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АНОТАЦІЯ 

Збиковський Є.І. Науково-теоретичні основи розробки 

ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-хіміко-технологічної 

переробки вугілля в умовах коксохімічного виробництва.  Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних 

матеріалів» (161 – Хімічні технології та інженерія).  Донецький 

національний технічний університет (м. Покровськ), спеціалізована вчена 

рада Д 08.084.05 при Національній металургійній академії України, Дніпро, 

2019. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої проблеми 

коксохімічного виробництва – розвитку наукових основ комплексної 

ресурсо- та енергозберігаючої екологічно чистої технології коксохімічного 

виробництва у складі технологій: виробництва бездимного твердого палива, 

газифікації бездимного твердого палива з отриманням синтез-газу, 

часткового брикетування вугільної шихти перед коксуванням, позапічної 

обробки коксу водним розчином пентаборату калію. 

Отримала подальший розвиток концепція ресурсозберігаючої 

технології енерго-хіміко-технологічної переробки вугілля на засадах 

екологічного підходу. Встановлена можливість створення гнучкої 

комплексної технології, яка дозволить здійснити диверсифікацію 

коксохімічного виробництва без його докорінної реконструкції. 

Розвинені уявлення щодо основних особливостей енерго-хіміко-

технологічної переробки низькосірчистої слабкометаморфізованої 

високозольної вугільної сировини, які полягають у формуванні нових 

теплотехнічних властивостей штучного енергетичного палива та поліпшенні 

його кінетичних і динамічних характеристик спалювання. 
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Розроблені науково-практичні основи технології виробництва 

бездимного твердого вуглецевого палива, яка дозволяє отримати паливо з 

високою теплотою згоряння та механічною міцністю, високою реакційною 

спроможністю, високою швидкістю та повнотою вигоряння частинок палива.  

Доведено можливість використання відходів вуглезбагачення при 

виробництві бездимного твердого палива. Обґрунтовано застосування 

вуглецьвміщуючої суміші у складі збагаченого низькосірчистого 

малометаморфізованого газового вугілля (65-85%) і шламів  відходів 

вуглезбагачення (15-35%, зольністю до 50%) у якості сировини для 

виробництва вуглецевого твердого бездимного палива. 

Отримано нові уявлення про кінетику та динаміку вигорання 

бездимного твердого палива. Встановлена здатність бездимного твердого 

палива при спалюванні у середньотемпературній зоні (до 5600С) реагувати з 

киснем повітря на начальному етапі конверсії (Х=6-8%) у кінетичній фазі із 

швидкістю, більш високою (максимальна питома швидкість горіння вуглецю 

Rm04,2∙10-4 1/с) у порівнянні з високометаморфізованими паливами. 

Виявлено наявність процесу зниження швидкості вигорання паливних 

частинок до показників, нижче за викопні палива, з невеликим загальним 

ступенем конверсії (30-35%).  

Доведена здатність бездимного твердого палива у високотемпературній 

зоні (більше за 8000С) переводити режим горіння до зовнішньодифузійної 

фази. Встановлено, що в процесі високотемпературного спалювання 

збільшується його швидкість (тривалість вигорання – 400 с) та 

інтенсифікуються процеси в промислових енергетичних установках. 

Доведено можливість та переваги використання бездимного твердого 

палива у якості енергетичного палива, яке забезпечує покращення 

екологічних показників: кількість викидів в атмосферу по NOx знижується в 

2,3 рази, SO2 – в 2,1 рази, СО – в 6,7 рази. Розраховано економічний 

результат промислового використання бездимного твердого палива в 
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котельнях та обсяг зменшення збору за забруднення навколишнього 

середовища. 

Доведено техніко-економічні переваги використання бездимного 

твердого палива у якості відновника феросплавного виробництва: вміст 

марганцю в шлаку знижується на 1,2%, витяг марганцю збільшується на 

0,7%, продуктивність печі зростає на 1,2%. 

Розроблено показники якості бездимного твердого палива, які 

покладено в основу технічних умов ТУ У 10.1-23472138-240:2007. 

Розроблено новий спосіб отримання синтез-газу методом 

низькотемпературної газифікації розпеченого бездимного твердого палива 

без попереднього охолодження з метою підвищення глибини переробки 

малометаморфізованого вугілля. Обґрунтовано переваги розробленого 

способу: підвищення ККД газифікації до 92%, можливість газифікації будь-

яких видів бездимного твердого палива незалежно від класу крупності та 

плавкості золи, зниження витрат кисню на газифікацію, скорочення витрат 

палива, що газифікується, до 12% і ліквідація викидів в атмосферу при 

гасінні коксу.  

Економічно доведено, що доцільним є впровадження комплексу 

глибокої переробки вугілля в умовах діючого коксохімічного виробництва з 

потужністю існуючих коксових батарей по виробництву бездимного 

твердого палива від 1 млн т на рік. Строк окупності інвестиційних витрат за 

різних умов реалізації пропонованої технології складає 3,2-4 роки. 

Розвинуто наукові основи технології часткового брикетування шихти з 

рідкими другорядними продуктами (відходами) коксохімічного виробництва 

як зв’язуючої речовини. Встановлено можливість їх введення у вугільну 

шихту для коксування без погіршення якості доменного коксу задля 

утилізації відходів безпосередньо на коксохімічному підприємстві. 

Обґрунтовано можливість часткового вирішення проблеми сировинної бази 

коксування шляхом заміни частки добреспікливого вугілля на 
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слабкоспікливе марок Г, СС, Т, а також неспікливої домішки (відсів 

коксового дріб’язку).  

Обґрунтовано технологічні умови реалізації процесу брикетування 

вугільної шихти з індивідуальною багатокомпонентною зв’язуючою 

речовиною, сформованою з рідких відходів коксохімічного виробництва. 

Встановлено та експериментально підтверджено параметри процесу 

брикетування: вологість вугілля (вугільної шихти), що брикетується, має 

бути менше 8%, кількість зв’язуючої речовини  10-15%, температура 

змішування суміші вугілля та зв’язуючої речовини  50-800С, тиск 

пресування  50-70 МПа, час структурування брикетів при 140-1600С  одна 

година або час витримки при 15-250С  3-5 діб. 

Доведена можливість повної утилізації рідких відходів коксохімічного 

виробництва методом їх використання у технології часткового брикетування 

вугільної шихти перед коксуванням як комплексного зв’язуючого матеріалу 

(67% фусів, 30% кислої смолки, 3% полімерів) у кількості 10-15%. 

Обґрунтована здатність багатокомпонентної вуглецьвмісної зв’язуючої 

речовини вступати в адгезійні процеси з твердою фазою вугільної шихти, яка 

забезпечує міцність брикетів на стадії структурування. 

Встановлено, що залежність міцності брикетів зі суміші вугільної 

шихти (90%) і комплексної зв’язуючої речовини (67% фусів, 30% кислої 

смолки, 3% полімерів) від тиску носить екстремальний характер з 

максимумом міцності при тиску в межах 350-450 кг/см2. Для конкретних 

умов показано, що за умови сушки брикетів при 1600С протягом 30 хв. їх 

міцність складає 20 кг/см2.  

Розроблено математичну модель процесу брикетування вугільної 

шихти з індивідуальною і багатокомпонентною зв’язуючою речовиною, 

сформованою з рідких відходів коксохімічного виробництва. Доведено 

можливість прогнозування міцності брикетів при їх формуванні в умовах 

певного технологічного процесу.  
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Визначено найбільш сприятливе співвідношення факторів, за яким 

досягається найбільша міцність (13,28% комплексної зв’язуючої речовини у 

суміші для брикетування, тиск брикетування 300 атм) і найменша 

стиранність коксу (12,90% зв’язуючої речовини, тиск брикетування 300 атм). 

Встановлено, що найміцніший кокс має значення індексу міцності коксу 

61,15% (метод ВУХІН) при 18% комплексної зв’язуючої речовини у суміші 

для брикетування та тиску брикетування у 467 атм. 

Розроблена методика вимірювання тиску брикетування на екструдері 

для використання в умовах виготовлення брикетів на коксохімічних 

підприємствах. 

Досліджено взаємодію боратів лужних металів з поверхнею шматків 

доменного коксу у процесі позапічної обробки при використанні водного 

розчину пентаборату калію KB5O8 (вміст в коксі сухого пентаборату  до 

0,68 мас. %, неіоногенної поверхнево-активної речовини  до 0,0070 мас. %). 

Доведена можливість створення надійного захисного шару на шматках 

коксу, який інгібує реакції вуглецю коксу з киснем і вуглекислим газом у 

доменній печі, що дає можливість покращити показники якості коксу до 

рівня міжнародних стандартів: CRI ≤ 22-25% і CSR ≥ 65-70%. 

Теоретично досліджено та експериментально підтверджено уявлення 

щодо зв'язку між реакційною здатністю доменного коксу та його 

післереакційною міцністю і процесами адсорбції неорганічних речовин у 

внутрішні шари пористої вуглецевої структури коксу. 

Досліджено особливості та характер зміни показників якості коксу - 

зниження реакційної здатності доменного коксу і збільшенні післяреакційної 

міцності після часової витримки коксу, обробленого водним розчином 

пентаборату калію з добавкою поверхнево-активної речовини. Встановлено 

чинники, що впливають на показники CSR та CRI коксу: зменшення питомої 

поверхні кускового коксу, яка є доступною окислювальним газам, 

збільшення поверхні кристалітів коксу, покритих захисним шаром дімерних 
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аніонів B2O4
-2, а також збільшення кількості іонів K+, які інтеркалірують в 

пористу вуглецеву структуру коксу. 

За допомогою рентгено-структурного аналізу підтверджено можливість 

хімічної реакції між вуглецем кристаліту коксу і сполуками бору, що 

призводить до утворення на поверхні шматка коксу органомінеральних 

структур. Доведено, що використання неіоногенної поверхнево-активної 

речовини у кількості, що забезпечує вміст в коксі 0,0035-0,0070% мас., є 

оптимальним для досягнення повного змочування шматків коксу водним 

розчином пентаборату.  

Обґрунтовано суттєве зменшення питомої поверхні і об'єму пор 

шляхом обробки коксу боратами, що відбувається як за рахунок утворення 

шару молекул боратів на поверхні пор коксу, так і за рахунок перекриття 

молекулами боратів мікро- і мезопор. Доведено можливість застосування 

пропонованої інноваційної технології виробництва коксу з показниками 

CRI<20% та CSR>70%, що відповідає рівню якості найкращих світових 

зразків доменного коксу. 

На підставі результатів досліджень запропонованої технології, 

отриманих в лабораторних і промислових умовах, розроблений 

технологічний регламент післяпічної обробки доменного коксу водним 

розчином пентаборату калію. 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі при викладанні дисциплін: «Хімічна технологія твердих горючих 

копалин», «Фізика та хімія твердих горючих копалин», «Теоретичні основи 

технології переробки горючих копалин», «Технологія переробки твердих 

горючих копалин та виробництво альтернативних палив», «Теоретичні 

основи технологічних процесів переробки горючих копалин», 

«Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Технологія 

вуглекоксового виробництва», «Проектування виробництв переробки 

горючих копалин», «Екотехнології в авіаційній галузі» студентам 
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спеціальностей: 161 «Хімічна технологія та інженерія» та 101 «Екологія», 

при виконанні кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів та науково-

дослідних робіт на кафедрах: технології переробки нафти, газу і твердого 

палива (Національний технічний університет «Харківський Політехнічний 

Інститут»); хімічної технології переробки нафти і газу (Національний 

університет «Львівська політехніка»); металургійного палива та вогнетривів 

(Національна металургійна академія України); хімічної технології палива 

(Український державний хіміко-технологічний університет); екології 

(Національний авіаційний університет); хімічних технологій (Донецький 

національний технічний університет). 

