцева температура коксування справляє визначальний вплив на властивості 

коксу. Тому для забезпечення сталості цих властивостей періоди коксування 

для всіх печей мають бути однаковими. Зміна періоду коксування більш ніж на 

5-10 хв призводить до помітної зміни властивостей коксу. 

У відповідності з п. 10.42 ПТЕ-2017 з метою забезпечення високої та 

рівномірної якості коксу і збереження кладки видача коксу з печей 

здійснюється за циклічним графіком з дотриманням сталості періодів 

коксування. 

На підставі п. 10.43 ПТЕ-2017 циклічний графік передбачає розділення 

циклу часу обороту печей на батареї або блоці батарей на дві частини – робочу 

та ремонтну. Протягом робочої частини циклу видається кокс з усіх печей 

батареї або блоку. Під час ремонтної частини циклу видачу коксу не 

здійснюють, а ремонтним та експлуатаційним персоналом за вказівкою майстра 

або начальника зміни ведеться ремонт машин та механізмів, шляхів коксових 

машин, устаткування коксосортувалки, прибирання та інші роботи. Тривалість 

циклічної зупинки дорівнює: 

 

tц = о – пtм, (8.4) 

 

де τо – оборот печей, годин; п – кількість печей в батареї; tм – марш печей, тобто 

проміжок часу між початком двох послідовних видач печей, 0,17-0,25 годин, 

звичайно 0,2 години, що відповідає видачі 4-6 (звичайно 5) печей на годину. 

Час циклічної зупинки має бути не менше двох годин. 

Припускається також робота з пів-циклами, тобто проведенням 

ремонтних частин циклу після видачі коксу з половини всіх печей в батареї або 

блоці. 

За збільшення періоду коксування та незмінній тривалості маршу печей 

тривалість циклічної зупинки збільшується. Однак тривалість її більше 

чотирьох годин небажана, перш за все тому, що при цьому відбувається 

помітне зменшення кількості газу, що надходить до газозбірнику, в цех 

уловлювання та споживачам. Тому в такій ситуації слід збільшувати тривалість 

маршу видачі, тобто знижувати кількість печей, виданих за годину. 

Графік видачі печей для кожної зміни складається начальником зміни на 

підставі заданої тривалості обороту печей, встановленої у відповідності з 

п. 10.47 ПТЕ-2017 директором підприємства (виробництва). Право оперативної 

зміни тривалості обороту печей за наявності для цього об’єктивних причин має 

головний інженер на підставі п. 10.48 ПТЕ-2017. 



93 

Для контролю правильності видачі та обліку на кожній батареї (блоці) 

ведеться журнал, в який щозміни заноситься норма видачі коксу, заданий та 

фактичний час видачі з кожної камери, зусилля зсуву коксового пирога за 

видачі кожної печі (сила струму приводу виштовхувальної штанги). 

Для оцінки рівня експлуатації в цеху визначається розрахунковий 

коефіцієнт рівномірності видачі за формулою у відповідності з п. 10.51 

ПТЕ-2017: 

 

𝐾𝑝 =
𝑚 − 𝑎

𝑚
, (8.5) 

 

де т – кількість печей за зміну, з яких має бути виданий кокс; а – кількість 

печей, включених до графіку з відхиленнями від затвердженого періоду 

коксування вище припустимих. 

Припустима величина відхилень від графіку складає за п. 10.50 ПТЕ-2017 

±5 хв. 

Відхилення розрахункового часу видачі печей від встановленої 

тривалості обороту та вивід печей із серії відбувається при «забурюванні» 

коксового пирогу за видачі з камери; печей, що мають суттєві дефекти кладки 

камери та опалювальної системи; за виводу печі на ремонт та вводі її до 

експлуатації після ремонту; для печей, суміжних з ремонтованою; за планових 

зупинок для виконання ремонтів, триваліших, ніж циклічна зупинка. 

Для оцінки роботи експлуатаційних бригад з рівномірності видачі коксу 

визначається виконавчий коефіцієнт рівномірності видачі коксу у відповідності 

з п. 10.53 ПТЕ-2017: 

 

𝐾𝐵 =
𝑛 − 𝑎1

𝑚
, (8.6) 

 

де п – кількість печей, з яких фактично виданий кокс; а1 – кількість печей, з 

яких виданий кокс з порушенням графіку (більше ±5 хв за п. 10.52 ПТЕ-2017); 

т – задана кількість печей, з яких має бути виданий кокс. 

Для загальної оцінки роботи коксового цеху в цілому та його підрозділів 

(блоків, батарей, змін) за рівнем експлуатації та дотриманням встановленого 

періоду коксування визначається загальний коефіцієнт рівномірності видачі 

коксу за формулою п. 10.53 ПТЕ-2017: 

 

Ко = Кр·Кв. (8.7) 
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Всі коефіцієнти щозміни розраховуються начальником зміни та 

заносяться до журналу видачі. 

 

8.4 Тугий хід та буріння коксового пирога 

 

Для видачі коксового пирога з камери потрібне певне зусилля, що 

передається від приводу на виштовхувальну штангу коксовиштовхувача. Це 

зусилля максимальне в момент зсуву з місця коксового пирога. Після цього 

величина зусилля видачі знижується та лишається практично сталою за сталої 

швидкості руху коксового пирога. 

Наприкінці періоду коксування між коксівним засипом та стінками 

камери внаслідок усадки коксового пирога має утворитись прозір. Цей прозір 

полегшує видачу коксового пирога з камери. Якщо величина прозору 

недостатня або його немає взагалі, то зусилля видачі від виштовхувальної 

штанги передається не лише на під, а й на стіни камери. При цьому виникає 

додаткова сила опору виштовхуванню коксу, що дорівнює: 

 

Роп = к·Ргор, (8.8) 

 

де к – коефіцієнт опору, Ргор – складова зусилля видачі, що передається в 

горизонтальному напрямку. 

Ця додаткова сила опору викликає необхідність збільшення зусилля 

видачі, що, в свою чергу, призводить до збільшення сили опору тощо доти, 

поки коксовий пиріг не зсунеться з місця. 

Зусилля видачі характеризують непрямим показником – силою струму 

приводу виштовхувальної штанги (т.зв. «амперажем»). Для кожної батареї в 

залежності від її конструкції, технічного стану та навантаження на привід за 

холостого ходу виштовхувальної штанги у відповідності з п. 10.35 ПТЕ-2017 ця 

величина знаходиться звичайно для різних батарей у межах 150-250 А. 

Перевищення норми називається тугим ходом коксового пирога. Це – негативне 

явище, яке погіршує умови експлуатації та може викликати руйнування кладки 

камери. 

На підставі п. 10.34 ПТЕ-2017 навантаження на електродвигун 

реєструється амперметром, встановленим в кабіні коксової батареї або в 

електрощитовій. Показний прилад встановлюють в кабіні машиніста 

коксовиштовхувача. 

П. 10.36 ПТЕ-2017 вимагає, щоб кожний випадок перевищення гранично 

припустимого значення навантаження був розібраний у встановленому порядку 

для усунення його причин та недопущення подібних випадків у подальшому. 
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В серйозніших випадках коксовий пиріг за видачі заклинює та не 

виходить з камери. Це називається бурінням печі. 

Головними причинами тугого ходу та бурінь коксового пирога є: 

– властивості шихти – мала усадка через неправильно складену шихту та 

порушення технології вуглепідготовки. В цьому випадку тугий хід та буріння 

відбуваються майже в усіх печах поспіль; 

– неправильне завантаження камер – загальне перевантаження, погане 

планування шихти та забивання завантажувальних люків, велика кількість 

закинутих в камеру «кінців» (обвалів коксу після зняття дверей) та просипів 

шихти після прибирання верху печей. Просипи, потрапивши до камери після 

усадки засипу, можуть заповнити прозір між пирогом та стінкою; 

– порушення обігріву – недостатня загальна готовність коксу в усій 

камері або на якійсь її ділянці (наприклад, в зоні крайніх та передкрайніх 

вертикалів), що ускладнює відхід пирога від стінок камери; 

– дефекти кладки – раковини, вигини простінків, що створює додатковий 

опір руху коксового пирога та призводить до його заклинювання. 

З метою запобігання руйнувань кладки при бурінні коксового пирога у 

відповідності з п. 10.35 ПТЕ-2017 електродвигун виштовхувальної штанги 

повинен мати максимальний струмовий захист. 

На підставі п. 10.68 ПТЕ-2017 піч вважається забуреною, якщо кокс з неї 

не вдалось видати з першого поштовху. В цьому випадку начальник зміни 

зобов’язаний особисто оглянути камеру, визначити можливі причини буріння, 

вжити заходів до їх усунення, підчистити голівку та під камери і після цього 

дозволити повторний поштовх. 

