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У статті висвітлено методичні засади та результати досліджень щодо розробки критеріїв і
практичних рекомендацій стосовно оптимізації складів вугільних шихт коксових батарей №№ 5
та 6 коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для отримання коксу
необхідної якості з трамбованої шихти. Визначальним показником виробництва коксу із
застосуванням технології трамбування вугільних шихт є міцність трамбованого пирога.
Найвдалішим способом визначення цього показника є оцінка міцності непрямим методом за
величиною зусилля зрізу (ϭзз) трамбованих зразків шихт в лабораторних умовах. Цей метод
дозволяє виявити зміну міцності вугільного пирога і вжити необхідних заходів щодо недопущення
або мінімізації кількості його обвалів при завантаженні. У статті надано зображення установок
для лабораторного трамбування вугільної шихти і визначення міцності отримуваного пирога на
зріз, наведено методику виконання визначення цього показника.
В результаті викладених досліджень встановлено, що щільність трамбованого пирога з
подрібненого індивідуального вугілля, котре входить до сировинної бази коксохімічного
виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», тісно пов'язана зі вмістом у вугільній сировині
класів < 3 і < 0,5 мм. Збільшення вмісту класів < 3 і < 0,5 мм призводить до зростання показника
σзз. Також показано, що фактичні значення σзз для бінарних вугільних сумішей є вищими за
розраховані.
Встановлено, що зі збільшенням рівня помелу вугільних шихт з 90,1 до 92,2 % відбувається
зростання величини показника σзз з 12,5 до 15,0 кПа, тобто на 20 %. При збільшенні вологості
шихти з 10,0 до 11,5 % міцність трамбованого пирога зростає. Збільшення вмісту вологи вище 12
% небажано через зниження міцності трамбованого вугільного пирога, а також збільшення
витрат тепла на коксування, яке йде на випаровування вологи.
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