Ключові слова: ресурсозберігаюча технологія, коксохімічне 

виробництво, бездимне тверде паливо, позапічна обробка коксу, газифікація, 

брикетування, утилізація відходів. 
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resource-saving technology for complex energy-chemical and technological 

processing of coal in the coke-chemical production. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences, specialty 05.17.07  

Chemical Technology of Fuels and Lubricants (161 – chemical technology and 

engineering). Donetsk National Technical University (Pokrovsk), Specialized 

Scientific Council D 08.084.05 at the National Metallurgical Academy of Ukraine, 

Dnіprо, 2019. 

The dissertation is devoted to the solution of an important problem of coke 

and chemical production  development of the scientific bases of the complex 

resource- and energy- saving environmentally friendly technology of the coke 

chemical production which includes the following technologies: production of 

smokeless solid fuel, gasification of smokeless solid fuel with obtaining of the 

synthesis gas, partial briquetting of coal mixture before the coking, coke 

processing outside the oven with an aqueous solution of potassium pentaborate. 

The concept of resource-saving technology of energy-chemical and 

technological processing of coal on the basis of ecological approach was further 

developed. The possibility of creating a flexible complex technology that will 

allow to diversify coke and chemical production without its radical reconstruction 

has been established. 

Ideas about the main features of energy-chemical and technological 

processing of low-sulfur low-metamorphosed high-ash coal were developed. These 

include: formation of new thermotechnical properties of artificial energy fuel and 

improvement of its kinetic and dynamic combustion characteristics. 

The scientific and practical basics of the technology of smokeless solid 

carbon fuel production are developed. It allows to obtain fuel with high 

combustion heat, mechanical strength, high reactivity, high speed and complete 

combustion of fuel particles. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/thermotechnical
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The possibility of using coal wastes in the production of smokeless solid fuel 

has been proved. The use of carbon-containing mixture in the composition of 

enriched low-sulfur and low-metamorphosed gas coal (65-85%) with sludges  

coal waste (15-35%, ash content up to 50%) as a raw material for the production of 

carbon solid smokeless fuel is substantiated. 

New ideas about the kinetics and dynamics of smokeless solid fuel 

combustion have been obtained. The ability of smokeless solid fuel during 

combustion in the medium temperature range (up to 5600C) to react with oxygen in 

the initial conversion stage (X=6-8%) in the kinetic phase at a rate higher 

(maximum specific carbon burning rate Rm04,2∙10-4 1/s) compared to highly 

metamorphosed fuels was established. The presence of the process of reducing the 

rate of combustion of fuel particles has been revealed. This rate is lower than the 

fossil fuel burn rate, with a small overall conversion rate (30-35%). 

The ability of smokeless solid fuels in the high temperature zone (more than 

8000C) to transform the combustion to the external diffusion phase has been 

proved. It is established that its speed is increasing (duration of burn-out  400 s) 

in the process of high temperature combustion and the processes in industrial 

power plants are intensified. 

Possibilities and advantages of using smokeless solid fuels as energy fuels 

have been proved. It provides improvement of environmental performance: NOx 

emissions are reduced by 2.3 times, SO2 – by 2.1 times, CO – by 6.7 times. The 

economic result of industrial use of smokeless solid fuel in boiler rooms and the 

amount of reduction of the environmental pollution levy are calculated. 

The technical and economic advantages of using smokeless solid fuels as a 

reducing agent of ferroalloy production have been proved: manganese content in 

slag is reduced by 1.2%, manganese extraction is increased by 0.7%, and furnace 

productivity is increased by 1.2%. 

The quality indices of smokeless solid fuel have been developed. They are 

the basis for the technical specifications of TC U 10.1-23472138-240: 2007. 



11 

 

A new method of producing synthesis gas by the method of low-temperature 

gasification of hot smokeless solid fuel without pre-cooling is developed to 

increase the processing depth of low-metamorphosed coal. The advantages of the 

developed method are substantiated: increase of gasification efficiency up to 92%, 

possibility of gasification of any types of smokeless solid fuel irrespective of the 

size class and fusibility of ash, reduction of oxygen consumption for gasification, 

reduction of gasification gas consumption up to 12% and elimination of 

atmospheric emissions during quenching coke. 

It is economically proven that it is advisable to apply a complex of deep coal 

processing in the conditions of existing coke production with the capacity of 

existing coke oven batteries for the production of smokeless solid fuel from 1 

million tons per year. The payback period for investment costs under different 

conditions of implementation of the proposed technology is 3.2-4 years. 

The scientific foundations of the partial briquetting technology of the coal 

mixture with liquid by-products (waste) of coke-chemical production as a binder 

have been developed. The possibility of their introduction into the coal mixture for 

coking without deterioration of the quality of blast furnace coke for the disposal of 

waste directly at the coking plant has been established. The possibility of a partial 

solution to the problem of the raw material for coking by substantiating the 

fraction of good-caking coal with weakly glowing grades G, SS, T, as well as non- 

caking impurities (elimination of coke breeze) is substantiated. 

The technological conditions for realization of the process of briquetting of 

coal mixture with individual multicomponent binder formed from liquid waste of 

coke and chemical production was substantiated. The parameters of the briquetting 

process have been established and experimentally confirmed: the moisture content 

of the briquetting coal (coal mixture) should be less than 8%, the amount of binder 

 10-15%, the mixing temperature of the mixture of coal and binder  50-800C, 

pressure pressing  50-70 MPa, briquette structuring time at 140-1600C  one hour 

or holding time at 15-250C  3-5 days. 
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The possibility of the complete utilization of liquid wastes of coke and 

chemical production by the method of their use in technology of partial briquetting 

of coal mixture before coking as a complex binder (67% of fuses, 30% of acidic 

tar, 3% of polymers) in the amount of 10-15% was proved. The ability of a 

multicomponent carbonaceous binder to engage in adhesive processes with the 

solid phase of the coal mixture was proved. This ensures the strength of the 

briquettes at the stage of structuring. 

It is established that the dependence of the strength of briquettes on a 

mixture of coal charge (90%) and complex binder (67% of fus, 30% of acidic tar, 

3% of polymers) on the pressure is extreme in nature with a maximum strength at a 

pressure in the range of 350-450 kg/cm2. For specific conditions, it is shown that 

their strength is 20 kg/cm with the drying of briquettes at 1600C for 30 minutes. 

A mathematical model of the process of briquetting coal mixture with an 

individual and multi-component binder formed from liquid waste of coke and 

chemical production has been developed. The possibility of forecasting the 

strength of briquettes during their formation under the conditions of a certain 

technological process is proved.  

The most favorable ratio of the factors that achieve the highest strength 

(13.28% of the complex binder in the briquetting mixture, briquetting pressure of 

300 atm) and the lowest abrasion of coke (12.90% of the binder, briquetting 

pressure of 300 atm) are identified. The strongest coke has been found to have a 

coke strength index of 61.15% (VUHIN method) with 18% of the complex binder 

in the briquetting mixture and the briquetting pressure of 467 atm. A technique for 

measuring the pressure of briquetting on an extruder for use in the conditions of 

briquette production at coke-chemical plants is developed. 

The interaction of borates of alkali metal with the surface of blast-furnace 

coke pieces during the outside oven process with the use of an aqueous solution of 

potassium pentaborate KB5O8 (content of dry pentaborate in coke  up to 0.68 
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wt.%, nonionogenic surface-active substance  up to 0.0070 wt. %) was 

investigated. 

The possibility of creating a reliable protective layer on the pieces of coke 

which inhibits the reaction of carbon coke with oxygen and carbon dioxide in the 

blast furnace was provided. It provides an opportunity to improve the quality of 

coke to the level of international standards: CRI ≤ 22-25% and CSR ≥ 65-70%.  

The concept of the relationship between the reactivity of blast furnace coke 

and its postreactivity and the processes of adsorption of inorganic substances into 

the inner layers of the porous carbon structure of coke has been theoretically 

investigated and experimentally confirmed. 

The peculiarities and nature of changes of the coke quality indicators and the 

decrease in the reactivity of blast furnace coke and the increase of the post-reaction 

strength after the endurance in time of coke which was treated with an aqueous 

solution of potassium pentaborate with the addition of surface-active substance 

were investigated. Factors which impact on the CSR and CRI indexes of coke have 

been identified. These include reducing the specific surface area of coke available 

to oxidizing gases, increasing the surface of coke crystallites covered with a 

protective layer of B2O4
-2 dimeric anions as well as an increase in the number of K+ 

ions that intercalate into the porous carbon structure of coke. 

X-ray structural analysis confirmed the possibility of a chemical reaction 

between the coke crystallite carbon and boron compounds, which leads to the 

formation of organomineral structures on the surface of a piece of coke. It is 

proved that the use of nonionic surfactant in an amount that provides a coke 

content of 0.0035-0.0070 wt.% is optimal for achieving complete wetting of the 

coke pieces with an aqueous solution of pentaborate. 

Substantial reduction of the specific surface area and pore volume by the 

treatment of coke with borates is substantiated. The possibility of using the 

proposed innovative technology of coke production with CRI <20% and CSR> 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/provides+an+opportunity
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/These+include+the+following
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70% is proved, which corresponds to the quality level of the best world samples of 

blast furnace coke. 

Based on the results of the research of the proposed technology obtained in 

laboratory and industrial conditions, the technological regulation of the post-

treatment of blast furnace coke with an aqueous solution of potassium pentaborate 

was developed. 

The results of the dissertation are used in the educational process in teaching 

the disciplines: "Chemical technology of solid fossils", "Physics and chemistry of 

solid fossils", "Theoretical bases of technology of processing of fossil minerals", 

"Technology of processing of fossil fuels and production of alternative fuels", 

"Theoretical bases of technological processes of processing of fossil fuels" 

chemical-technological processes "," Technology of carbon-coke production "," 

Designing of production of processing of combustible minerals "," Ecotechnology 

in aviation "to students of specialties: 161" Chemical technology and engineering 

"and 101 Ecology, performing the qualification works of masters and research 

works at specialized departments: technologies of oil, gas and solid fuel processing 

of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", chemical 

technology of oil and gas processing of the National University "Lviv 

Polytechnic", metallurgical fuel and refractories of the National Metallurgical 

Academy of Ukraine, chemical fuel technology of the Ukrainian State University 

of Chemical Technology, ecology of the National Aviation University, chemical 

technology of the Donetsk National Technical University. 

Keywords: resource-saving technology, coke production, smokeless solid 

fuel, coke processing outside the oven, gasification, briquetting, waste disposal.  
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ВСТУП 

Актуальність роботи. В сучасних умовах одним із головних 

пріоритетних технологічних напрямків енерго-хіміко-технологічної 

переробки викопного кам’яного вугілля в Україні є коксохімічне 

виробництво, у якому доменний кокс, як основна продукція, визначає його 

технічний стан і ринкову конкурентоспроможність. Підвищення вимог щодо 

якості коксу, зростання потреби у його виробництві, обмеження відносно 

формування ціни обумовлюють його конкурентоздатність на українському та 

світовому ринках. З огляду на сутність коксохімічного виробництва, воно 

повністю залежить від єдиного споживача  доменного виробництва. 

Тимчасові спади у споживанні металу на внутрішньому і зовнішніх ринках, 

зниження цін на метал, підвищення вимог щодо якості сировинних 

компонентів у доменному виробництві істотно впливають на економічні та 

технологічні показники коксохімічного виробництва. Тому виробництво 

коксу, яке залежить від функціонування металургійної галузі, знаходиться у 

постійному стані невизначеності перспектив розвитку. 