За повторення тугого ходу та/або бурінь на 2-3-х наступних за серією 

печах необхідно припинити видачу коксу та сповістити про це начальника цеху 

або його заступника. Видачу відновлюють лише після отримання від них 

відповідних вказівок та вжиття необхідних заходів із запобігання тугого ходу та 

бурінь. 

У відповідності з п. 10.69 ПТЕ-2017 розбурювання коксу має бути 

організоване негайно, щоб кокс у печі знаходився мінімально можливий 

додатковий час. Розбурювання коксу здійснюється за інструкцією, 

затвердженою головним інженером підприємства. 

Для запобігання перегріву коксу за його забурювання необхідно 

знижувати температури в контрольних вертикалах суміжних опалювальних 

простінків. 

Якщо протягом 4-х годин після забурювання кокс з печі ще не виданий, 

то температури в контрольних вертикалах знижують на 100-150 ºС. При цьому 

суміжні печі виводять з серії та кокс з них видається на подовжених оборотах. 
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Спеціальним розпорядженням по цеху встановлюється тимчасовий 

технологічний регламент обігріву та видачі коксу з печей після забурювання, а 

також з суміжних печей, виведених із серії. 

У відповідності з п. 10.67 ПТЕ-2017 у випадку тугого ходу коксового 

пирога або після видачі забуреної печі закидати «кінці» до цієї камери не 

дозволяється. 

На підставі п. 10.69 ПТЕ-2017 на кожен випадок «буріння» коксу за 

видачі складається акт із зазначенням причин буріння, результатів огляду 

коксового пирога та кладки камери коксування після видачі коксу, результатів 

огляду та вимірів температур за довжиною простінків, які опалюють забурену 

камеру, а також заходів із запобігання подібних випадків в подальшому. 

Акт затверджується головним інженером підприємства. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке період коксування та чим визначається його тривалість? 

2. Що таке оборот коксових печей та чим він відрізняється від періоду 

коксування? 

3. Що таке серійність завантаження-видачі коксових печей, як її 

позначають та в чому зміст цих позначень? 

4. Які серійності застосовують у виробничій практиці, їх особливості, 

переваги та недоліки. 

5. В чому полягає сутність циклічного графіку завантаження та видачі 

коксових печей? 

6. Яке призначення циклічної зупинки у завантаженні та видачі коксових 

печей та яка має бути її тривалість? 

7. За допомогою яких величин характеризують рівномірність 

завантаження та видачі коксових печей? 

8. В чому полягають сутність та причини тугого ходу і бурінь коксових 

печей? 

9. Якою має бути послідовність дій виробничого персоналу у випадку 

буріння коксових печей? 

10. Які заходи слід вживати для запобігання бурінням коксових печей? 

 

Перелік джерел до 8-го розділу 

 

1. ПТЕ-2017 Правила технічної експлуатації коксохімічних підприємств. 

– Харків : ДП «Гипрококс», 2018. – 283 с. 
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2. Шульга І. В. Інструкція з розрахунку виробничої потужності 

коксохімічних підприємств та виробництв / І. В. Шульга, Л. П. Банніков. – 

Харків : ДП «УХІН», 2014. – 80 с. 

3. Шульга І. В. Положення про технологічні регламенти для виробництва 

продукції на коксохімічних підприємствах / І. В. Шульга, О. Л. Борисенко. – 

Харків : ДП «УХІН», 2018. – 40 с. 

4. Борисов Л. Н. Загрузка коксовых печей шихтой и выдача готового 

кокса / Л. Н. Борисов // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 2. Производство 

кокса. – Харьков : ИД ИНЖЭК, 2014. – С. 295-327. 

5. Лейбович Р. Е. Технология коксохимического производства / 

Р. Е. Лейбович, Е. И. Яковлева, А. Б. Филатов. – Москва : Металлургия, 1982. – 

340 с. 

6. Шептовицкий М. С. Теплотехнический режим крайних и массовых 

вертикальных отопительных каналов коксовой батареи № 1-бис 

Мариупольского коксохимического завода / М. С. Шептовицкий, И. В. Шульга, 

А. Г. Вольфовский и др. // Кокс и химия. 1992. – № 6. – С. 19-22. 

7. Вольфовский А. Г. Исследование критериев выбора оптимальной 

серийности загрузки-выдачи коксовых печей большого объема. Сообщение 1. 

Обзор и анализ современного состояния вопроса / А. Г. Вольфовский, 

М. С. Шептовицкий, Ю. С. Васильев, И. В. Шульга // Кокс и химия. 1992. – № 7. – 

С. 13-17. 

8. Шептовицкий М. С. Исследование критериев выбора оптимальной 

серийности загрузки-выдачи коксовых печей большого объема. Сообщение 1. 

Изучение теплового и гидравлического режимов работы / М. С. Шептовицкий, 

А. Г. Вольфовский, И. В. Шульга и др. // Кокс и химия. 1992. – № 10. – С. 14-17. 
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9. ОБІГРІВ КОКСОВИХ ПЕЧЕЙ 

 

9.1 Сутність процесів обігріву та вимоги до нього 

 

Обігрів коксових печей – сукупність тепло- та масообмінних процесів, які 

відбуваються в опалювальній системі за подачі опалювального газу та повітря, 

їх змішування, горіння, руху утворених продуктів та передачі тепла від них 

крізь стіни камери до коксівного засипу. Здійснення цих процесів визначається 

в першу чергу законами термодинаміки та гідравліки. У відповідності з цим 

основними параметрами, що характеризують режим обігріву, є поля 

температур та тисків в опалювальній системі печей та камерах коксування. 

Для нормальної експлуатації коксових печей потрібний рівномірний 

розподіл температур в опалювальній системі батареї. У відповідності з п. 10.177 

ПТЕ-2017 правильний режим обігріву коксових печей має забезпечувати: 

1) рівномірний нагрів коксового пирога за довжиною та висотою камери 

коксування, задані вихід та якість металургійного коксу; 

2) задані вихід коксового газу та хімічних продуктів коксування, в першу 

чергу смоли кам’яновугільної та сирого бензолу; 

3) високий ККД печей; 

4) їх тривалий строк експлуатації; 

5) мінімальну кількість викидів шкідливих речовин у довкілля. 

 

9.2. Температурний режим коксових печей 

 

Рівень температур в опалювальній системі у відповідності з 

п. 10.181 ПТЕ-2017 має встановлюватись за готовністю коксу, яку оцінюють за 

температурою в осьовій площині коксового пирога, виміряною хромель-

алюмелевими термопарами за 15 хв до видачі. Ця температура має 

підтримуватись в межах 1000-1100 ºС в залежності від складу коксівної шихти, 

призначення отримуваного коксу та конструкції печей. За вимірів для 

встановлення термопар використовують переносні кришки завантажувальних 

люків з отворами. Термопари встановлюють на 1/3-1/2 періоду коксування. 

Рівень температур в опалювальній системі, окрім того, залежить від періоду 

коксування.  

П. 10.183 ПТЕ-2017 встановлює, що рівень температур в опалювальній 

системі за довжиною батареї визначається виміром температур в контрольних 

вертикалах з машинного (6-7-й) та коксового (4-6-й) боків батареї. 4-6-й 

вертикали з коксового боку розташовані в зоні найвищих температур. 

Температура в 6-7-му вертикалах з машинного боку характеризує середній 
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рівень температур на цьому боці. Нумерація вертикалів ведеться з машинного 

боку на коксовий, тобто 4-6-й вертикали з коксового боку в печах конструкції 

ДП «ГИПРОКОКС» можуть мати номери з 20-го по 28-й. 

На підставі п. 10.192 ПТЕ-2017 максимальна температура на поді будь-

якого вертикалу опалювальних простінків через 20 с після припинення подачі 

газу не має перевищувати 1450 ºС. Максимальні температури за довжиною 

простінків звичайно досягаються в 3-4-му вертикалах з коксового боку та 

можуть бути вищі, ніж в контрольних вертикалах, приблизно на 20 ºС. Крім 

того, за довжиною батареї можливі коливання температур ще на ±20 ºС. Тому 

гранична температура, встановлювана в контрольних вертикалах, у 

відповідності з п. 10.186 ПТЕ-2017 не має перевищувати: 

 

1450-2×20=1410 ºС. 

 

В контрольних вертикалах машинного боку встановлюється нижча 

температура, ніж з коксового, оскільки з машинного боку камера коксування 

вужча і маса завантаження там менша, отже, відповідно меншою є і потреба в 

теплі. Різниця температур між контрольними вертикалами коксового та 

машинного боків встановлюється в межах 30-60 
о
С. За практичними даними 

така різниця температур забезпечує однакову готовність коксу по боках батареї. 

