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Аргументовано необхідність визначення насипної густини кам’яновугільного 
завантаження для розрахунку роботи коксових печей, оскільки цей показник впливає на 
фізико-хімічні властивості коксу та на продуктивність коксових печей. Надано схему 
апарату та наведено методику визначення насипної густини вугільної шихти. Кожне 
отримане значення є середнім з п’яти паралельних визначень. 
Виконано дослідження залежності насипної густини від вологості для двох дослідних 
коксівних шихт різного марочного складу, що були складені з участю вітчизняних та 
імпортованих марок вугілля  
Для шихти № 1 зроблено висновок, що величина насипної густини вугільної шихти 
істотно залежить від її робочої вологи. Мінімальна величина насипної густини (798 
кг/м3) досягається при величині робочої вологи, яка становить близько 7 %. При 
зниженні величини робочої вологи до 4 % або її зростанні до 12 %, значення насипної 
густини вугільної шихти зростає до 820 і 871 кг/м3 відповідно. Мінімальну величину 
насипної густини шихти № 2 (779 кг/м3) досягнуто при значенні робочої вологи 7–8 %. 
При зниженні величини робочої вологи до 4,5 % або її зростанні до 12 %, значення 
насипної густини вугільної шихти зростає до 845 і 892 кг/м3 відповідно. 
На основі узагальнення отриманих результатів розроблено математичні та графічні 
залежності, що описують вплив збільшення вологості вугільних шихт на вміст в них 
класу менше 0,5 мм, а також величин середнього діаметра вугільних зерен та насипної 
густини. Встановлено, що вугільні шихти характеризуються мінімальною насипною 
густиною при вологості 7,2 %. При збільшенні вологості вугільних шихт до 12 % 
відбувається різке зниження вмісту в них класу менше 0,5 мм. Це відбувається 
внаслідок огрудковування дрібних вугільних зерен, що виражається в збільшенні їх 
середнього діаметру. 
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