З іншого боку, виробництво необхідної кількості доменного коксу з 

високими якісними показниками із вугільної сировинної бази коксування 

України відчуває сильний вплив нестачі добреспікливого низькосірчистого 

вугілля. Водночас використання виключно українського коксівного вугілля 

суттєво погіршує якісні показники коксу. В результаті зростає імпорт 

високоякісного коксівного вугілля високої вартості. Ці обставини 

перешкоджають впровадженню сучасних технологій у доменному 

виробництві, наприклад, вдування пиловугільного палива. Як наслідок 

збільшується кількість другорядних продуктів (відходів) виробництва та 

викидів, що погіршують екологічну обстановку.  

Враховуючи, що діюче коксохімічне виробництво є унікальним 

комплексом хіміко-технологічної переробки викопного вугілля, стає 

можливим використання нових сировинних компонентів з виробництвом 
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нової продукції з новими споживчими якостями без докорінної реконструкції 

існуючого виробництва. Така концепція розвитку передбачає створення 

гнучкої комплексної ресурсо- та енергозберігаючої екологічно чистої 

технології коксохімічного виробництва, яка буде повністю адаптована до 

сучасних ринкових умов. Це надасть можливість здійснити диверсифікацію 

діючого коксохімічного підприємства, в результаті якої виробничі 

потужності вуглекоксового блоку не будуть обмежуватися виробництвом 

металургійного коксу з якісними показниками на рівні світових стандартів. У 

разі скорочення потреби на доменний кокс може бути запроваджено 

виробництво інших видів продукції, які користуються стійким високим 

попитом: бездимного твердого палива для енергетичних і побутових цілей, 

вугільних брикетів, синтез-газу як сировини для виробництва метанолу і далі 

рідкого моторного палива. Водночас виробництво бездимного твердого 

палива дозволить вирішити проблему нестачі високометаморфізованого 

енергетичного вугілля і антрациту, яка виникла внаслідок окупації окремих 

східних районів Донецької та Луганської областей. Ці райони традиційно 

були постачальниками такого палива для значної кількості електростанцій, 

працюючих на вугіллі марки Т та антрацитах.  

Забезпечення екологічної безпеки є одним із найважливіших 

стратегічних пріоритетів державної політики розвинених країн і умовою 

сталого розвитку. Внаслідок інтенсивного видобутку і переробки кам'яного 

вугілля, у тому числі високотемпературним коксуванням, в останні 

десятиліття посилюється дуже важлива екологічна проблема сучасності  

забруднення біосфери і руйнування її генетичних ресурсів. Тому вкрай 

необхідними являються розробка та запровадження інноваційних заходів, 

спрямованих на попередження і скорочення руйнівного впливу людської 

діяльності на довкілля, взагалі, та процесів переробки природних ресурсів 

геосфери, зокрема. Інноваційні технології у коксохімічному виробництві 

повинні забезпечити не тільки захист навколишнього середовища, а й 
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усунути втрати сировини за рахунок її повернення в технологічний процес, 

створити безвідходний технологічний цикл виробництва із замкнутими 

матеріальними та енергетичними потоками. Тому виробництво бездимного 

твердого палива, технологія часткового брикетування шихти перед 

коксуванням, суттєвою перевагою яких є також вирішення проблем 

утилізації відходів коксохімічного виробництва та збагачення вугілля, будуть 

сприяти зниженню екологічного навантаження на довкілля.  

Таким чином, актуальною і своєчасною є розробка ресурсозберігаючої 

технології комплексної енерго-хіміко-технологічної переробки вугілля в 

умовах коксохімічного виробництва. Це дозволить модифікувати та 

розширити номенклатуру продукції, освоїти інноваційні технології, які 

підвищать економічну та екологічну ефективність виробництва, і 

сприятимуть сталому розвитку коксохімічних підприємств.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт 

Донецького національного технічного університету Міністерства освіти і 

науки України у рамках тем: «Розробка науково-технологічних основ 

ресурсозберігаючого і екологічно безпечного способу створення сучасних 

вуглецевих композитів» (номер держ. реєстрації 0118U000294), 

«Дослідження впливу активних комплексних добавок на процеси деструкції 

та полімеризації кам’яновугільного пеку» (номер держ. реєстрації 

0113U002743), «Розробка та дослідження ресурсо- і енергозберігаючих 

технологій переробки горючих копалин» (номер держ. реєстрації 

0116U003645), «Зниження техногенного впливу на атмосферу при розробці 

вугільних родовищ» (номер держ. реєстрації 0110U004940), «Дослідження 

параметрів екологічно безпечного розташування вітроенергетичних 

установок на породних відвалах у гірничовидобувних районах України» 

(номер держ. реєстрації 0111U004015), «Дослідження еколого-економічного 

та ресурсосберігаючого потенціалу підприємств у аспекті удосконалення 
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механізму регулювання їх природоохоронної діяльності» (номер держ. 

реєстрації 0110U00149). У зазначених роботах автор є керівником та 

відповідальним виконавцем. 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є розвиток науково-

теоретичних основ розробки ресурсозберігаючої технології комплексної 

енерго-хіміко-технологічної переробки вугілля у складі технології підготовки 

вугільної шихти для коксування із використанням відходів виробництва, 

технології виробництва бездимного твердого палива, технології газифікації 

бездимного твердого палива, технології позапічної обробки коксу для 

забезпечення вимог сталого розвитку сучасного коксохімічного виробництва 

на засадах екологічного підходу. 

Для досягнення поставленої мети у роботі підлягають вирішенню 

наступні задачі: 

 теоретично обґрунтувати можливості використання 

ресурсосберігаючих технологій у складі комплексної енерго-хіміко-

технологічної технології переробки вугілля на засадах екологічного підходу в 

умовах коксохімічного виробництва; 

 розробити технічні та технологічні рішення щодо виробництва 

вуглецевого твердого бездимного палива на основі енерго-хіміко-

технологічної переробки слабкоспікливого малометаморфізованого вугілля із 

застосуванням технології термічної підготовки; 

 визначити технічні умови на бездимне тверде паливо на підставі 

експериментальних досліджень кінетики та динаміки взаємодії бездимного 

твердого палива з киснем повітря; 

 обґрунтувати науково-теоретичні засади використання бездимного 

твердого палива в процесі його газифікації та здійснити еколого-економічну 

оцінку газифікації бездимного твердого палива; 
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 розробити технологічні рішення на утилізацію відходів коксохімічного 

виробництва при частковому брикетуванні вугільної шихти перед 

коксуванням; 

 обґрунтувати параметри брикетування вугілля та вугільної шихти на 

підставі розробленої математичної моделі впливу часткового брикетування 

шихти з рідкими другорядними продуктами (відходами) коксохімічного 

виробництва на структурну міцність коксу; 

 теоретично обґрунтувати та перевірити процеси взаємодії неорганічних 

речовин із вуглецевими структурами коксу на основі експериментальних 

досліджень процесів обробки поверхні доменного коксу водними розчинами 

боратів; 

 встановити техніко-експлуатаційні параметри технології позапічної 

обробки коксу водними розчинами боратів та здійснити оцінку ефективності 

її застосування в промислових умовах. 

Об’єкт досліджень – процеси енерго-хіміко-технологічної переробки 

вугілля як складові ресурсозберігаючої комплексної технології в умовах 

коксохімічного виробництва на засадах екологічного підходу. 

Предмет досліджень – закономірності та техніко-експлуатаційні 

параметри інноваційних технологій: виробництва вуглецевого твердого 

бездимного палива, утилізації рідких другорядних продуктів (відходів) 

коксохімічного виробництва при частковому брикетуванні вугільної шихти 

перед коксуванням, використання бездимного твердого палива в процесі його 

газифікації та позапічної обробки коксу боратами.  

Методи досліджень. Дослідження вугілля і вугільної шихти 

здійснювалось із використанням стандартизованих методик елементного, 

технічного, петрографічного аналізу та пластометричного методу. 

Визначення якісних характеристик коксу та бездимного твердого палива 

здійснювалось із використанням стандартизованих фізико-механічних і 

фізико-хімічних методів дослідження: структурної міцності, дійсної і уявної 
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густини, поруватості, теплоти згорання, міцності коксу після реакції з СО2 

(CSR) та індексу реакційної здатності коксу (CRI) за ISO 18894:2018. Аналіз 

поверхні пористого тіла коксу проведено з використанням аналізатору 

питомої поверхні і пористості «Quantachrome Autosorb 6B» із застосуванням 

низькотемпературних адсорбційно-десорбційних методів (ВЕТ, BJH, DFT). 

Для дослідження кінетики взаємодії вуглецевої речовини палива з газами-

реагентами була використана лабораторна установка – диференційний 

імпульсний реактор високого тиску. Дослідження динаміки горіння 

бездимного твердого палива здійснювалося на лабораторній установці РСК-

2-Д із циліндричним реактором високого тиску. Компонентний склад газів 

визначався із використанням стандартизованих методик газової 

хроматографії, мас-спектроскопії, а також застосуванням ІЧ-газоаналізатору 

Siemens Ultramat 23. 

Визначення фізико-хімічних характеристик рідких продуктів (відходів) 

коксохімічного виробництва проведено з використанням стандартизованих 

методів дослідження: фракційного складу, температури розм’якшення 

залишку, щільності, елементного складу.  

Для розрахунку оптимальних показників позапічної обробки коксу 

водними розчинами боратів та дослідження закономірностей процесу 

часткового брикетування вугільної шихти із застосуванням 

багатокомпонентної зв’язуючої речовини було використано кореляційно-

регресійний аналіз та економіко-математичне моделювання. 

Експериментальні дослідження виконувалися за створеними оригінальними 

методиками з використанням обчислювальної техніки, методом подібності і 

аналізу розмірностей, застосуванням програмних продуктів MathCad, 

Statgraphics plus 5.1. Для визначення показників інвестиційного проекту 

будівництва комплексу глибокої переробки вугілля використано метод 

дисконтування. 
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Достовірність отриманих результатів забезпечена використанням 

основних положень теорії хімічної технології палива, загальнонаукових 

методів дослідження, емпіричних даних, сучасних методів обробки 

результатів та високою точністю вимірювального обладнання. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

 розвинені уявлення щодо основних особливостей енерго-хіміко-

технологічної переробки низькосірчистої слабкометаморфізованої 

високозольної вугільної сировини, які полягають у формуванні нових 

теплотехнічних властивостей штучного енергетичного палива та поліпшенні 

його кінетичних і динамічних характеристик спалювання. Науково 

обґрунтовано застосування вуглецьвміщуючої суміші у складі збагаченого 

низькосірчистого малометаморфізованого газового вугілля (65-85%) і шламів 

 відходів вуглезбагачення (15-35%, зольністю до 50%) у якості сировини 

для виробництва вуглецевого твердого бездимного палива, застосування якої 

дозволяє поліпшити теплотехнічні характеристики кускового поруватого 

штучного палива.  