Найчастіше сучасні коксові печі працюють не на граничних, а на дещо 

нижчих температурах в опалювальній системі, визначених періодом 

коксування, наприкінці якого, незалежно від його тривалості, температура по 

осі коксового пирога перед видачею має складати, як вже вказувалось вище, 

1000-1100 ºС. 

Тиск коксового газу в газопроводах по боках батареї підтримується в 

межах 1000-1500 Па у відповідності із п. 10.288 ПТЕ-2017. За падіння тиску до 

500 Па простінки відключаються від обігріву до відновлення заданого тиску. 

Середні діаметри пальників для печей системи ПВР, що експлуатуються в 

Україні, знаходяться в межах 28-30 мм. 

Для регулювання висоти факелу горіння застосовують змінні роз сікачі та 

високі пальники. 

9.3 Коригування температурного режиму 

 

На підставі п. 10.178 ПТЕ-2017 для кожного коксового цеху або блоку 

батарей на підставі налагоджувальних та практичних даних складається 

технологічний регламент із зазначенням основних параметрів технологічного 

режиму. Цей регламент затверджується головним інженером підприємства. 
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П. 10.179 ПТЕ-2017 передбачає, що для кожної батареї або блоку батарей 

керівництвом цеху для заданих складу та властивостей шихти і різних оборотів 

печей встановлюються затверджувані головним інженером підприємства 

технологічні карти, які включають наступні показники: 

– разове завантаження шихти; 

– висоту підсклепінневого простору; 

– масу планірного вигрібу; 

– показники якості коксу; 

– кінцеву температуру по осі коксівного засипу; 

– силу струму приводу виштовхувальної штанги коксовиштовхувача; 

– температури в контрольних вертикалах; 

– витрату газу на обігрів печей; 

– розподіл тисків та розріджень в опалювальній системі; 

– коефіцієнт надлишку повітря за спалювання газу; 

– тиск газу в газозбірниках; 

– тиск аміачної води на зрошування газозбірників; 

– тиск пари або води на інжекцію в системі бездимного завантаження 

шихти; 

– мінімально припустимий період коксування. 

У відповідності з п. 10.180 ПТЕ-2017 режимні показники мають 

переглядатись щорічно та кожен раз за зміни: 

– якості шихти за одним з наступних показників більш ніж на: вихід 

летких речовин – ±1,5 %, товщина пластичного шару – ±2 мм, вологість – 

±2,0 %, вміст класу менше 3 мм в подрібненій шихті – ±3 %; 

– роду опалювального газу; 

– вимог до якості коксу тощо. 

При цьому в першу чергу має коригуватись рівень температур в 

контрольних вертикалах, як головний технологічний показник опалення 

коксових печей, що багато в чому визначає значення більшості інших 

параметрів роботи батареї. За зміни рівня температур в контрольних вертикалах 

використовують наступні практичні залежності: 

1) за подовження періоду коксування на 1 годину температури в 

контрольних вертикалах знижують на 15-30 ºС та навпаки; 

2) за збільшення вологості шихти на 1 % температуру підвищують на 

5-7 ºС, та навпаки; 

3) за збільшення виходу летких речовин з шихти на 1 % температуру 

підвищують на 6 ºС та навпаки, оскільки за коксування шихти з підвищеним 

виходом летких речовин збільшується кількість парогазових продуктів, з якими 

до газозбірнику уходить додаткова кількість тепла; 
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4) за збільшення насипної густини шихти на 10 кг/м
3
 (за рахунок зміни 

ступеня подрібнення, зокрема, внаслідок збільшення частки в шихті важко 

подрібнюваного газового вугілля з підвищеним виходом летких речовин та 

інших чинників) температуру в контрольних вертикалах слід підвищити на 3 ºС 

та навпаки, оскільки збільшення насипної густини призводить до підвищення 

маси шихти в камері, що, в свою чергу, вимагає додаткового підведення тепла; 

5) за збільшення вмісту в шихті петрографічно неоднорідного вугілля на 

10 %, що вимагає більшої кількості тепла для здійснення термохімічних 

перетворень, температуру в вертикалах слід підвищити на 3-4 ºС, та навпаки. 

Головним критерієм для перевірки відповідності встановленого 

температурного режиму заданому періоду коксування та властивостям 

перероблюваних шихт є рівень температур за віссю коксового пирога за 15 хв 

до видачі. Як вже зазначалось, він має складати 1000-1100 ºС. На підставі 

п. 10.181 ПТЕ-2017 виміри температур за віссю коксового пирога здійснюються 

в трьох камерах різних серій щорічно та кожен раз за суттєвих змін 

властивостей шихти. Отримані дані усереднюються. 

У відповідності з п. 10.182 ПТЕ-2017 температури вимірюють на 

чотирьох рівнях за висотою камери, а потім розраховують середньозважену за 

висотою температуру коксу під кожним завантажувальним люком за 

формулою: 
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де h1, h2, h3, h4 – рівні виміру температур, м; t1, t2, t3, t4 – виміряні значення 

температур, ºС; Н – корисна висота камери, м. 

В жодній з точок виміру температура за віссю коксового пирога не має 

перевищувати 1150 ºС. 

За необхідності зміни температур в контрольних вертикалах за 

результатами виміру температур по осі пирога виходять з практичних даних 

про те, що зміна температури в контрольних вертикалах на 1 ºС призводить до 

співспрямованої зміни температур по осі на 3 ºС. Наприклад, для зміни 

температури по осі на 15 ºС слід змінити температуру в контрольних 

вертикалах на: 

 

.5
3

15 0 С  
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Зміна температури в контрольних вертикалах на 10 ºС призводить до 

зміни температури за віссю коксового пирога на: 

 

10 × 3 = 30 ºС. 

 

9.4 Контроль та оцінювання температурного режиму 

 

У відповідності з п. 10.186 ПТЕ-2017 вимірювання температур в 

контрольних вертикалах опалювальних простінків здійснюється оптичним 

пірометром на низхідному потоці через 5 хв після кантування та приводиться 

до 20-ї с після кантування шляхом введення поправки, обчислюваної за 

спеціальною інструкцією. Об’єктив пірометру спрямовують на під вертикалу 

між пальником та косими ходами. 

На підставі п. 10.187 ПТЕ-2017 виміри температур в контрольних 

вертикалах проводять щозміни та використовують їх результати для 

оперативного регулювання обігріву. 

За зривів видачі та простоїв більше години, порушень нормального 

режиму роботи, значного зносу кладки печей протягом зміни здійснюється 

другий вимір. 

У відповідності з п. 7.188 на печах системи ПВР із шаховим горінням за 

час між кантуваннями вимірюють температури на обох боках батареї, 

починаючи з коксового боку. 

На більшості печей системи ПВР (не з шаховим горінням) за період між 

кантуваннями вимірюють температури лише на одному боці батареї. 

Повний вимір за усіма контрольними вертикалами здійснюється за два 

періоди між кантуваннями. 

Виміри виконують два працівники: безпосередньо вимір – змінний 

газівник, допоміжні операції (зняття та встановлення кришок оглядових лючків, 

запис результатів – другий газівник, тонельниця, кабінщиця, майстер тощо).  

Сучасні вимірювальні системи дають можливість дистанційної передачі 

результатів вимірювання для їх зберігання в пам`яті комп’ютера. 

На підставі п. 10.189 ПТЕ-2017 отримані результати усереднюються по 

боках батареї, при цьому крайні простінки та простінки, що працюють в 

особливому режимі, до розрахунку не беруть. 

У відповідності з п. 10.198 ПТЕ-2017 розподіл температур за усіма 

вертикалами всіх простінків вимірюється не рідше двох разів на рік. 

На підставі п. 10.197 ПТЕ-2017 різниця температур за довжиною 

опалювального простінку між сусідніми вертикалами на ділянці між 4-ми 

вертикалами з обох боків батареї не повинна перевищувати 20 ºС, за винятком 
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печей, що знаходяться в експлуатації більше 20 років, припустимою є різниця 

температур між сусідніми вертикалами 30 ºС. 

Температура в контрольних вертикалах крайніх простінків має бути 

нижчою за середню температуру решти простінків батареї на 30 ºС 

(п. 10.199 ПТЕ-2017). 

У відповідності з п. 10.185 ПТЕ-2017 ламана лінія температур між 3-4-м 

вертикалами машинного та коксового боків має наближатись до похилої 

прямої, що зростає на коксовий бік. 

На підставі п. 10.193 ПТЕ-2017 температура в крайніх (голівочних) 

вертикалах має вимірюватись оптичним пірометром не рідше одного разу на 

місяць за опалення коксовим газом та двічі на місяць за опалення доменним 

газом. Виміряні температури не приводяться до 20-ї с після кантування. 

