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У роботі наведено результати експериментальних досліджень підготовки вугільної 

шихти до коксування із застосуванням удосконаленої технологічної схеми, де в якості 

обладнання використовували вібраційний підпресувальник та технічну систему «роторний 

змішувач – конвеєр» з одночасним вібраційним впливом на вугільну шихту. 
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В даний час у сировинній базі коксохімічних підприємств України 

спостерігається нестача коксівного вугілля марок К (коксового) та Ж 

(жирного), що обумовлює залучення в шихтову суміш вугілля низької якості. 

Тому доцільним є пошук шляхів удосконалення технології підготовки вугілля 

до коксування, що дозволяє отримувати кокс необхідної якості. На основі 

аналізу різних способів підготовки вугільної шихти до коксування зі 

збільшеним вмістом вугілля низької якості [1–4] в даному дослідженні 

розглянуто технологічну схему з попереднім підпресуванням та змішуванням 

вугільної шихти за допомогою вібраційно-ударного обладнання.  

Метод підпресування дозволяє підвищити щільність вугільної суміші, а 

якісне її змішування – отримати гомогенну шихту, що дає можливість 

використовувати вугілля інших марок (крім К і Ж) без зниження властивостей 

коксу, що отримується, за показником міцності М 25 і стирання М 10 . 

Експерименти складалися з декількох етапів. На першому визначався вплив 

підпресування на насипну щільність вугільної шихти, що складається з різного 

вугілля, марковий склад якого, його дольова участь у шихті, а також основні 

характеристики представлені в роботі. Наведена шихта піддавалася 

попередньому дробленню в лабораторній молотковій дробарці.  

В результаті дроблення була отримана шихта, що складається з класу 

0...3мм (а саме, 97% загальної маси вихідного продукту).  

Оцінку адекватності отриманої моделі виконували за допомогою 

критерію Стьюдента [5], довірчий інтервал у нашому випадку становив Δb i = 

0,6, що не перевищує допустимі 5 %. Для досліджень на другому етапі 

коефіцієнт підпресування вугільної шихти брався рівний Кпп = 18,8, що 

відповідало максимальній насипній щільності суміші та її подальшій обробці в 
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технічній системі «роторний змішувач-конвеєр» з вібраційним впливом і без 

нього.  

Результати механічної міцності та стирання отриманого коксу за 

показниками М 25 и М 10 при різних способах підготовки вугільної шихти до 

коксування наведені в роботі. 

Використання підпресування і змішування для підготовки вугілля до 

коксування, що слабо спікається, дозволяє суттєво підвищити якість коксу за 

показниками його міцності та стирання.  

Дослідження показали, що зі збільшенням коефіцієнта підпресування 

вугільної шихти спостерігається зростання її насипної щільності, що, 

безумовно, впливає на показники міцності кінцевого продукту коксування. 

Крім цього, на показники якості коксу впливає і змішування вугільної шихти 

при використанні технічної системи «роторний змішувач-конвеєр», завдяки 

чому покращується фізико-механічні властивості готового продукту. 

Запропоновані способи підготовки вугільної шихти до коксування можуть бути 

використані і в існуючих технологічних лініях вуглепідготовки без істотних їх 

реконструкцій і матеріальних витрат. 
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The paper presents the results of experimental studies of the preparation of coal charge for 

coking using an improved technological scheme, where a vibration pre-compactor and a technical 

system «rotary mixer – conveyor» with a simultaneous vibration effect on the coal charge were 

used as equipment. 
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