 уперше на підставі порівняльної характеристики паливних 

властивостей бездимного твердого палива та енергетичного вугілля отримано 

нові уявлення про кінетику та динаміку вигорання бездимного твердого 

палива, які полягають у його здатності при спалюванні у 

середньотемпературній зоні (до 5600С) реагувати з киснем повітря на 

начальному етапі конверсії (Х=6-8%) у кінетичній фазі із швидкістю, більш 

високою (максимальна питома швидкість горіння вуглецю Rm04,2∙10-4 1/с) у 

порівнянні з високометаморфізованими паливами, з подальшим зниженням 

швидкості вигорання до показників, нижче за викопні палива, з невеликим 

загальним ступенем конверсії (30-35%). Доведено, що у високотемпературній 

зоні (більше за 8000С) бездимне тверде паливо здатне переводити режим 

горіння до зовнішньодифузійної фази, що збільшує швидкість спалювання 
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(час вигорання – 400 с) та інтенсифікує процеси в промислових енергетичних 

установках;  

 уперше за результатами теоретичних та експериментальних 

досліджень обґрунтована здатність багатокомпонентної вуглецьвмісної 

зв’язуючої речовини вступати в адгезійні процеси з твердою фазою вугільної 

шихти, яка забезпечує міцність брикетів на стадії структурування, що надає 

можливість повної утилізації рідких відходів коксохімічного виробництва 

методом їх використання у технології часткового брикетування вугільної 

шихти перед коксуванням як комплексного зв’язуючого матеріалу (67% 

фусів, 30% кислої смолки, 3% полімерів) у кількості 10-15%; 

 на підставі експериментальних досліджень отримало подальший 

розвиток уявлення щодо взаємодії боратів лужних металів з поверхнею 

шматків доменного коксу у процесі позапічної обробки при використанні 

водного розчину пентаборату калію (вміст в коксі сухого пентаборату  до 

0,68 мас. %, неіоногенної поверхнево-активної речовини  до 0,0070 мас. %) 

для створення надійного захисного шару на шматках коксу, який інгібує 

реакції вуглецю коксу з киснем і вуглекислим газом у доменній печі, що дає 

можливість покращити показники якості коксу до рівня міжнародних 

стандартів: CRI ≤ 22-25% і CSR ≥ 65-70%; 

 отримали подальший розвиток та експериментально підтверджені 

теоретичні уявлення щодо зв'язку між реакційною здатністю доменного 

коксу та його післереакційною міцністю і процесами адсорбції неорганічних 

речовин у внутрішні шари пористої вуглецевої структури коксу, які 

полягають в зниженні реакційної здатності доменного коксу і збільшенні 

післяреакційної міцності після часової витримки коксу, обробленого водним 

розчином пентаборату калію з добавкою поверхнево-активної речовини, 

внаслідок сукупної дії чинників: зменшення питомої поверхні кускового 

коксу, яка є доступною окислювальним газам, збільшення поверхні 

кристалітів коксу, покритих захисним шаром дімерних аніонів B2O4
-2, а 
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також збільшення кількості іонів K+, які інтеркалірують в пористу вуглецеву 

структуру коксу. 

 отримала подальший розвиток концепція ресурсозберігаючої 

технології енерго-хіміко-технологічної переробки вугілля на засадах 

екологічного підходу у складі: технології виробництва бездимного твердого 

палива, технології газифікації бездимного твердого палива, технології 

підготовки вугільної шихти із використанням відходів виробництва, 

технології позапічної обробки коксу. На підставі теоретичних та 

експериментальних досліджень у промислових умовах встановлена 

можливість створення гнучкої комплексної технології, яка дозволить 

здійснити диверсифікацію коксохімічного виробництва без його докорінної 

реконструкції. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у 

дисертаційній роботі наукові результати надають можливість розробити 

гнучку комплексну ресурсо- та енергозберігаючу екологічно чисту 

технологію коксохімічного виробництва, спроможної адаптуватися до 

сучасних ринкових умов та змін ресурсної бази. Принциповою особливістю 

пропонованої інноваційної системи технологій є широкоспекторна 

диверсифікація діючого коксохімічного підприємства.  

Розроблено спосіб отримання відновного газу з твердих продуктів 

високотемпературного піролізу вугільної шихти  розпеченого бездимного 

твердого палива методом низькотемпературної газифікації, використання 

якого дозволяє підвищити ККД газифікації до 92%, газифікувати будь-які 

види бездимного твердого палива незалежно від класу крупності та плавкості 

золи, суттєво знизити витрати кисню на його газифікацію, отримати 

економію бездимного твердого палива до 12% та ліквідувати викиди в 

атмосферу при його гасінні. 

Розроблений метод обробки шматків доменного коксу розчином 

пентаборату калію, який відповідно до особливостей технологічного процесу 
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допускає бункерне та безбункерне завантаження вагонів коксом й забезпечує 

покриття плівкоутворюючим розчином всієї поверхні шматків коксу, дає 

можливість при використанні 10% водного розчину пентаборату калію з 

добавкою поверхнево-активної речовини підвищити показник CSR на 10-

12%, а CRI знизити на 6-8%. 

Одержані у дисертації висновки та рекомендації знайшли практичне 

застосування в діяльності підприємств Донецької області. Технології 

утилізації рідких відходів коксохімічного виробництва при частковому 

брикетуванні вугільної шихти перед коксуванням та позапічної обробки 

коксу боратами впроваджені у виробничому процесі ПрАТ «Макіївкокс» 

(довідка №44/60 від 20.12.2013 р.). Технологія виробництва вуглецевого 

твердого бездимного палива на основі енерго-хіміко-технологічної 

переробки слабкоспікливого малометаморфізованого вугілля та технологія 

позапічної обробки коксу водними розчинами боратів впроваджені у 

виробничому процесі ПАТ «Ясинівський КХЗ» (довідка №44/59 від 

7.09.2013 р.). Технологія позапічної обробки коксу водними розчинами 

неорганічних речовин прийняті до використання в умовах коксохімічних 

підприємств міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної 

групи компаній Метінвест (довідка №74/04-11.00/11 від 07.03.2019 р.). 

Новизна та практична значущість складових розробленої комплексної 

ресурсозберігаючої технології переробки вугілля в умовах коксохімічного 

виробництва підтверджена дипломом на відкриття №433 (РФ) та патентами: 

міжнародний патент №WO 2012/102687 A1, №98434 (Україна), №88854 

(Україна), №25469 (Україна), №30133 (Україна), №45184 (Україна), №68388 

(Україна), №96248 (Україна). 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі при викладанні дисциплін: «Хімічна технологія твердих горючих 

копалин», «Фізика та хімія твердих горючих копалин», «Теоретичні основи 

технології переробки горючих копалин», «Технологія переробки твердих 
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горючих копалин та виробництво альтернативних палив», «Теоретичні 

основи технологічних процесів переробки горючих копалин», 

«Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів», «Технологія 

вуглекоксового виробництва», «Проектування виробництв переробки 

горючих копалин», «Екотехнології в авіаційній галузі» студентам 

спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» та 101 «Екологія», при 

виконанні кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів та науково-

дослідних робіт на кафедрах:  

 технології переробки нафти, газу і твердого палива (Національний 

технічний університет «Харківський Політехнічний Інститут»); 

 хімічної технології переробки нафти і газу (Національний університет 

«Львівська політехніка»);  

 металургійного палива та вогнетривів (Національна металургійна 

академія України);  

 хімічної технології палива (Український державний хіміко-

технологічний університет);  

 екології (Національний авіаційний університет); 

 хімічних технологій (Донецький національний технічний університет). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій викладено авторський підхід до розробки 

теоретичних, практичних та методичних положень і рекомендацій щодо 

інноваційної комплексної ресурсо- та енергозберігаючої екологічно чистої 

технології коксохімічного виробництва. Всі результати дисертації отримані 

автором особисто або під його керівництвом чи за безпосередньою участю. 

Участь дисертанта у колективних роботах конкретизовано у списку 

опублікованих праць. 

Особистий внесок дисертанта в отриманні наукових результатів 

полягає: у аналізі науково-технічної та патентної літератури за темою роботи, 

розробці і дослідженні інноваційних технологій енерго-хіміко-технологічної 
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переробки вугілля, обробці та систематизації отриманих результатів; 

написанні монографій, наукових статей і доповідей на конференціях; 

розробці науково-технічних рішень та їх патентуванні. Всі експериментальні 

та розрахункові роботи виконані особисто автором. У наукових працях 

автора, які виконані разом із співавторами, його особистий внесок полягає: у 

розробці науково-теоретичних основ комплексної енерго-хіміко-

технологічної переробки вугілля у складі технології виробництва бездимного 

твердого палива, технології газифікації бездимного твердого палива, 

технології підготовки вугільної шихти до коксування на основі екологічного 

підходу, технології позапічної обробки коксу водним розчином пентаборату 

калію; у плануванні та виконанні експериментальних досліджень щодо 

брикетування із використанням рідких відходів коксохімічного виробництва 

та впливу часткового використання брикетів на якість коксу; у розробці 

математичної моделі впливу часткового брикетування шихти з рідкими 

відходами коксохімічного виробництва на структурну міцність коксу; у 

виконанні лабораторних досліджень фізико-хімічних властивостей відходів 

коксохімічного виробництва; у проведенні експериментальних досліджень 

кінетики та динаміки взаємодії викопного вугілля та бездимного твердого 

палива з киснем повітря, систематизації та обробці результатів досліджень; у 

розробці, теоретичному та техніко-екологічному обґрунтуванні технології 

газифікації бездимного твердого палива; у розробці теорії взаємодії 

неорганічних речовин з вуглецевими кристалічними структурами коксу; у 

проведенні досліджень в промислових та дослідно-промислових умовах 

технологій виробництва вуглецевого бездимного твердого палива, технології 

утилізації рідких відходів коксохімічного виробництва, технології позапічної 

обробки коксу; у систематизації та обробці результатів практичного 

застосування інноваційних технологій у виробничих умовах коксохімічних 

підприємств; у розробці технічних умов на вуглецеве бездимне тверде 

паливо, техніко-експлуатаційних параметрів технологій часткового 
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брикетування з рідкими відходами коксохімічного виробництва та позапічної 

обробки коксу розчином пентаборату калію; у здійсненні оцінки економічної 

та екологічної ефективності застосування окремих ресурсозберігаючих 

технологій комплексної енерго-хіміко-технологічної переробки вугілля. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідались і обговорювались на засіданнях науково-технічних рад ПрАТ 

«Макіївкокс», ПАТ «Ясинівський КХЗ», Міжнародної вертикально 

інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній Метінвест та засіданні 

вченої ради ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний 

інститут (УХІН)». 

Основні теоретичні та практичні результати дисертації доповідались і 

були схвалені на 9 науково-практичних конференціях: 

7 міжнародних: «Заочна науково-технічна конференція з сучасних 

технологій переробки пальних копалин» (2018 р.); «Проблеми хімотології» 

(Київ, 2010 р.); «Энергоэффективность-2010» (2010 рр.); «Koksownictwo» 

(Poland, 2009); «Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів» 

(Дніпропетровськ, 2008 р.); «Угольная теплоэнергетика: проблемы 

реабилитации и развития» (Алушта, 2008 р.); «25 Annual International 

Pittsburgh Coal Conference» (USA, 2008);  

2 всеукраїнських: «Наука і техніка: перспективи ХХІ століття» (Дніпро, 

2017 р.); «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» 

(Львів, 2012 р.). 

Публікації. Основні матеріали дисертації викладені у 48 друкованих 

працях, серед яких: 1 індивідуальна монографія та 1 колективна монографія, 

28 статей у фахових журналах, з яких 12 статей  у наукових періодичних 

виданнях іноземних держав та публікації у виданнях України, які включені 

до міжнародних наукометричних баз даних; 1  наукове відкриття; 7  

патенти України; 1  патент іноземних країн; 9  матеріали конференцій. Всі 

публікації містять результати безпосередньої роботи автора на окремих 
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етапах досліджень і відображають основні положення та висновки 

дисертаційної роботи. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, п’яти основних розділів, загальних висновків, налічує 287 сторінок 

загального машинописного тексту, містить 51 таблиць, 41 рисунків, 

бібліографічний список з 274 джерел і 3 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ В УМОВАХ 

КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

1.1 Актуальність та перспективи використання вуглецевого 

бездимного твердого палива 

 

Найбільш привабливими для вирішення екологічних проблем 

енергетики є поновлювані джерела енергії, вартість яких в даний час є вкрай 

високою. Викопне паливо є більш надійним для забезпечення сировиною 

енергогенеруючих установок, проте його спалювання супроводжується 

утворенням великої кількості оксидів вуглецю, азоту і сірки [148150]. При 

цьому з боку міжнародних екологічних організацій постійно зростають 

вимоги до зниження емісії парникових газів. В Україні наявні всі передумови 

прискореного розвитку і впровадження нових взаємопов'язаних 

технологічних процесів з метою економії паливно-енергетичних ресурсів і 

створення безвідходних виробництв, впровадження яких може суттєво 

зменшити негативний вплив промислової діяльності на екологічний стан 

навколишнього середовища [10, 17, 32, 59, 132, 166, 200, 219].  