У відповідності з п. 7.194 ПТЕ-2017 температура в крайніх вертикалах 

встановлюється в залежності від температури коксу проти осі крайнього 

вертикалу, що має підтримуватись в межах 850-950 ºС. 

Перепад температур по висоті голівочної частини коксового пирога слід 

підтримувати не більше 100 ºС. 

На нових батареях після їх введення до експлуатації, за досліджень та 

контрольних визначень виміри температур в коксі проти крайніх вертикалів 

здійснюють через двері на трьох рівнях за висотою в двох печах різних серій. 

На підставі п. 10.195 ПТЕ-2017 середня температура в крайніх вертикалах 

(за виміром, без приведення до 20-ї с) має бути нижчою за приведені 

температури в контрольних вертикалах не більш ніж на 100 ºС, але не 

перевищувати 1260 ºС з машинного та 1300 ºС з коксового боку. За роботи на 

подовжених періодах коксування температури в крайніх вертикалах мають 

підтримуватись не нижче 1100 ºС в кожному простінку з машинного та 

коксового боків. 

Відхилення температур в крайніх вертикалах окремих простінків від 

середньої за даним боком батареї припускається для печей, що експлуатуються 

до 20 років, до ±40 ºС, більше 20 років - ±50 ºС, більше 25 років - ±60 ºС. 

Температуру в регенераторах вимірюють оптичним пірометром, 

спрямовуючи його крізь вічки на центральну роздільну перегородку. За опалення 

коксовим газом вимір проводять на висхідному потоці, доменним – на низхідному. 

Виміри починають від кантувального приміщення через 5 хв після кантування. 

У відповідності з п. 10.203 ПТЕ-2017 температура нагорі регенераторів 

динасових печей не має перевищувати 1320 ºС. 

На підставі п. 10.205 ПТЕ-2017 температура продуктів горіння в 

газоповітряних клапанах не має перевищувати на 10-й хв. після кантування 

450 ºС. 
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Температуру стін камери за необхідності вимірюють оптичним 

пірометром з обох боків печі після видачі коксу та встановлення дверей. 

Виміри ведуть крізь кожен завантажувальний люк в трьох точках за висотою: 

1) на рівні 2-3-го ряду цегли від поду камери; 

2) на рівні першого ряду горизонтального каналу; 

3) в середині між двома попередніми точками. 

Під час вимірів стояки мають бути відчинені, а завантажувальні люки, 

крізь які не проводять виміри, – зачинені. Температуру стін камери вимірюють 

не менш ніж в 2-3-х серіях печей. 

Температуру стін завантаженої камери вимірюють п’ятачковими 

термопарами, встановленими в порожню камеру на рівні поду в зоні найвищих 

температур – навпроти 3-4-го вертикалу з коксового боку. Дроти від термопар 

виводять назовні крізь спеціально виконані отвори в дверях. При завантаженні 

камер холодною шихтою температура стінки не має падати нижче 875 ºС – 

температури фазових перетворень динасу. Наприкінці періоду коксування 

температура не має підвищуватись вище 1200 
о
С – початку термічної дисоціації 

сполук натрію, що містяться в мінеральній частині коксу та руйнують 

вогнетривку кладку, наприклад, за реакціями: 

 

Na2SO4  Na2O + SO3; 

 

Na2O + SiO2  Na2SiO3. 

 

У відповідності до п. 10.204 ПТЕ-2017 температура парогазових 

продуктів на виході з підсклепінневого простору, виміряна термопарами за 

віссю стояків на відстані 200-300 мм від рівня склепіння печей на 2/3 повного 

періоду коксування, не має перевищувати 820 ºС. Вищий рівень температур 

призводить до інтенсивного піролізу парогазових продуктів в підсклепінневому 

просторі, утворенню надмірної кількості аморфного піровуглецю (т.зв. 

«графіту»), зниженню виходу та погіршенню якості хімічних продуктів 

коксування. 

На підставі п. 7.201 ПТЕ-2017 рівномірність обігріву вздовж кожної 

батареї характеризується коефіцієнтом рівномірності середньодобових 

температур в контрольних вертикалах опалювальних простінків, підрахованим 

не менш ніж з трьох вимірів за формулою: 
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де т – кількість простінків у батареї, за винятком крайніх та тих, що опалюють 

печі, які ремонтуються, та буферні до них; ам – кількість простінків з 

машинного боку з відхиленнями температур в контрольних вертикалах більш 

ніж на ±20 
о
С від середньодобової температури; ак – те ж з коксового боку. 

У відповідності з п. 10.202 ПТЕ-2017 сталість середньозмінних 

температур за довжиною батареї характеризується коефіцієнтом Кс, що 

визначається за формулою: 

 

n

км-n
К

2

)Δ+Δ(2
=с , (9.3) 

 

де п – кількість виконаних вимірів температур вздовж батареї за звітний період 

часу; Δм – кількість відхилень середніх температур в контрольних вертикалах з 

машинного боку батареї більш ніж на ±7 ºС (±10 ºС для батарей, що 

експлуатуються більше 20 років, на підставі п. 10.194 ПТЕ-2017) від 

передбаченого технологічним регламентом для заданого обороту печей; Δк – те 

ж з коксового боку. 

За високої рівномірності обігріву: 

 

Кб → 1; Кс → 1. 

 

9.5 Гідравлічний режим коксових печей 

 

У відповідності з п. 10.211 ПТЕ-2017 гідравлічний режим коксових печей 

має забезпечувати: 

– мінімальні перетоки газів з камери коксування до опалювальної 

системи, виключення підсмоктувань повітря до камер коксування; 

– умови для ущільнення кладки камер коксування шляхом заграфічування 

(відкладення в потрібній кількості аморфного піровуглецю) та усунення 

утворення місцевих прогарів, оплавлень та ошлакувань у кладці. 

Гідравлічний режим коксових печей базується на трьох основних 

положеннях, розроблених Р.З. Лернером та передбачених п. 10.210 ПТЕ-2017: 

1. Тиск газів в будь-якій точці камери коксування протягом всього 

періоду коксування має бути вищим за атмосферний та тиск у поєднаній точці 

опалювальної системи. 

2. Тиск газів в опалювальній системі під кришкою оглядового лючку 

контрольних вертикалів на висхідному потоці має складати 0…3 Па. 

3. Розподіл тисків в опалювальній системі має бути сталим за одного й 

того ж самого періоду коксування. 
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На підставі п. 10.213 ПТЕ-2017 дотримання основних положень 

гідравлічного режиму забезпечується: 

1. Встановленням в газозбірниках такого тиску, щоб наприкінці періоду 

коксування в пічних камерах за 15 хв до видачі коксу на рівні поду камер у стін 

тиск газів складав 5-30 Па. Контрольними є дві камери, розташовані під 

відводом прямого газу із газозбірника. За практичними даними, величина тиску 

в газозбірнику для печей з висотою камери 4,3 м за проектного періоду 

коксування 15 годин має складати 120 Па та збільшуватись на 10 Па на кожен 

метр збільшення висоти камери h та на 5 Па на кожну годину збільшення 

періоду коксування τ, тобто може бути записана у вигляді залежності: 

 

Рг = 10h + 5 +10. (9.4) 

 

2. Ступенем розкриття сталих та регульованих отворів для газу, повітря та 

продуктів спалювання в усіх масових та крайніх простінках і газовідвідній системі. 

3. Розкриттям отворів в газоповітряних клапанах для надходження до 

опалювальної системи повітря для горіння. 

4. Величиною тяги, встановленої розкриттям газовідвідних отворів у 

клапанах, бічних лежаках та димарі. 

В печах з бічним підведенням газу та повітря регулювання та контроль 

розподілу тисків за довжиною батареї здійснюється за показниками 

розрідження у верхній зоні регенераторів. 

На печах з нижнім підведенням газу та повітря контроль та регулювання 

ведуться за показниками розрідження в подових каналах (п. 10.215 ПТЕ-2017). 

У відповідності з п. 10.216 ПТЕ-2017 розрідження нагорі регенераторів 

або в подових каналах встановлюється спочатку в контрольних простінках 

посередині батареї, виходячи з температурних умов обігріву та тиску нагорі 

контрольних вертикалів згідно п. 10.210.2 ПТЕ-2017. 

Розрідження нагорі решти регенераторів або в подових каналах на 

аналогічних потоках має бути однаковим з контрольними, окрім простінків, що 

працюють в особливому режимі. 

Відхилення від показників контрольних регенераторів не мають 

перевищувати ±(3-7) Па. 

Конкретні величини припустимих відхилень для висхідного та низхідного 

потоків в залежності від способу підведення і терміну експлуатації печей 

встановлені п. 10.217 ПТЕ-2017. 
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9.6 Організація регулювальних робіт 

 

Регулювальні роботи виконуються для забезпечення вимог до режиму 

обігріву, передбачених п. 10.177 ПТЕ-2017. 

