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діапазоні зміни швидкостей подачі. Тільки ККД має розбіжність від 9,56 до 

14,41 % на першій ділянці зміни швидкості подачі від 0,2 до 0,4 м/с. Це 

пояснюється невідповідністю часу випромінювання у породний масив і 

поглинання їм енергетичного потоку системи ПМРОП. На другій ділянці зміни 

швидкості подачі від 0,4 до 0,5 м/с розбіжність макро- і мікрорівневих значень 

знижується з 8,94 до 2,53 %. Це підтверджує оптимальність діапазону 

швидкостей подачі відповідністю часу випромінювання у породний масив і 

поглинання їм енергетичного потоку системи ПМРОП. І, нарешті, третя ділянка 

зміни швидкостей подачі від 0,5 до 0,8 м/с характерна стабілізацією розбіжності 

кількісних значень ККД класичного (макрорівневого) і імпульсно-хвильового 

(мікрорівневого) підходу. Розбіжність зросла з 2,63 до 2,80 %.  
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CRITERIA METHOD OF CREATING MINING SYSTEMS 
 

Terentiev O. M., Doctor of Technical Sciences, Kleshchov A. I., PhD in technical sciences, 
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The criterion method of creation of mining systems "Rock massif - working body - drive" is 

offered. It involves the axiomatic synthesis of production boundary conditions (VGU) functioning. 

Under VSU are understood rational values: specific energy consumption, productivity, efficiency, 

and quality of operation. The last indicator is the ratio of productivity to the cost of operating the 

system. The operating parameters of the system are revealed when the molecular wave approach is 

used to determine them. The quantitative coincidence of micro-and macro-level research results 

provides the preparation of objective practical recommendations. 
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Проведено огляд різних способів підвищення якості вугільної шихти та режимів 

коксування для підвищення якості коксу при використанні альтернативних джерел 

сировини, які є перспективними замінниками цінних марок вугілля [1, 2, 3]. Визначено 

перспективи використання кам’яновугільного пеку в якості добавки у вугільну шиту для 

покращення властивостей коксу. Досліджено влив кам’яновугільного пеку на показники 

якості коксу та його оптимальний вміст у вугільній шихті. 

Ключові слова: вугільна шихта, кам’яновугільний пек, коксівне вугілля, кокс, спікливі 

добавки 
 

Для визначення якості коксу, отриманого з експериментальної вугільної 

шихти, в лабораторних умовах підібрано базова та дві проби з варійованим вмістом 

кам’яновугільного пеку – 5 % (проба №1) та 10 % (проба №2) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники якості коксу 

№  

Показник 

Співвідношення спікливих та коксових 

компонентів, %  

 Кокс з  базової 

шихты, 48:52 

Кокс з  шихты  

№1, 38:62 

Кокс з шихты  

№2, 35:65 

1 Волога, W
r
 , % 3,2 3,3 2,3 

2 Зольність A
d
, % 12,8 12,4 12,0 

3 Вихід летких речовин V
daf

, % 0,5 0,4 0,5 

4 Вміст сірки S
d
, % 0,46 0,41 0,37 

5 Гранулометричний склад, %     

 60-80 мм 21,1 19,6 17,3 

 40-60 мм 35,0 38,3 40,4 

 25-40 мм 20,5 25,2 23,0 

 <25 мм 4,3 6,2 5,0 

 

Досліджені проби мають знижену зольність у порівнянні з базовою, що 

можна пояснити виведенням зі складу шихти жирного і спікливого вугілля та 

низькою зольністю пеку (Ad=0,22%). Отже, при коксуванні досліджених шихт 

зольність отриманого коксу (25 мм) відповідно знизилась на 0,5-0,8 %. 

Доведено, що у досліджених шихтах з додаванням кам’яновугільного пеку у 

порівнянні з базовою шихтою показник товщини пластичного шару збільшився 

на 3-6 мм (у=18-19 мм) у порівнянні з базовою (у=15 мм). Найкращий показник 

механічної міцності М25 коксу (84 %) отримано для проби із вмістом 

кам’яновугільного пеку 10 %. Реакційна здатність коксу (CRI), отриманого з 

проб з кам’яновугільним пеком зменшилась на 8 % у порівнянні з базовою. 

Вміст сірки знизився з 0,46 % до 0,37 % у пробі з вмістом спікливої добавки 10 

%. Змінився і гранулометричний склад коксу. Відбулося зниження крупних 

класів, значно підвищився вміст фракції 40-60 мм та 25-40 мм.  
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Отримані результаті свідчать про позитивний вплив кам’яновугільного 

пеку на якість коксу. 
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A review of various ways to improve the quality of coal charge and coking regimes to 

improve the quality of coke using alternative sources of raw materials, which are promising 

substitutes for valuable brands of coal [1, 2, 3]. Prospects for the use of coal pitch as an additive in 

coal sewing to improve the properties of coke have been identified. The influence of coal pitch on 

coke quality indicators and its optimal content in coal charge was studied. 
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Запропонована методика визначення оптимального ступеня подрібнення вугільної 

шихти, в якому в якості критерію для розрахунку використовується показник відбиття 

вітриніту, значення якого змінюється в залежності від петрографічного складу вугілля і 

стадії метаморфізму.  
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