Сучасні масштаби промислової діяльності призвели до суттєвих 

негативних екологічних змін та створили реальну загрозу життю і здоров’ю 

громадян України та національній безпеці держави [217]. Одним із підходів, 

який довів ефективність у багатьох зарубіжних країнах (як розвинених, так і 

тих, що розвиваються), є впровадження концепції більш чистого виробництва 

в індустріальних секторах економіки [23, 246, 268]. Можливим шляхом 

вирішення проблеми ресурсозбереження та захисту навколишнього 

середовища в паливно-енергетичному і металургійному секторах економіки 

України є розробка та впровадження нових технологій, заснованих на 
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комплексному підході до організації технологічних процесів [4, 48, 71, 114, 

115]. Крім кускового енергетичного палива, що має низку переваг перед 

традиційним вугільним паливом без спеціальної підготовки перед 

спалюванням, за комплексною технологією може бути реалізований принцип 

енерго-хіміко-технологічної переробки вуглецевої сировини. Він передбачає 

вилучення з вугілля в процесі високотемпературного коксування цінних 

хімічних компонентів і з'єднань у вигляді коксового газу (теплота 

спалювання ~ 17700 кДж/м3), бензольних вуглеводнів, сірководню, 

кам'яновугільної смоли, аміаку та інших хімічних сполук, а також отримання 

твердого продукту з новими споживчими властивостями [8]. 

Зростаюча роль вугілля в енергетичному балансі України [64] та 

потреба у перспективних напрямах його застосування [62, 196, 197, 248] 

обумовлюють необхідність розробки нових вугільних енерготехнологій, які 

повинні відповідати жорстким екологічним стандартам на викиди шкідливих 

речовин в процесі використання різних видів твердого палива [220]. Одним із 

напрямків вирішення проблеми є розробка нових видів палива і технологій 

його отримання [117, 118]. Така ресурсозберігаюча технологія одержання 

енергетичного та побутового палива має забезпечити: 

 низьку собівартість готового продукту, конкурентоспроможність 

порівняно з вугільним брикетним паливом і традиційним низьколетючим 

енергетичним вугіллям марок Т і А; 

 високі показники екологічності палива; 

 високі споживчі властивості; 

 безвідходність технологій. 

На даний час у вугільній сировинній базі України переважає вугілля, 

що належить до групи високолетючого, і як правило, слабоспікливого 

вугілля марок ДГ, Г і ГЖ із вмістом летючих речовин понад 40% [42, 63, 

203]. Для класичної технології коксування їх використання є вкрай 

обмеженим, що зумовлено їхніми властивостями [53, 54, 124-126, 255]. 
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Таким чином, сьогодні основним напрямом застосування такого 

вугілля залишається виробництво електроенергії методом прямого 

спалювання на теплоелектростанціях з паливопідготовкою у 

вибухозахищеному виконанні, що передбачає транспортування вугільного 

пилу в енергетичні котли димовими газами з низьким вмістом кисню. 

Застосування методу прямого спалювання такого вугілля обумовлено низкою 

їх важливих якостей: 

 висока теплотворна здатність малометаморфізованого вугілля, що 

забезпечує їхнє самостійне спалювання (без використання природного газу 

або мазуту); 

 помірна зольність рядового вугілля, що коливається в допустимих для 

рідкого шлаковидалення діапазонах (зольність від 14 до 24%), і помірна 

температура плавлення золи; 

 невисока твердість вугілля, що забезпечує невеликі енерговитрати на 

його дроблення; 

 низький вміст сірки (до 1,0%) і хлору, що скорочує обсяги викидів 

сірчистих і хлористих сполук. 

Однак вугілля наведених марок має суттєві технологічні та екологічні 

недоліки, які ускладнюють технічні особливості та погіршують фінансово-

економічні результати енергетичного використання цього вугілля [6, 7, 9]. 

Основні недоліки такі: 

 висока ймовірність самозаймання вугілля газової групи під час 

зберігання в штабелях, особливо в теплу пору року. Це обмежує тривалість їх 

зберігання терміном не більше одного місяця. До того ж обмежені 

можливості їх зберігання на шахтах або в портах, у тому числі на відкритих 

майданчиках через небезпеку вивітрювання; 

 значні сезонні коливання споживання вугілля на 

теплоелектростанціях (падіння, як правило, з березня по серпень) істотно 
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впливають на формування ціни на вугілля та фінансові результати 

виробничо-господарської діяльності шахт. 

Під час використання такого вугілля для комунально-побутових потреб 

додатковими обмеженнями є [6, 7, 9]: 

 виділення з рядового вугілля фракцій розміром не менше як 13 мм 

(залежно від зазору між колошниками в топці), тоді у рядовому вугіллі вміст 

шматків такого розміру не перевищує, як правило, 30%; 

 високий вміст сажі в димових газах, що потребує від населення 

підвищеної уваги до стану газоходів, їхнього періодичного очищення від 

відкладень; 

 висока інтенсивність прогорання палива в топці; 

 висока вартість транспортування пічного палива для населення; 

 високі вимоги до валових викидів шкідливих речовин (вугільний пил, 

сірчистий ангідрид, окис вуглецю). 

Таким чином, наведене свідчать про недоцільність використання 

низькометаморфізованого вугілля тільки як джерела теплової енергії, тому 

що це спричинює безповоротні втрати цінної хімічної сировини, яка має 

високу споживчу вартість [52]. 

Найбільш поширеним у світі непаливним промисловим використанням 

вугілля є технологія високотемпературного коксування [34, 35, 193], що 

здійснюється у високоефективних герметичних агрегатах (коксових печах) 

продуктивністю від 500 до 1500 тис.т суміші вугілля, що коксується, за рік. У 

коксових печах при високотемпературному нагріванні вугільної шихти (від 

10000С до 11000С) без доступу повітря відбувається його розкладання 

(піроліз) з отриманням вуглецьвмісних продуктів у двох агрегатних станах: 

парогазової суміші та твердого залишку – коксу. Парогазова суміш – 

коксовий газ, утворений з 25÷30% маси вугілля, складається з водню, метану, 

ненасичених вуглеводнів, аміаку, кам'яновугільної смоли та інших 

компонентів [208, 209, 211]. Така суміш може бути висококалорійним 
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газоподібним паливом, або сировиною для виробництва цінних продуктів у 

переробці суміші відомими промисловими способами [18]. Виділений під час 

переробки та додатково очищений від сірководню газ раніше 

використовувався у великих містах як паливний. Сьогодні коксовий газ 

застосовується у коксових або доменних печах як паливний або як газ-

відновник – для прямого відновлення залізної руди. Одним із можливих 

варіантів промислового використання коксового газу може бути його 

використання як сировини для виробництва метанолу або ацетилену [37]. 

Основна ж частина вугілля (65-70%) переходить в кокс – тверде бездимне 

паливо з високою теплотворною здатністю (27000-30000 кДж/м3). Сутність 

всіх процесів високотемпературного коксування полягає у здійсненні 

термічної деструкції органічних речовин вугілля. Механізм термічної 

деструкції залежить від розпаду макромолекул органічних речовин вугілля і 

створення порівняно більш низькомолекулярних продуктів поряд з 

високомолекулярними речовинами, які створюються в результаті 

проходження процесів поліконденсації осколків макромолекул вихідних 

речовин [4]. За класичною технологією високотемпературного коксування 

використовується, як правило, дефіцитне високовартісне коксівне вугілля, 

що обумовлює суттєве зростання вартості коксу в останні роки. 

Рішення комплексу екологічних, технічних та економічних проблем 

виробництва і використання твердого вуглецевого палива в сучасних умовах 

потребує створення нових технологій отримання бездимного твердого палива 

[67] і в першу чергу з високолетючого, як правило, слабоспікливого, 

низькосірчистого вугілля марок ДГ, Г і ГЖ [73]. Виробництво бездимного 

твердого палива дозволить диверсифікувати коксохімічне виробництво, для 

якого характерною є періодичність попиту на основну його продукцію – 

доменний кокс. Заміна виробництва доменного коксу на виробництво 

бездимного твердого палива дозволить завантажити існуючі виробничі 

потужності та зберегти працездатність пічного фонду коксохімічних 
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підприємств у періоди скорочення попиту на доменний кокс. Крім того, це 

дозволить отримати продукт із використанням слабометаморфізованого 

вугілля і відходів вуглезбагачення, а також забезпечити екологічність 

твердого вуглецевого палива [116, 203, 272]. Суттєвою перевагою 

виробництва бездимного твердого палива є можливість вирішення важливої 

соціально-економічної проблеми – забезпечення населення якісним 

екологічно чистим висококалорійним побутовим твердим паливом. 

Бездимне тверде паливо за технологічними і технічними 

характеристиками можна порівняти з антрацитами, у подальшому воно може 

служити альтернативою їх використання в технологічних і побутових цілях. 

Одночасно це паливо може бути альтернативою коксового горіха у 

феросплавному виробництві за рахунок високої реакційної здатності. 

Бездимне тверде паливо - продукт високотемпературного коксування 

попередньо нагрітої до 2000С вугільної шихти, яка складається з 

малометаморфізованого низькосірчистого вугілля марки Г (80-100%) і 

відходів вуглезбагачення (до 20%). Частка компонентів в шихті може 

регулюватися в залежності від вимог споживача кінцевого продукту. 

Слабоспікливе вугілля марки Г із вмістом летючих речовин понад 40% 

по запасах і видобутку не є дефіцитним на ринку вугілля і його вартість 

нижча на 30-40% за добреспікливе вугілля. Нова технологія виробництва 

бездимного твердого палива дозволить використовувати в шихті для 

коксування до 20% попередньо додатково збагачених відходів флотації, 

вартість яких у 8-10 разів нижча за вартість вугілля [90].     

Для виробництва бездимного твердого палива за пропонованою 

технологією термообробку термопідготовленої суміші вугілля та відходів 

вуглезбагачення необхідно проводити методом високотемпературного 

коксування. Методи полукоксування (5000С–5500С) та 

середньотемпературного (7000С–7500С) коксування у цьому випадку є 

технологічно нераціональними та економічно неефективними внаслідок 
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невисокої цінності рідких продуктів процесу термообробки і невеликого 

виходу газу [4]. 

Основними технологічними характеристиками бездимного твердого 

палива є: 

 сірчистість St
d <1%; 

 вихід летких речовин Vdaf = 1-3%; 

 зольність Аd = 10-20%; 

 нижча теплота згоряння ≥ 26000 кДж/кг; 

 реакційна здатність CRI ≥ 65%; 

 максимальна швидкість тепловиділення за умов вигоряння при 

Т>8600С. 