Регулювальні роботи на коксових батареях виконуються працівниками 

газового господарства коксового цеху. 

У відповідності з п. 10.214 ПТЕ-2017 параметри температурного та 

гідравлічного режимів коксування та розстановка регулювальних засобів 

задають за первинної та повторної наладок обігріву коксових батарей. 

Первинну наладку проводять після пуску коксової батареї. 

Після завершення первинної наладки батарея за актом приймається до 

постійної експлуатації, яка ведеться на підставі таблиці технологічного режиму, 

погодженої з цехом та затвердженої головним інженером підприємства. 

Повторні наладки проводять не рідше, ніж кожні 4-5 років. 

За необхідності, у випадку зміни опалювального газу, складу шихти, 

обороту печей тощо, повторні та контрольні наладки проводять позачергово. 

Регулювальні роботи, як правило, проводять в денну зміну в робочі дні 

під керівництвом заступника начальника цеху з обігріву. Вихідними даними 

для їх проведення є дані оперативних та періодичних вимірів, оглядів та 

перевірок у відповідності з п. п. 10.295-10.303 ПТЕ-2017. Перелік необхідних 

вимірів, оглядів та перевірок наведений у табл. 10.3 та 10.4 ПТЕ-2017. 

Змінний персонал коксового цеху здійснює систематичний контроль 

технологічного режиму коксування та сприяє проведенню регулювальних робіт. 

 

9.7 Сталі та змінні фактори регулювання обігріву коксових печей 

 

До сталих факторів регулювання обігріву відносяться: 

А) для розподілу тепла вздовж батареї: 

1) рівні розміри однакових за своїм призначенням конструктивних 

елементів опалювальної системи (подові канали, колосникові решітки камери 

регенераторів, тип насадки та схема її укладання, косі ходи, корнюри, 

вертикали, канали для рециркуляції, перевальні вікна тощо); 

2) застосування однакової за типом та розмірами газовідвідної та 

газовідвідної арматури, армування та обслуговуючих механізмів коксових 

печей; 

3) рівний гідравлічний опір опалювальних елементів та арматури в усіх 

печах батареї; 

4) кришки знеграфічувального пристрою та калібровані діафрагми для 

подачі повітря до корнюрів; 
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Б) для розподілу тепла вздовж та за висотою опалювальних простінків: 

1) калібровані газові пальники на печах з бічним підведенням, 

калібровані сопла або диски на печах з нижнім підведенням; 

2) регістри та розсікачі в гирлах косих ходів; 

3) регістри для зміни ступеня рециркуляції. 

 

9.8 Послідовність виконання регулювальних робіт 

 

До початку регулювання всі регулювальні засоби приводять у вихідне 

положення у відповідності з проектом або результатами попереднього 

регулювання (встановлення каліброваних горілок або сопел, нижніх регістрів, 

діафрагм у газовідвідній арматурі з однаковими отворами тощо), ущільнюється 

кладка печей, місця підключення арматури та клапанів, забезпечується належне 

армування кладки. 

Загальну витрату тепла на обігрів батареї визначають згідно з 

ДСТУ 4370:2011. Вона залежить від кількості та властивостей завантаженої до 

камери шихти, періоду коксування, роду опалювального газу, системи обігріву, 

гідравлічного режиму, стану кладки та ступеня відрегульованості обігріву. 

Порушення гідравлічного режиму в камерах коксування призводить до 

спалювання частини сирого газу та коксу, що може знижувати враховану 

витрату тепла на 125-418 кДж/кг. Однак таке зниження тепла є уявним, 

оскільки насправді воно призводить до втрат коксу, газу та хімічних продуктів, 

фактичному збільшенню витрати тепла та, окрім того, збільшує викиди 

забруднювальних речовин в атмосферу з опалювальної системи коксових 

печей. Збільшення коефіцієнту надлишку повітря на 0,1 збільшує витрату тепла 

на 1,5 %. 

Розподіл витрати газу по боках батареї свідчить, що на печах з 

конусністю 40-50 мм питома витрата тепла на коксування з коксового боку 

приблизно на 8 % більша, ніж з машинного. 

Кількість повітря, що надходить на обігрів, має забезпечувати повне 

згоряння опалювального газу із заданим коефіцієнтом надлишку повітря. 

За подачі повітря для випалювання піровуглецю в корнюрах та пальниках 

слід забезпечити рівне відкриття кришок знеграфічувальних пристроїв та 

встановлювати калібровані діафрагми на отворах в газових коробках для подачі 

рівної кількості повітря на знеграфічування корнюрів та пальників. 
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9.9 Припинення та відновлення подачі опалювального газу на обігрів 

батареї 

 

На підставі п. 10.274 ПТЕ-2017 зупинка обігріву коксових печей 

здійснюється в наступних випадках: 

1) зниження тиску опалювального газу в розподільчих газопроводах по 

боках батареї нижче 500 Па; 

2) обрив тросу або пошкодження кантувального пристрою, які 

порушують правильне ведення обігріву, та неможливість відновлення 

нормального обігріву протягом двох кантовок; 

3) раптове припинення тяги в лежаках, зменшення розрідження у вічках 

регенераторів печей з бічним підводом нижче 30 Па та в подових каналах печей 

з нижнім підводом нижче 20 Па згідно п. 10.265 ПТЕ-2017 внаслідок закриття 

дросельних шиберів, обривів шиберу димаря, кантувальних тросів тощо; 

4) просочування та/або вибух газу в обслуговуючих тонелях або кабінах 

коксових печей; 

5) інші непередбачені випадки, що унеможливлюють подачу газу на 

обігрів. 

За пошкоджень газового тракту, пов’язаних з витіканням газу назовні або 

небезпекою такого витікання, не можна зупиняти обігрів на інших батареях, які 

знаходяться на тому ж підводі, або здійснювати кантування до усунення 

виділень газу шляхом ущільнення пошкодження або подачі пари до 

газопроводу у відповідності з вимогами п. 10.262 ПТЕ-2017. 

В цих випадках рішення про зупинку обігріву приймається змінним 

майстром з відома начальника зміни. 

Про зупинку обігріву має бути повідомлений начальник коксового цеху 

або його заступник з обігріву. 

За зупинки обігріву на підставі п. 10.275 ПТЕ-2017 необхідно: 

1) відключити автоматичне управління кантувальною лебідкою та 

перевести її на дистанційне або місцеве управління; 

2) на печах з бічним підведенням скантувати від кнопки на закриття 

кришки знеграфічування на підведеннях коксового газу до корнюрів; 

3) негайно припинити подачу газу на обігрів. Для цього необхідно 

скантувати від кнопки лебідку до положення, в якому кантувальні крани 

коксового газу зачинені, а клапани продуктів спалювання та кришки повітряних 

отворів знаходяться в робочому положенні, що забезпечує нормальний рух 

повітря та продуктів горіння. Це положення кантувальної лебідки має бути 

позначене червоною лінією-міткою на шайбі та показано на графічній схемі 

роботи лебідки; 
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4) якщо тиск газу в газопроводах нижчий за 500 Па, а також за вихлопів 

або вибухів газу негайно зачинити засувки на розподільчих газопроводах по 

боках батареї та на загальному підвідному газопроводі, подати до газопроводів 

пару та відкриті продувні свічі; 

5) вимкнути регулятори тиску газу в опалювальних газопроводах 

(загальному та розподільчому) та поставити дроселі у відкрите положення. 

Регулятори вмикають лише після повного відновлення обігріву печей; 

6) закрити стопорні крани у газопідвідній арматурі; 

7) прикрити пластинами повітряні отвори в клапанах, залишивши 

закритим зазор 5-10 мм; 

8) знизити тягу в лежаках до отримання розрідження у вічках 

регенераторів печей з бічним підведенням та подових каналах печей з нижнім 

підведенням на 10-20 Па вище нормального. Регулятори тяги продовжують 

працювати та за їх допомогою підтримується необхідне розрідження в 

опалювальній системі печей; 

9) перевірити повноту закриття кранів або засувок на продувних свічах 

опалювальних газопроводів в тунелях; 

10) перевірити закриття кришок знеграфічування на підведенні коксового 

газу до корнюрів. Кришки мають бути зачинені протягом всієї зупинки 

обігріву. 

На підставі п. 10.276 ПТЕ-2017 за зупинки обігріву тривалістю більше 

години кантувальна лебідка переводиться до робочого положення, кантування 

здійснюється регулярно від кнопкового управління через встановлені інтервали 

часу при зачинених стопорних кранах. Лебідка декарбонізації відключена. 

