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ВПЛИВ НАСИПНОЇ ГУСТИНИ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ НА ТЕПЛОТУ ЗГОРЯННЯ КОКСУ
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Статтю присвячено лабораторним дослідженням щодо визначення впливу величини насипної
густини вугільної шихти (зокрема трамбованої) на значення найвищої теплоти згоряння
отриманого з неї коксу. Для складання модельних вугільних шихт були відібрані і комплексно
проаналізовано вугільні концентрати, що входять в сировинну базу коксохімічних підприємств
України. З дослідженого вугілля були складені 4 варіанти вугільних шихт, що характеризуються
різним марочним складом. Дослідні коксування вугільних шихт виконували у 5-кг лабораторної
печі конструкції ДП «УХІН». Шихту для коксування, підготовлену насипним способом,
зволожувати до 8 %. Шихту для трамбування зволожувати до 12 %, затрамбовували у
спеціальну матрицю до густини 1,15 т/м3 і далі трамбований вугільний пиріг розташовували в
реторті для коксування.
Встановлено, що максимальна величина найвищої теплоти згоряння доменного коксу досягається
при коксуванні вугільних шихт, які характеризуються наступним набором показників якості:
R0=0,91–0,94 %; Vdaf = 30,9–31,0 %; Cdaf = 83,80-83,83 %; Hdaf = 5,01 – 5,02 %; Oddaf = 8,42 – 8,45 %.
Показано, що збільшення насипної густини вугільних шихт, що характеризуються однаковим
набором показників якості, з 800 до 1150 кг/м3 призводить до зростання найвищої теплоти
згоряння доменного коксу на 0,05–0,12 МДж/кг. Водневі зв'язки є чинником, який сприяє щільнішій
упаковці вугільних зерен у масі завантаження. Для цього кількість молекул води повинна
відповідати кількості полярних зв'язків у вугільних макромолекулах. За нестачі води брати участь
в утворенні нових зв'язків будуть не всі полярні функціональні групи, наявні в макромолекулах, а це
не дозволить щільніше пакувати вугільні зерна. Навпаки, при більшій вологості надлишкові
молекули води будуть займати місце в завантаженні, не беручи участь в утворенні зв'язків з
вугільними макромолекулами, а це призведе до зниження насипної густини в розрахунку на суху
масу.
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