Продукти, отримані за новою технологією виробництва бездимного 

твердого палива, будуть мати низку технічних та економічних переваг: 

 невисокі вимоги до якості вугільної шихти для виробництва 

бездимного твердого палива: зольність більше як 10,0% (чим кращою є 

спікливість вугілля, тим більшим допускається значення його зольності – до 

14%) і товщина пластичного шару Y – не менше як 10 мм; 

 реакційна здатність бездимного твердого палива в 2-3 рази вища за 

доменний кокс. Це є важливим фактором для деяких промислових 

виробництв, які використовують кокс, у зв'язку з можливим скороченням 

питомих витрат коксу, електроенергії або кисню та інших сировинних 

компонентів; 

 необмежений термін зберігання бездимного твердого палива за будь-

яких погодних умов; 

 висока якість газоподібного продукту (вихід газу з однієї тонни 

вугілля – до 400 м3), склад якого за співвідношенням водню й окису вуглецю 

у виробництві метанолу краще за природний газ. 
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Встановлено, що бездимне тверде паливо при спалюванні в шарових 

топках володіє високою термічною та механічною стійкістю у продовж 

всього періоду горіння. Кускове бездимне паливо, на відміну від 

необробленого енергетичного вугілля, не створює маленьких паливних 

частинок, які спроможні провалюватися через газорозподільчу решітку. Крім 

того, в розпеченому шарі бездимне тверде паливо дає більш високий 

пірометричний ефект, таким чином воно забезпечує більш високий 

коефіцієнт корисної дії топічного пристрою [4]. 

Бездимне тверде паливо може бути використано в багатьох видах 

економічної діяльності, зокрема в переробній промисловості та в енергетиці, 

де його застосування більш ефективне порівняно з коксом, отриманим за 

традиційною технологією високотемпературного шарового коксування. 

Одним з основних напрямів використання бездимного твердого палива є 

виробництво феросплавів. Так, за оцінками фахівців, щорічна потреба у 

вуглецевому відновнику феросплавного виробництва України становить 

понад 450 тис.т. У хімічній промисловості бездимне тверде паливо може 

замінити кокс у виробництві метанолу, карбіду кальцію, жовтого фосфору, 

при випалюванні вапняку тощо. 

Широкі перспективи використання бездимне тверде паливо має в 

енергетиці: на традиційних ТЕС – як замінник антрациту (за великих обсягів 

споживання), на міні-ТЕС та у комунальному господарстві – як тверде 

побутове паливо. Як продукт піролізу, бездимне тверде паливо має низький 

вихід летючих речовин (не більше як 2,5%), що робить його схожим на 

антрацит, у якого летючі речовини становлять 4-6%. Завдяки цьому бездимне 

тверде паливо при спалюванні не утворює сажі і, на відміну від технології 

спалювання вугілля, в його димових газах практично відсутні вугільні 

частинки. З урахуванням високої теплотворної здатності (˃26000 кДж/кг) і 

низької сірчистості (не більше як 1,0%) кускове бездимне тверде паливо є 

екологічним побутовим паливом. Таке паливо може користатися попитом у 
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негазифікованих районах і таких, що не мають місцевого твердого палива 

(дрова, торф або вугілля) [31]. 

Аналогічно бездимне тверде паливо може замінити традиційні види 

палива в технологіях виробництва цукру, соди, цементу, тощо. 

Перспективним напрямом використання бездимного твердого палива є 

заміна вугілля марок П або А у пиловугільному паливі в технології 

доменного виробництва. 

 

 

1.2 Технологія використання бездимного твердого палива в процесі 

його газифікації 

 

Подальший розвиток світової та української економіки в значній мірі 

залежить від рівня забезпеченості основними енергоносіями та ефективності 

їх використання. Більш доступне для споживання вугілля використовується в 

енергетиці неефективно і екологічно небезпечно, і тому застосування 

високосірчистого і солоного вугілля обмежене в технології спалювання [248]. 

Незначні промислові запаси і видобуток природного газу і нафти в Україні 

зумовлюють переважання імпорту цієї сировини для паливно-енергетичної та 

хімічної галузей, що спричинює високий рівень цін на продукцію і створює 

загрозу енергетичній безпеці України. 

Високі ціни на енергоресурси, з одного боку, і наявність великого 

вугільного потенціалу України, з другого боку, обумовлюють особливий 

інтерес до розвитку нових технологій переробки твердого викопного палива 

[61, 154, 155]. Разом з тим високий рівень цін на природний газ і нафту в 

останні роки став додатковим поштовхом до розробки нових енергетичних 

стратегій диверсифікації енергоносіїв, пошуку економічно доцільних 

технологій переробки вугілля, що забезпечують у кінцевому результаті 
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одержання вуглеводнів для хімічних синтез-процесів і екологічно чистої 

«зеленої енергії» [153, 163, 258]. 

У кожній країні це завдання вирішується по-своєму залежно від 

структури наявних запасів енергоносіїв [243]. В сучасних умовах вирішальна 

роль належить національній енергетичній безпеці, а не лише економічній 

ефективності виробництва. Перспективи розвитку теплової енергетики, 

задоволення попиту в моторних паливах і продуктах органічної хімії в різних 

країнах світу пов'язують із використанням вугілля, запаси якого досить 

великі й є більш доступними для видобутку і транспортування, ніж розробка 

нових родовищ нафти і газу.  

Одним із шляхів створення комплексного виробництва з переробки 

вугільної сировини з отриманням кінцевих продуктів (газ, дизельне паливо, 

бензин, карбамід, метанол) є глибока переробка вугілля, що передбачає 

впровадження інноваційних технологій та організацію нових виробництв. 

Таке комплексне виробництво покликане забезпечити енергетичну та 

екологічну безпеку, що в кінцевому результаті сприятиме соціально-

економічному розвитку України. Стратегії більшості розвинених країн світу 

спрямовані на розвиток так званих технологій CtL (Coal to Liquids) для 

отримання високоякісних транспортабельних синтетичних рідких палив [151, 

183]. Цю обставину підсилює той факт, що ціновий поріг, за яким глибока 

переробка вугілля стає доцільною, в даний час перевищено більш ніж в 1,5 

раза. 

Наявні в Україні промислові запаси бурого вугілля (3,7 млрд.т), 

слабоспікливого кам'яного вугілля (понад 8,0 млрд.т) і позабалансових у 

даний час високосірчистого і солоного вугілля (до 10 млрд.т) є потенційними 

джерелами сировини для отримання вуглеводнів в зручній формі методом 

газифікації вугілля [21, 22, 230, 232]. Застосування технології газифікації 

бездимного твердого палива покликане забезпечити зниження питомого 

споживання сировини і дорогого окислювача – кисню порівняно з іншими 
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технологічними процесами, а також зниження витрат на переробку вугілля в 

синтез-газ на відміну від високотемпературних технологій аналогічної 

потужності. Високий рівень ефективної конверсії вуглецю й очищення від 

шкідливих домішок продуктів, одержуваних при газифікації твердого палива, 

і термодинамічні вигоди від комбінування парових і газотурбінних установок 

визначають підвищений інтерес до розвитку цього перспективного напряму 

[89, 104-108, 229, 267]. 

Газифікація твердого палива здійснюється шляхом хімічних 

перетворень вуглецю, що міститься у вугіллі, кисню і водяної пари при 

високих температурах (понад 9000С) з утворенням суміші горючих газів (CO, 

H2, CH4). Теплота, що необхідна для протікання реакцій, виділяється за 

рахунок спалювання частини вугілля. При цьому чим вище задається рівень 

температур для повноти конверсії та інтенсифікації процесу, тим більша 

частина вугілля спалюється з пропорційним утворенням двоокису вуглецю. 

Сірка і хлор, що містяться у вугіллі,  переходять в газоподібні сірководень і 

хлористий водень, які видаляються за допомогою економічно ефективних 

процесів. Аналогічно здійснюються процеси очищення продуктів газифікації 

від золи. Реалізація процесів газифікації за високого тиску дозволяє 

збільшувати їх інтенсивність і зменшувати габарити обладнання. 

Результатом газифікації вугілля є суміш чистих горючих газів і теплова 

енергія, яка може бути використана для виробництва і нагрівання водяної 

пари як агента, що газифікує. 

Починаючи з 1970-х років, системи газифікації й очищення газів усіх 

дослідних і промислових установок проектувалися компаніями Shell, Texaco, 

GE та ін. При цьому використовувалися технології та обладнання інших 

галузей промисловості, в першу чергу хімічної та нафтопереробної. Ця 

обставина визначила пріоритет технологій газифікації вугілля при 

температурі 1400-17000С у вихровому потоці на кисневому дутті з рідким 

шлаковидаленням. Однак їх інтегрування в єдиний комплекс із парогазовими 
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установками або хімічними виробництвами не завжди можна вважати 

оптимальним із технологічної та економічної позицій. У 1990-ті роки в 

Європі та США були побудовані чотири великі установки з різними 

системами газифікації, які відпрацювали по кілька десятків тисяч годин на 

вугіллі та експлуатуються дотепер. Технічні характеристики цих виробництв 

наведено у табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Технічні характеристики сучасних систем газифікації 

Характеристики та 

показники 

Енергетична компанія 

Nuon Power 

(Нідерланди) 

Wabash River 

(США) 

Tampa el. 

(США) 

Elcogas 

(Іспанія) 

Рік початку експлуатації 1994 1995 1996 1998 

Потужність, МВт         

брутто 

нетто 

 

284 

253 

 

314 

262 

 

313 

252 

 

318 

283 

ККД по Qв
р  43,0 39,5 39,0 42,2 

Тип газифікатору Шелл 

Коноко-

Філліпс 

(Е-газ) 

Дж.Електрик 

(Тексако) 

Пренфло 

(Uhde) 

Тип і виробник 

газотурбінної установки 

STG5-2000E 

Сіменс 

7FA 7FA STG5-4000F 

Сіменс Дженерал Електрик 

Вугілля кам’яне  кам./н.кокс кам’яне кам./н.кокс 

Продуктивність, 

т.вугілля/год 
83 96,5 83 108 

Тиск у газифікаторі, МПа 2,8 2,75 - 2,6 

Теплота спалювання газу, 

МДж/м3 
11,5 11,5 9,3 10,0 

 

У результаті багаторічної експлуатації промислових газифікаторів було 

досягнуто таких значень коефіцієнта корисної дії, які є достатньо високими 

та наближаються до проектних показників діючих пиловугільних 

енергоблоків, у тому числі стосовно шкідливих викидів. Істотним недоліком 

технологій високотемпературної газифікації є підвищена питома вартість 

продукції, яка становить 1500-2000 дол./кВт. За даними компанії Tenaska 

(США), при газифікації 1,6 млн.т вугілля за технологією Siemens для 
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виробництва електроенергії (потужність 602 МВт) обсяг інвестицій становив 

2,4 млрд. дол. США, включаючи захоронення 2,4 млн. т двоокису вуглецю. 

Таким чином, питома вартість електроенергії досягла майже 4000 дол./кВт. В 

останнє десятиліття в Китаї було розроблено 17 проектів (45 газифікаторів) із 

вихровим потоком, з яких 7 проектів (16 газифікаторів) знаходяться в стадії 

експлуатації. Всі проекти орієнтовані на виробництво хімічних продуктів або 

моторного палива [268]. Незважаючи на істотні експлуатаційні проблеми 

технології високотемпературної газифікації вугілля, її важливою перевагою є 

можливість переробки як неспікливого, так і спікливого вугілля. Для 

отримання синтетичного рідкого палива пропонується послідовна сукупність 

технологічних процесів, що забезпечують ефективну і надійну глибоку 

переробку високолетючого вугілля в кінцеві продукти хімічного оргсинтезу 

або моторне паливо (рис. 1.1).  

Як і будь-яке матеріаломістке виробництво, комплекс глибокої 

переробки вуглецевих матеріалів вимагає великих обсягів капіталовкладень. 