Згідно п. п. 10.225 та 10.279 ПТЕ-2017, якщо зупинка обігріву викликана 

припиненням відсмоктування газу з газозбірників, треба негайно відкрити 

газовипускні свічі на газозбірниках та, у випадку необхідності, стояки останніх 

завантажених печей. 

Якщо умови зупинки обігріву пов’язані з розкриттям або ремонтом 

газопроводів, у відповідності з п. 10.279 ПТЕ-2017 мають бути перекриті крани 

на лініях стоку конденсату до гідрозатворів та на імпульсних лініях до 

вимірювальних приладів. Потім до газопроводів треба подати пару та відкрити 

продувні свічі. 

На підставі п. 10.280 ПТЕ-2017 за тривалої зупинки печей заступник 

начальника коксового цеху з обігріву має бути викликаний до цеху. 

По закінченні зупинки згідно п. 10.281 ПТЕ-2017 необхідно: 

- розподілити обов’язки та розставити по місцях персонал, пов’язаний з 

відсмоктуванням та прийманням газу; 
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- перевірити газоскидний пристрій та відкрити загальну продувну свічу 

на газопроводі зворотного (очищеного) газу. 

Потім змінний майстер або інша особа, відповідальна за обігрів печей, 

має повідомити відповідальному представникові цеху вловлювання про 

готовність печей до подачі та приймання газу. Це повідомлення є підставою 

пуску нагнітача, здійснюваного персоналом цеху вловлювання. 

Після пуску нагнітача треба поступово зачинити всі стояки та 

газовипускні свічі і відрегулювати відсмоктування газу так, щоб забезпечити 

нормальний тиск в газозбірниках. 

Якщо тиск газу в розподільчих газопроводах впав нижче 500 Па, то на 

підставі п. 10.282 ПТЕ-2017 треба перевірити: 

– повноту закриття стопорних кранів; 

– заповнення гідрозатворів водою; 

– наявність пари в паропроводах. 

Після цього слід згідно з п. 10.281.5 ПТЕ-2017 приступити до продувки 

загального підвідного та розподільчих газопроводів по боках батареї. 

У відповідності з п. 10.283 ПТЕ-2017 продувку газопроводів треба 

виконувати в наступній послідовності: 

1. Продувати підвідний газопровід опалювального газу на свічу перед 

розподільчими газопроводами. 

2. Відкрити продувні свічі на розподільчих газопроводах по боках 

батареї. 

3. Відкрити засувки на загальному підвідному та послідовно на 

розподільчих газопроводах з машинного та коксового боків. 

4. Тиск газу в розподільчих газопроводах має підтримуватись в межах 

1000-1500 Па. 

5. Пересвідчитись, що газ виходить з продувних свічок. 

На підставі п. 10.285 ПТЕ-2017 продувка газопроводів коксового газу 

після ремонту, розкриття або тривалих (більше 3 годин) зупинок здійснюється 

спочатку парою. Продувка коксовим газом проводиться в цьому випадку лише 

після заповнення газопроводів парою. 

За продувки парою мають бути відімкнуті імпульсні лінії до 

вимірювальних приладів. 

Згідно п. 10.286 ПТЕ-2017 за продувки у місць викиду газу до атмосфери 

в радіусі 40 м має бути призупинений рух транспорту, заборонене застосування 

відкритого вогню, виконання зварювальних робіт, а також знаходження людей, 

не пов’язаних з продувкою газопроводів. 
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У відповідності з п. 10.284 ПТЕ-2017 завершення продувки визначається 

шляхом аналізу проб газу, відібраних у кінцевих свічок, крізь які ведеться 

продувка. 

Вміст кисню в газі не має перевищувати 1 % (об.) в двох послідовно 

відібраних пробах. 

На підставі п. 10.287 ПТЕ-2017 вмикання простінків для обігріву 

коксовим газом має відбуватись в наступній послідовності: 

1. Встановити в робоче положення пластини на отворах для повітря в 

газоповітряних клапанах. 

2. Відновити робочу тягу в лежаках. 

3. Скантувати кантувальну лебідку в робоче положення, якщо це не було 

зроблене раніше. 

Знеграфічувальна лебідка при цьому не кантується та кришки 

знеграфічування лишаються закритими. 

Знеграфічувальний пристрій вмикається лише після встановлення 

нормального режиму обігріву печей. 

4. Послідовно відкрити стопорні крани по боках батареї та перевірити 

появу факелу в контрольних та крайніх вертикалах опалювальних простінків. 

5. Після відновлення обігріву на 50 % простінків закрити продувні свічі. 

Згідно з п. 10.288 ПТЕ-2017 після вмикання всіх простінків на обігрів 

необхідно: 

1. Уточнити розстановку пластин на повітряних отворах в клапанах. 

2. Скоригувати тягу в лежаках. 

3. Встановити тиск газу по боках батареї та включити регулятори тиску 

газу. 

4. Включити знеграфічувальний пристрій, перевіривши при цьому 

узгодженість роботи знеграфічувальної та кантувальної лебідок (через 2-5 хв 

після кантування та припинення подачі газу на певні вертикали за допомогою 

знеграфічувальної лебідки відкривається верхній отвір відповідної газової 

пушки, крізь який подається повітря. Подача повітря припиняється за 2-5 хв до 

наступного кантування). 

5. Відрегулювати розрідження у вічках регенераторів (на печах з бічним 

підведенням) або в подовому каналі (на печах з нижнім підведенням). 

6. Перевести кантувальну лебідку на автоматичне управління. 

Згідно п. 10.292 ПТЕ-2017 включення обігріву печей має здійснюватись 

послідовно за окремими батареями. 

У відповідності з п. 10.293 ПТЕ-2017 під час вмикання обігріву не 

дозволяється: 

1. Видавати кокс з печей даного блоку батарей. 
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2. Виконувати вогневі та ремонтні роботи в обслуговуючих тунелях печей 

та кантувальному приміщенні відповідного блоку батарей. 

 

9.10 Автоматизація регулювання теплового режиму коксових печей 

 

Для забезпечення сталого теплового режиму необхідно зберігати сталість 

у часі: 

1) середньої температури в контрольних вертикалах по боках батареї; 

2) розрідження у верхній частині регенераторів на висхідному потоці; 

3) коефіцієнту надлишку повітря. 

Для забезпечення сталої кількості тепла на обігрів використовують дані 

про теплоту спалювання газу, його температуру та перепад тиску за 

проходження газу крізь витратомірну шайбу. 

Газ із загального газопроводу надходить до автоматичного калориметру. 

Температура та витрата газу вимірюються по боках батареї: температура – 

мідним термометром опору, перепад тиску – за допомогою диференціального 

манометру. Результати вимірів калориметру, термометру та витратоміру 

перетворюються на електричні сигнали і передаються до комп’ютеру, за 

допомогою якого розраховується витрата тепла. Якщо ця величина 

відхиляється від заданого значення, передається імпульс на виконавчий 

механізм, що управляє дроселем, який, в свою чергу, змінює витрату газу на 

обігрів. 

Надходження повітря може регулюватись двома методами: 

– за сталістю розрідження на висхідному потоці у вічках регенераторів 

для печей з бічним підведенням та в подових каналах для печей з нижнім 

підводом; 

– за вмістом кисню в продуктах спалювання, відібраних з лежака. 

Регулювання здійснюється окремо по коксовому та машинному боках 

батареї. Коливання величини витрати тепла за використання цієї схеми не 

перевищують  ±1 %. 

Автоматичне регулювання теплового режиму коксових печей забезпечує 

його сталість, сприяє стабільності виходу та якості продуктів коксування, 

поліпшує умови праці, знижує витрату тепла на коксування. 

В сучасних проектах ДП «ГИПРОКОКС» передбачається система 

автоматичного управління технологічними процесами коксової батареї, 

побудована за модульним принципом. В залежності від вимог замовника вона 

може включати в себе: 

– контроль та управління температурним режимом процесу коксування; 

– контроль та управління гідравлічним режимом процесу коксування; 
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– модель оптимізації режиму опалення; 

– контроль та координація роботи коксових машин; 

– складання та контроль виконання графіка завантаження та видачі 

коксових печей тощо. 

Структурно схема створюється на трьох рівнях: 

0) отримання інформації про технологічні параметри та устаткування, 

перетворення її в уніфіковані сигнали, а також безпосереднє виконання команд 

управління; 

1) збір інформації про технологічні параметри від вимірювальних 

перетворювачів та логічний контроль, а також управління технологічними 

процесами і механізмами; 

2) централізований моніторинг та управління технологічними процесами, 

використовуючи системи людино-машинного інтерфейсу на робочих станціях 

та програмне забезпечення на серверах процесу і баз даних. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що має забезпечувати правильно встановлений температурний режим 

коксування? 

2. Як встановлюється рівень температур в опалювальній системі? 

3. Які показники містить технологічна карта, як її розробляють та 

затверджують? 

4. Як коригувати рівень температур в опалювальній системі за зміни 

властивостей шихти та умов коксування? 

5. Як експериментально визначається рівень температур за віссю 

коксового пирога? 

6. Як контролюється загальний рівень температур в опалювальній системі 

коксових печей? 

7. Як встановлюється та контролюється рівень температур в крайніх 

вертикалах коксових печей? 

8. Якими показниками характеризується рівномірність обігріву коксових 

печей? 

9. Що має забезпечувати правильно встановлений гідравлічний режим 

коксових печей? 

10. Які основні положення гідравлічного режиму коксування? 

11. Як організовуються регулювальні роботи на коксовій батареї? 

12. Які сталі та змінні фактори використовують для регулювання обігріву 

коксових печей? 

13. Який порядок виконання регулювальних робіт на коксовій батареї? 
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14. У яких випадках припиняють подачу газу на опалення коксових 

батарей? 

15. Як припиняють подачу газу на опалення коксових батарей? 

16. Як відновлюють подачу газу на опалення коксових батарей? 

17. Які головні заходи безпеки необхідно вжити під час робіт з 

припинення та відновлення подачі газу на опалення коксових батарей? 

18. На яких принципах ґрунтується автоматизація регулювання теплового 

режиму коксових печей? 

19. Які рішення з автоматизації обігріву коксових батарей 

передбачаються в сучасних проектах ДП «ГИПРОКОКС»? 
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ГЛАВА 10. ПІСЛЯПІЧНА ОБРОБКА КОКСУ 

 

У відповідності з п. 10.181 ПТЕ-2017 кокс видають з печей з 

температурою 1000-1100 ºС. Щоб запобігти горінню розпеченого коксу після 

вивантаження з печі, зробити його транспортабельним та придатним до 

зберігання, його температуру слід знизити до 100-250 ºС, тобто «погасити». 

Гасіння можна здійснити мокрим або сухим способом. 

 

10.1 Мокре гасіння коксу 

 

У відповідності з п. 10.84 ПТЕ-2017 перед видачею коксу гасильний 

вагон встановлюється біля печі так, щоб край вагону знаходився на 1,0-1,5 м від 

коксоспрямовуючої дверезнімальної машини за ходом руху вагону. 

На підставі п. 10.85 ПТЕ-2017 перед прийманням коксу в гасильний вагон 

машиніст має пересвідчитись, що затвори вагону зачинені. 

Тиск повітря в магістралі для управління затворами має бути не менше 

0,4 МПа. 

Приймання коксу до гасильного вагону може здійснюватись машиністом 

електровозу в напрямку «від себе» або, за наявності запарованості та поганої 

видимості, «на себе». Відповідно цьому і встановлюється гасильний вагон. 

Згідно п. 10.86 ПТЕ-2017 під час приймання коксу гасильний вагон має 

переміщуватись зі швидкістю, що забезпечує рівномірний розподіл коксу всією 

довжиною вагону (близько 0,5 м/с). 

Коксогасильна установка (рис. 9.1) складається з гасильної вежі та 

відстійників для освітлення вод гасіння. Всередині гасильної вежі знаходиться 

зрошувальний пристрій, а над ним знаходиться витяжна труба для відведення 

утвореної за гасіння водяної пари. Вода на гасіння коксу надходить до 

зрошувальної системи за допомогою насосів великої потужності (типу 

фекальних). Витрата води, що надходить на гасіння, залежить від температури 

та властивостей коксу (готовності, крупності, питомої поверхні) і в середньому 

складає 4-5 м
3
/т коксу. 
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Рис. 9.1. Установка мокрого гасіння коксу:  

1 – вежа; 2 – зрошувальний пристрій; 3 – залізнична колія; 4 – підвідний водогін; 5 – 

зрошувальні труби; 6 – патрубки з відбійниками; 7 – насосна станція; 8 – центральний 

колектор; 9 – бічні колектори. 
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Частина води, що йде на гасіння (10-15 %), випаровується, а частина 

лишається в коксі, при цьому його вологість зростає в середньому до 3-5 %, а 

все тепло коксу, поглинуте водою, втрачається повністю та безповоротно. 

Більша частина води повертається до оборотного циклу та надходить для 

освітлення у відстійники. Через нагрівання води за гасіння коксу температура 

води у відстійниках встановлюється на рівні 70-80 ºС. Для поповнення втрат до 

оборотного циклу додають біохімічно очищену, а за необхідності (нестачі 

біохімічно очищеної води) – і технічну воду. Коксовий шлам з відстійників 

періодично видаляють грейфером. 

У відповідності з п. 10.87 ПТЕ-2017 після завершення гасіння коксу вагон 

має залишатись під гасильною вежею для відстоювання. 

Управління гасінням та відстоєм має бути автоматичним. 

Тривалість гасіння та відстою має складати 1,5-3 хв. Для камер більшої 

ємності тривалість гасіння має бути більшою. За всіх умов відстій вагону з 

коксом має тривати не менш ніж 50 с. 

Можливе застосування імпульсного гасіння, коли вода протягом циклу 

гасіння подається не безперервно, а кількома імпульсами тривалістю 10-30 с 

кожний. В інтервалах між імпульсами кокс охолоджується утвореною під час 

імпульсів водяною парою. Це дозволяє забезпечити більш рівномірне 

охолодження коксу за всім об’ємом, зменшити витрату води, кількість викидів 

пари з гасильної вежі, зекономити електроенергію на живлення насосів. 

У відповідності з п. 10.93 ПТЕ-2017 ремонт та ручне очищення колій 

гасильного вагону здійснюють лише під час зупинок видачі коксу з 

обов’язковим зняттям напруги з тролей електровозу, встановленням заземлення 

та під наглядом осіб, відповідальних за виконання цих робіт. 

Виконувати будь-які роботи на коліях гасильного вагону під час видачі 

коксу та руху вагону не дозволяється. 

Прохід людей через колії гасильного вагону заборонений, окрім 

спеціально призначених для цього огороджених переходів між блоками 

батарей. 

На підставі п. 10.94 ПТЕ-2017 кокс з гасильного вагону має 

вивантажуватись на вільне місце рампи. 

Кокс, виданий на рампу з гасильного вагону, не має містити непогашених 

вогнищ та до подачі на коксосортувалку має витримуватись на рампі не менше 

15 хв. 

Згідно п. 10.95 ПТЕ-2017 відкривання затворів рампи має бути 

механізоване. Механізація повинна забезпечувати послідовність розвантаження 

з урахуванням необхідної тривалості витримки коксу на рампі. 
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За виявлення непогашених кусків коксу вони мають бути негайно 

погашені на рампі водою з пожежних рукавів або за допомогою установки 

автоматичного догашення. 

У відповідності з п. 10.99 ПТЕ-2017 робочі майданчики вздовж коксової 

рампи повинні мати двобічні евакуаційні виходи. 

Перевагами мокрого гасіння є: 

– малі капітальні витрати; 

– відсутність пиління коксу за сортування та відвантаження. 

Недоліки: 

– повністю втрачається тепло розпеченого коксу (40 % від загальної 

витрати тепла на коксування); 

– викиди забруднюючих речовин в атмосферу з гасильної вежі; 

– різке охолодження коксу призводить до інтенсивного 

тріщиноутворення, зниження виходу крупного коксу та погіршенню його 

якості; 

– збільшення витрати тепла та коксу в доменних печах, зменшення їх 

продуктивності; 

– інтенсивна корозія металоконструкцій в районі гасильної вежі. 

Головними забруднювальними речовинами, що викидаються разом з 

водяною парою з гасильної вежі, є: 

–- фенол С6Н5ОН та аміак NH3, що містяться в біохімічно очищеній воді; 

– ціановодень, оксиди сірки та вуглецю, які утворюються внаслідок 

хімічних реакцій за гасіння коксу водою: 

 

С + Н2О  СО + Н2; 

 

MeCNS + H2O + O2  MeOH + HCN + SO2. 

 

10.2 Сухе гасіння коксу 

 

Розроблені ДП «ГИПРОКОКС» метод та установка сухого гасіння коксу 

(УСГК) грунтуються на охолодженні розпеченого коксу циркулюючими газами 

з наступним використанням тепла газів в котельній установці. 

Сухе гасіння має низку важливих переваг: 

1) відсутність викидів забруднювальних речовин в атмосферу з гасильної 

вежі; 

2) можливість покриття потреби коксохімічного виробництва в парі та 

електроенергії внаслідок утилізації тепла розпеченого коксу; 

3) мінімальна вологість коксу; 
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4) отримання більш однорідного коксу за крупністю; 

5) поліпшення якості коксу за рахунок відсутності різкого охолодження 

та додаткової витримки коксу в верхній частині УСГК; 

6) запобігання корозії металоконструкцій в районі гасильної вежі. 