Як свідчить іноземний досвід застосування, найбільш поширеною є 

технологія високотемпературної газифікації (17000С – 18000C) під тиском 4 

МПа і більше. При цьому передбачається, що газифікувати можна будь-яку 

низькосортну сировину з зольністю до 40%. Технологія характеризується 

високою інтенсивністю протікання реакцій (менше як 1 сек.). Реактори 

мають високу продуктивність (до 2,5 тис. т вуглецевих матеріалів на добу) і 

забезпечують повну конверсію вуглецю (до 99%). Кінцевими продуктами цієї 

технології є цінні хімічні речовини, високоякісне моторне паливо і «зелена 

енергія» за умов збереження навколишнього середовища. За оцінками 

фахівців, вартість переробки 1 млн. т вугілля з використанням даної 

технології становить понад 1 млрд. дол. США. 
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Рисунок 1.1 Послідовність технологічних процесів переробки 

високолетючого вугілля в кінцеві продукти хімічного оргсинтезу 

 

Разом з тим застосування високотемпературних газифікаторів має 

суттєві недоліки, які полягають у такому. 

1. Висока швидкість протікання реакцій конверсії (0,2-0,5 сек.) у 

високопродуктивних реакторах вимагає безперервної кількісно-якісної 

точної подачі як сировини, так і газифікуючих агентів з дискретністю менше 

як 0,2 сек. Крупність частинок сировини, що піддаються газифікації, повинна 

бути менше від 50 мкм. Виконання цих вимог на практиці технічно є важко 

здійсненним й економічно витратним. 

2. Необхідність підтримки в конверсійній зоні реактора температур, 

значно вищих від необхідних за умовами термодинаміки, що потребує 

додаткових витрат як сировини, так і кисню. 

3. Отриманий у результаті конверсії газ за теплотворною здатністю 

відповідає необхідним параметрам енергетичного використання. Однак за 

складом газ не відповідає вимогам, що ставляться до синтез-газу (CO-67%, 

H2-27%). В результаті при газифікації 1 т вихідного вугілля як продукту 

отримується не лише синтез-газ, а й 1,5 т CO2. 

4. Високий рівень температур і тиску в реакторі зумовлює застосування 

спеціальних конструкційних матеріалів. Технологічно складна 

Вугілля

Бездимне тверде паливо

Метанол

Синтез-газ

Синтетичне
рідке 
паливо
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(хрестоподібна) подача сировини й окиснювачів ускладнює дотримання цих 

вимог. 

5. У загальних витратах на глибоку переробку вугілля частка витрат на 

газифікацію досягає 60%. Істотну частину при цьому становлять витрати на 

сервісне обслуговування і придбання запасних частин. 

6. Досить високий рівень ризиків щодо забезпечення необхідної 

надійності технологічних процесів. Так, за оцінками фахівців, на дев'ятий рік 

експлуатації одного з найбільших заводів з газифікації кам'яного вугілля 

потужністю 800 тис. т на рік за технологією Prenflo (компанія Uhde GmbH, 

Німеччина) через різні нештатні ситуації простої обладнання становили 

майже 40% річного фонду робочого часу при планових зупинках на ППР у 

розмірі 2% фонду робочого часу. 

З урахуванням багаторічного успішного досвіду роботи компанії Sasol-

Lurgi з глибокої переробки вугілля, а також з урахуванням підвищених 

вимог, обмежень за технологією і недоліків високотемпературної газифікації 

вугілля, практично й економічно більш прийнятною є низькотемпературна 

шарова газифікація в шахтному реакторі [79]. Ця технологія газифікації 

сьогодні є найбільш поширеною в світі, на частку якої припадає 41% 

загальних світових потужностей із газифікації і 75% загальносвітових 

потужностей із газифікації вугілля. Так, у 2013 р. у світі (переважно у США, 

ПАР, Китаї) працювало 97 установок Sasol-Lurgi з газифікації вугілля. У 

результаті було газифіковано понад 40 млн. т вугілля, одержано понад 

7 млн. т синтетичного рідкого палива і хімічних продуктів. За останні 50 

років за цією технологією газифіковано понад 1 млрд. т вугілля.  

Найбільш ефективним і відпрацьованим в промисловості, є процес 

газифікації вугілля під тиском, що дозволяє отримувати газ для подальшого 

синтезу. Процеси, що відбуваються всередині газифікатора полягають у 

наступному [78]. У нижній частині реактора безпосередньо над решіткою, 

через яку безперервно надходить газифікуючий компонент (перегрітий пар і 
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кисень), знаходиться зона горіння (окислювальна зона) з наступними 

основними реакціями утворення СО і СО2: 

2С + О2 = 2СО + 218,8 МДж/кмоль,                            (1) 

С + О2 = СО2 + 394,4 МДж/кмоль.                              (2) 

Над нею розташована первинна відновна зона (зона теплопоглинання) з 

основними реакціями розпеченого вуглецю і водяної пари, в якій генерується 

Н2: 

С + Н2О = СО + Н2  132,6 МДж/кмоль,                   (3) 

С + 2Н2О = СО2 + 2Н2  89,5 МДж/кмоль.               (4) 

Ще вище знаходиться вторинна відновна зона (зона прогріву палива) з 

наступними основними реакціями: 

СО2 + С = 2СО  175,6 МДж/кмоль,                          (5) 

СО + Н2О = СО2 + Н2 + 43,1 МДж/кмоль.                 (6) 

Діоксид вуглецю, який утворився в окислювальній і відновлювальній 

зонах (при нестачі кисню) відновлюється новими порціями вуглецю в оксид 

вуглецю: 

СО2 + С = 2СО  175,6 МДж/кмоль.                         (7) 

При взаємодії СО і Н2 може утворюватися метан, який в процесі 

газифікації піддається термічного розпаду: 

 СО + 3Н2 = СН4 + Н2О + 203,7 МДж/кмоль,              (8) 

 СН4 = С + 2Н2  71,1 МДж/кмоль.                              (9) 

У верхній частині реактора є газовий простір з газовипускним отвором. 

Нижче розташовується зона виділення летючих речовин або зона 

напівкоксування. Поєднання всіх цих основних реакцій визначає склад газу, 

що утворюється, і який змінюється по висоті газифікатора. Таким чином, 

генераторний газ зазвичай отримують продуванням суміші повітря або 

кисню з парою через шар вугілля, організовуючи неповне згоряння палива 

[78]. 
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При аналізі реакційних зон (без урахування зольної зони над 

колосниками) в протитечній установці можна виділити три основні зони. У 

нижній зоні відбувається окислення вугілля до СО2 (окислювальна зона), в 

середній зоні СО2 відновлюється до СО (відновна зона). Ці зони разом 

називаються зоною газифікації, з якої виходять гарячі гази з температурою 

820-9200С. Вони нагрівають вугілля, яке піддається піролізу у вище 

розміщеній зоні. Цю зону прийнято називати зоною піролізу (зоною 

виділення летючих речовин) або зоною напівкоксування. Гази, які виходять з 

цієї зони, підігрівають вугілля в зоні сушки. Разом ці дві зони утворюють 

зону підготовки палива.  

У газифікаторі протікають як екзотермічні, так і ендотермічні реакції. 

Відповідно до принципу Ле-Шательє рівноваги екзотермічних реакцій при 

збільшенні температури в даній зоні зміщуються в бік утворення вихідних 

речовин, а при зменшенні температури  в бік утворення продуктів реакції. 

При цьому співвідношення СО/СО2 залежить від різних чинників: надлишку 

повітря, температури процесу і способу контактування палива з окиснювачем 

й інших. Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити рівноважні 

склади газів в залежності від температури і тиску газифікації. Однак 

використовувати результати цих розрахунків для передбачення реального 

складу газів досить проблематично через наявність значних відмінностей в 

швидкості реакцій і впливу на процес певних технологічних факторів. У 

нерухомому шарі допустима температура лімітується температурою 

плавлення золи твердого палива [77-79]. 

Пароповітряна газифікація крупнокускового палива для отримання 

синтез-газу здійснюється в стаціонарних газифікаторах з безперервним 

процесом в щільному шарі в установках під тиском (процес Лургі). 

Газифікація під тиском в газифікаторі типу Лургі має відмінні риси в 

порівнянні з іншими процесами: висока інтенсивність газифікації, висока 

калорійність газу (сирого  до 12 МДж/м3, очищеного від СО2  до 17 
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МДж/м3), здатність регулювання складу газу, високий коефіцієнт корисної дії 

процесу внаслідок протитечії середовищ, стабільність режиму, можливість 

легкого відмивання газу від СО2, здатність транспортування газу на тривалі 

відстані за рахунок власного тиску [79]. 

В залежності від характеристик необхідного синтез-газу і можливостей 

компресорного устаткування газифікація вугілля може проводитися під 

тиском до 3,2 МПа, в якості дуття може використовуватися парокиснева або 

пароповітряна суміш. Залежно від властивостей газифікованого палива, 

обраної схеми дуття (пароповітряної, парокисневої або проміжної із 

збагаченням повітря киснем) і тиску в газифікаторі можна здійснювати такі 

процеси: 

 газифікація твердого палива з метою отримання синтез-газу, який  

використовується для виробництва аміаку, спиртів (метанолу), масел, 

присадок, індивідуальних вуглеводнів, синтетичних рідких палив та інших 

продуктів; 

 виробництво воденьвмісного газу для гідрогенізаційних процесів 

отримання і облагородження рідкого палива;  

 виробництво водню, як перспективного екологічно чистого палива [80]. 

Основними перевагами низькотемпературної шарової газифікації 

вугілля є: 

 висока надійність і довговічність обладнання (80 установок мають 

термін експлуатації понад 35 років); 

 максимально можливий рівень використання виробничої потужності, в 

середньому кожен газифікатор працює 330 дн. на рік, 24 год на добу (за 50 

років напрацьовано понад 20 млн. год); 

 висока продуктивність газифікаторів (газифікатор Mark IV виробляє в 

день 1 млн. м3 синтез-газу); 

 відсутність жорстких обмежень за показниками якості газифікованого 

вугілля, що виключає додаткові витрати на підготовку палива до газифікації; 
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використовується також кам'яне вугілля, допускається висока вологість і 

зольність вугілля, крупність помелу має бути не як 5 мм; 

 можливість роботи газифікаторів при невисоких температурах (950-

12000С) і тиску з сухим золовидаленням; 

 ефективність газифікації до 92%; 

 механізація й автоматизація всіх технологічних процесів; 

 синтез-газ має необхідний склад для виробництва синтетичного рідкого 

палива (Н2:СО = 2,2:1); 

 низька собівартість генераторного газу, очищеного від CO2 і H2S. 

За оцінками експертів, собівартість газу при парокисневому дутті 

становить 3540 дол. США за одну т умовного палива без урахування 

реалізації побічної товарної продукції. При цьому 8085% собівартості 

генераторного газу посідає паливна складова, тобто вартість палива, що 

газифікується, включаючи транспортні витрати [7680]. При вартості мазуту 

180 дол. США за одну т умовного палива все інвестиційні витрати на 

будівництво газогенераторної станції продуктивністю 80-100 тис. м3/год, що 

включають вартість обладнання, проектні, монтажні та пуско-

налагоджувальні роботи, окупаються за 24-36 місяців [78]. 

Разом з тим технологія газифікації вугілля у фіксованому шарі, на 

відміну від високотемпературної газифікації, допускає газифікацію тільки 

неспікливого вугілля через небезпеку агрегування вугільних частинок при 

піролізі. Вугілля, що має здатність до спікання, може стати прийнятною 

сировиною для низькотемпературної газифікації твердих вуглецевих 

матеріалів за умов його кваліфікованого термічного піролізу (коксування) з 

отриманням високореакційного твердого залишку (бездимне тверде паливо). 