На рис. 9.2 поданий розріз камери сухого гасіння коксу системи 

ДП «ГИПРОКОКС» в блоці з котлом-утилізатором та допоміжним 

устаткуванням.  
 

 

 
 

Рис. 9.2. Установка сухого гасіння коксу:  

1 – коксовозний вагон зі зйомним кузовом; 2 – пересувний підйомник;  

3 – завантажувальний пристрій; 4 – камера гасіння; 5 – розвантажувальний 

пристрій; 6 – котел-утилізатор; 7 – димосмок 
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Розпечений кокс піднімається до завантажувального пристрою камери в 

зйомному кузові коксовозного вагону спеціальним підйомником та потрапляє 

до форкамери установки, розташованої безпосередньо над камерою гасіння. 

Форкамера призначена для приймання розпеченого коксу та поступового 

надходження його до камери гасіння. Між камерою та форкамерою є вікна для 

виведення з камери гасіння гарячих газів. Верхня частина камери гасіння має 

циліндричну форму (висота 9 м та діаметр 6 м), нижня частина – у вигляді 

звуженого донизу зрізаного конусу. Між верхньою та нижньою частинами 

вмонтовані пристрої для введення охолоджувальних газів. Вони подаються до 

камери за всім периметром конічної частини та в центрі крізь розподілювач. 

Цим досягається рівномірний розподіл газів за всім перерізом камери. Кокс в 

циліндричній частині охолоджується газами, що рухаються знизу догори. В 

нижній частині конусу знаходиться герметичний розвантажувальний пристрій 

для видачі коксу на конвеєри. Вивантаження коксу з камери забезпечує його 

просування згори донизу. 

Нагріті гази відводяться з верхньої частини камери за усім периметром 

горизонтального перерізу крізь вікна до кільцевого газоходу, потім до камери 

знепилювання, проходять вздовж теплообмінних поверхонь котла-утилізатору, 

а потім надходять до циклонів для додаткового відділення пилу.  

Це запобігає ерозії робочих поверхонь димосмоку, який подає охолоджені 

інертні гази до камери гасіння. 

Принципова технологічна схема УСГК системи ДП «ГИПРОКОКС» 

наведена на рис. 9.3. 

Продуктивність сучасних конструкцій УСГК становить за коксом 

70-140 т/год. 

У відповідності з п. 10.103 ПТЕ-2017 головні технологічні параметри 

блоку УСГК за роботи з проектною потужністю мають бути наступними: 

– температура завантаженого коксу – 850-1050 ºС; 

– температура поверхні погашеного коксу на стрічці – не більше 250 ºС; 

– температура циркулюючого газу перед котлом – не більше 800 ºС; 

– те ж на вході до камери гасіння – 150-180 ºС; 

– питома витрата дуття – до 1500 м
3
/т коксу; 

– питомий виробіток пари (тиск 3,9 МПа, температура 440 ºС) – 0,5 т/т 

коксу. 
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Рис. 15. Принципова технологічна схема установки сухого гасіння коксу (УСГК): 

1 - форкамера; 2 – камера гасіння; 3 – дуттєвий пристрій;  4 – косі ходи; 5 – зона 

розвантаження; 6 – розвантажувальний пристрій; 7 – пилоосаджувальна камера; 

8 - котел-утилізатор; 9 – турбіна; 10 – циклон; 11 – димосмок; 12 – свіча для скиду 

надлишкового теплоносія. 

 

Як циркулюючий газ використовують продукти взаємодії з коксом кисню 

повітря, що заповнює контур УСГК під час її першого завантаження: 

 

С + О2  СО2; 

 

2С + О2  2СО; 

 

С + СО2  2СО. 

 

В циркулюючому газі також містяться парогазові продукти 

поліконденсаційних процесів (СН4, Н2), що відбуваються з коксом у форкамері. 

Виділена за поліконденсаційних процесів водяна пара за високих температур 

частково газифікує вуглець коксу: 

 

С + Н2О  СО + Н2. 

 

На підставі п. 10.136 ПТЕ-2017 вміст горючих компонентів у 

циркулюючих газах УСГК має бути наступним (%): СО – 8-16; Н2 – до 5; СН4 – 
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до 1,0. Решта – вуглекислий газ, азот. Гранично припустимий вміст водню – 

8 %, за перевищення встановленого нормативу агрегат має бути зупинений для 

з’ясування та усунення причин. 

Для зниження вмісту горючих компонентів до кільцевого каналу камери 

гасіння подають повітря для допалювання: 

 

2СО + О2  2СО2; 

 

2Н2 + О2  2Н2О. 

 

Однак при цьому зростає вміст вуглекислого газу та водяної пари, що 

призводить до додаткових втрат коксу внаслідок його газифікації. 

Згідно з п. 10.137 ПТЕ-2017 за нормальної роботи вміст кисню в 

циркулюючих газах УСГК має не перевищувати 1,0 %. За підвищення вмісту 

кисню вище за цю величину слід негайно вжити заходів для виявлення та 

усунення підсмоктувань повітря до системи. 

Сухе гасіння у порівнянні з мокрим дозволяє знизити вологість коксу на 

3-4 %, поліпшити показники механічної міцності за М25 на 4-6 %, за М10 на 

0,3 %, вміст класу більше 80 мм в коксі знижується на 3-4 %, а класу менше 

25 мм – на 0,1 %. 

У доменному виробництві питома витрата коксу сухого гасіння на 2-3 % 

нижча, ніж коксу мокрого гасіння. 

В той же час сухому гасінню коксу притаманні й певні ризики: 

– великі капітальні витрати; 

– втрата частини коксу внаслідок газифікації в камерах УСГК (т.зв. 

«угар»); 

– підвищене пиління коксу; 

– додаткові викиди забруднювальних речовин до атмосфери з 

надлишками циркулюючого газу. 

 

10.3 Сортування коксу 

 

За сортування валовий кокс розділяють на товарні класи за крупністю. В 

загальному вигляді сортування коксу складається з наступних операцій: 

– транспортування коксу від рампи або розвантажувального пристрою 

УСГК системою горизонтальних (підрампових) та похилих конвеєрів; 

– накопичення валового коксу в бункерах; 

– розвантаження бункерів та подача валового коксу нагору будови 

сортувальні; 
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– розділення валового коксу за крупністю на валкових грохотах; 

– подача надрешітного продукту (більше 60 мм, 40 мм або 25 мм) в 

бункери крупного коксу; 

– контрольне грохотіння підрешітного продукту на двохситних 

інерційних грохотах з виділенням класів більше 25 мм (додається до 

надрешітного продукту валкових грохотів або є самостійним товарним класом, 

накопичуваним в спеціальному бункері), 25-10 мм та менше 10 мм 

(накопичуються в двох бункерах дрібних класів); 

– відвантаження товарних класів коксу з бункерів до залізничних пів-

вагонів. 

Бункера валового та/або металургійного коксу дозволяють забезпечити 

безперебійну роботу цеху за тривалих перерв у подачі залізничних вагонів, що 

важливо для заводів, розташованих на певному віддаленні від металургійних 

комбінатів. Для підприємств невеликої потужності накопичення крупного 

коксу в бункерах дозволяє знизити простої вагонів під навантаженням. В той 

же час спорудження бункерів потребує значних капітальних вкладень. Тому на 

більшості підприємств бункера валового коксу відсутні. На деяких 

підприємствах відсутні також і бункери металургійного коксу. 

За безбункерного коксосортування валовий кокс підрамповим та похилим 

конвеєрами надходить безпосередньо на валковий грохот. Підрешітний продукт 

розсівають додатково на контрольному грохоті. Надрешітні продукти валкового 

та контрольного грохотів, як правило, об’єднують та разом відвантажують у 

вагони. Дрібні класи коксу накопичуються в бункерах у кількості, достатній 

для заповнення вагонів, що подають під навантаження. 

 

Контрольні запитання 

 

1. В чому полягає сутність мокрого гасіння коксу? 

2. Які складові установки мокрого гасіння коксу? 

3. Навіщо та як погашений кокс витримують на рампі? 

4. В чому полягають переваги та недоліки мокрого гасіння коксу? 

5. В чому сутність та переваги сухого гасіння коксу? 

6. Які технологічні параметри сухого гасіння коксу? 

7. Який циркуляційний газ використовують для сухого гасіння коксу та як 

формується його склад? 

8. В чому сутність «угару» коксу за сухого гасіння? 

9. Які ризики притаманні сухому гасінню кокса? 

10. Як здійснюється сортування коксу? 
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