Це забезпечить високий коефіцієнт корисної дії процесу глибокої переробки 

вугілля (як відношення сумарної теплотворної здатності отриманих 

продуктів з урахуванням їх виходу до теплотвірної здатності вихідного 
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вугілля) і значно знизить запиленість отриманого газу. Водночас 

використання в процесі газифікації гарячого бездимного твердого палива 

(відразу після видачі з коксових печей) покращить тепловий баланс процесу, 

знизить витрату кисню і кількість баластного СО2 у газі. 

 

 

1.3 Технологія утилізації відходів коксохімічного виробництва при 

частковому брикетуванні вугільної шихти перед коксуванням 

 

Створення ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-хіміко-

технологічної переробки вугілля в умовах коксохімічного виробництва має 

забезпечувати повне запобігання утворенню відходів і раціональне 

використання існуючих відходів. Відходи коксохімічного виробництва 

утворюються в процесі отримання основного продукту коксування – 

кам’яновугільного коксу. Кількість і якість відходів залежить від наявних 

технологій, умов виробництва, можливих порушень технологічного процесу, 

недосконалості промислового обладнання, якості сировини і культури 

виробництва [16, 136]. 

Раціональна утилізація відходів пов'язана, перш за все, з найбільш 

повним використанням їх цінних властивостей або речовин, які містяться в 

них [157]. Оскільки відходи коксохімічного виробництва містять значну 

кількість цінних речовин, то одним із основних напрямів їх використання 

може бути їх рекуперація шляхом додавання до вугільної шихти для 

коксування [69, 119, 164, 165]. Водночас основною проблемою українських 

коксохімічних підприємств є недостатнє забезпечення добреспікливим 

вугіллям, і тому розширення сировинної бази коксування можливо завдяки 

використанню слабоспікливого вугілля без погіршення якості коксу [70, 139, 

231].  
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Вирішити цю проблему можна за допомогою використання додаткових 

способів і прийомів: розробка складів шихти для коксування на підставі 

наявної вугільної сировинної бази, використання різних способів підготовки 

вугільної шихти: вибіркове подрібнення вугілля, термічна підготовка 

вугільної шихти перед коксуванням, трамбування шихти, часткове або повне 

брикетування шихти зі зв'язуючим, позапічна обробка коксу та ін. [13, 19, 

2527, 54, 55, 95, 115, 123, 241]. 

Одним із найбільш простих шляхів утилізації відходів коксохімічного 

виробництва є їх додавання до вугільної шихти, що йде на коксування. Для 

цього вони мають бути відповідним чином підготовлені і змішані з вугільною 

шихтою. Отримана суміш має задовольняти такі вимоги [19, 28, 49, 50, 161, 

182, 237]: 

 склад суміші та її властивості мають бути рівномірними, достатньо 

постійними і стійкими; 

 в'язкість суміші має забезпечувати її рівномірне додавання до 

вугільної шихти; 

 коксування відходів не повинно погіршувати технічний стан коксових 

печей; 

 вміст легковипаровуваних речовин у відходах за їхньої звичайної 

температури, які погіршують санітарно-гігієнічні умови роботи, має бути 

мінімальним; 

 суміш повинна мати значення рН = 7-8;  

 вміст мінеральних речовин у суміші не має збільшувати зольність 

коксу; 

 речовини з вмістом сірки повинні розкладатися при коксуванні з 

переважним переходом сірки в газ. 

Для одержання суміші, що задовольняє цим вимогам, до в'язкої кислої 

смолки сульфатного відділення і цеху ректифікації сирого бензолу можна 

додавати як розчинники полімери бензольного відділення, пекові дистиляти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D1%96_%D0%B7%D0%B2'%D
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та кубові залишки відділення дистиляції нафталіну, а також оливу фенольних 

відстійників. Досвід роботи коксохімічних підприємств свідчить, що у разі 

додавання відходів виробництва до шихти можна отримати додаткову 

кількість коксу, смоли і газів [161]. Однак таке додавання відходів має 

відбуватися індивідуально з урахуванням умов кожного виробництва для їх 

подальшого більш раціонального використання. 

Однак просте додавання відходів коксохімічного виробництва до 

вугільної шихти методом механічного дозування відходів на шар вугільної 

шихти, що транспортується стрічковим конвеєром, має багато недоліків. 

Основними з них є нерівномірний розподіл відходів серед маси шихти, 

забруднення і як наслідок – передчасний вихід з експлуатації стрічкового 

конвеєра, зависання шихти у вугільній башті та бункерах 

вуглезавантажувального вагону, нерівномірний за якістю кокс та ін. Отже, 

одним із раціональних способів використання відходів коксохімічного 

виробництва, особливо рідких, є їх використання як зв’язуючої речовини при 

брикетуванні (частковому брикетуванні) вугільної шихти перед коксуванням 

[32, 49, 66, 68, 139, 236]. 

Для брикетування вугільної шихти перед коксуванням доцільно 

використовувати спосіб, який передбачає малий тиск пресування – до 15-

25 МПа. Отримані брикети зручні для навантаження, транспортування і 

зберігання, не мерзнуть під час їх перевезення в зимовий час і утворюють 

мало дрібної фракції, які протягом тривалого зберігання не 

самозапалюються. Для цього брикети мають задовольняти таким вимогам 

[14, 32, 49, 50, 69, 71, 138, 139]: 

 вугільні брикети повинні мати необхідну міцність і витримувати 

механічні навантаження різного типу; 

 брикети, які після виготовлення транспортуються або тривалий час 

зберігаються на складах, мають, крім механічної міцності, мати певну 

вологостійкість і не змінювати свою міцність під впливом атмосферних умов; 
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 брикети, виготовлені з додаванням зв'язуючої речовини, не повинні 

злипатися під час транспортування у вагоні і за тривалого зберігання у 

штабелі під відкритим небом. 

Створення брикетів із суміші вугілля зі зв'язуючою речовиною 

відбувається в результаті зчеплення з нею частинок твердої речовини. 

Процес брикетування передбачає три технологічні процеси [69]: 

 адсорбція зв'язуючої речовини матеріалом, що брикетується, та 

створення на поверхні частинок тонкої плівки зв'язуючої речовини; 

 пресування шихти; 

 затвердіння брикету під час охолодження.  

Міцність брикету залежить від сили зчеплення плівки зв'язуючої 

речовини після затвердіння з поверхнею вугільної частинки (сили адгезії) і 

міцності плівки (сили когезії). Зв'язуюча речовина для брикетування, що 

складена з відходів виробництва, має відповідати таким вимогам: 

 мати спікливі властивості; 

 мати зв'язуючу здатність і надавати брикетам достатню міцність за її 

невеликої витрати; 

 бути стійкою до вологи; 

 швидко тверднути і надавати брикетам стійкість в літню пору року; 

 бути нешкідливою як під час виробництва брикетів, так і в ході 

їхнього використання як добавки до вугільної шихти; 

 не ускладнювати процес брикетування. 

Кам’яне вугілля може бути брикетованим лише із застосуванням 

зв'язуючої речовини за достатньо тонкого помелу, достатнього нагріву та 

високого тиску пресування. Брикетування вугілля зі зв'язуючою речовиною 

передбачає кілька важливих операцій: складання шихти і дозування 

компонентів, попереднє змішування шихти зі зв'язуючою речовиною, 

розігрів суміші і перемішування її в нагрітому стані (гомогенізація), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D1%96_%D0%B7%D0%B2'%D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D1%96_%D0%B7%D0%B2'%D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D1%96_%D0%B7%D0%B2'%D
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охолодження перед пресуванням, пресування і структурування брикетів [66, 

68]. 

Міцність брикетів також залежить від рівномірності розподілу 

речовини в шихті, тобто від повноти обволікання вугільних частинок 

зв'язуючою речовиною. Витрата зв'язуючої речовини залежить від товщини 

плівки, яка покриває поверхню частинок вугілля. На товщину плівки і 

повноту обволікання частинок вугілля зв'язуючою речовиною впливає її 

в'язкість, тобто температура розігріву шихти в змішувачі, і час змішування. З 

підвищенням температури розігріву шихти в змішувачі міцність брикетів 

різко зростає [66]. 

Основною умовою мінімальної витрати зв'язуючої речовини і 

отримання брикетів хорошої якості є її рівномірний розподіл в шихті перед 

пресуванням, що досягається перемішуванням при достатньому розігріві. На 

інтенсивність змішування рідкої зв'язуючої речовини з вугіллям впливає 

температура і вологість вугілля, що надходить на змішування. У разі подачі 

гарячої рідкої зв'язуючої речовини в холодне вугілля утворюються грудки з 

вугілля і зв'язуючої речовини. При гарячому вугіллі рідка зв'язуюча речовина 

швидко розподіляється в його масі, рівномірно покриваючи частинки вугілля 

тонким шаром [71]. При нормальному співвідношенні вугілля і зв'язуючої 

речовини виходять щільні брикети з гладкою, злегка блискучою поверхнею, 

що витримують удар у разі падіння.  

Структуроутворюючі процеси, що відбуваються у процесі взаємодії 

вугільних зерен зі зв'язуючою речовиною, визначаються складними фізико-

хімічними явищами на межі поділу твердої і рідкої фаз в момент їх 

об'єднання і залежать від інтенсивності ущільнення суміші. Тому 

кам'яновугільний брикет можна розглядати як матеріал, що має коагуляційну 

структуру, яка відрізняється тиксотропними і яскраво вираженими 

пластично-в'язкими і еластичними властивостями. Створення стійкого 

структурного каркаса брикету здійснюється окремими стадіями. На початку 
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рідку зв'язуючу речовину наносять на вугільні зерна (перший етап), потім їх 

переводять у в'язко-плинний стан (другий етап), з'єднують різноманітні 

комплекси шляхом пресування (третій етап) і нарешті шляхом охолодження 

брикетів зв'язуюча речовина переходить в твердий стан (четвертий етап) [49, 

71, 139]. 

Різноманіття всіх складних фізико-хімічних і структурно-реологічних 

процесів, які протікають в період формування структурного каркаса брикету, 

обумовлено впливом великої кількості різних факторів. Основні фактори, що 

мають істотну структуроутворюючу дію, доцільно систематизувати за 

об’єктами (процесами) їх походження, виділяючи відповідні групи: 

 характеристики вугілля, що брикетується; 

 характеристики зв'язуючої речовини; 

 умови технологічного процесу. 

Кожна з трьох груп факторів характеризує різні властивості 

відповідного об’єкта або процесу, є складною та відображає певний перелік 

факторів впливу (рис. 1.2).  

Пропонована систематизація факторів, що впливають на формування 

структурного каркаса брикету,  наочна для аналізу та зручна для цілей 

управління їх впливом в умовах коксохімічного виробництва. Перша група, 

що характеризує якість підготовки вугілля до брикетування та його хімічну 

природу, складається з чотирьох факторів: гранулометричний склад 

вугільних зерен, температура вугілля, його вологість та хімічна природа.  

Гранулометричний склад вугільних зерен із рівнем крупності 3-0 мм 

забезпечує максимальну щільність упаковки вугільної суміші [237, 240]. 

Великий вміст крупних зерен (більш як 10 мм) негативно позначається на 

міцності брикетів, так як при брикетуванні такі частинки легко 

розтріскуються [71, 118]. У дрібнозернистих брикетах пори здебільшого 

заповнені зв'язуючою речовиною, поверхня більш рівномірно покрита 

клейовою плівкою, і тому міцність таких брикетів вища [32]. Вугілля має 
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велику пористо-шорстку поверхню з низькою гідрофобністю. Тому за 

рахунок великої кількості різних мінеральних неорганічних включень вугілля 

класу 0,1-0 мм здатне суттєво впливати не тільки на характер адсорбційних 

взаємодій між зв'язуючою речовиною і вугіллям, а й сприятливо позначатися 

на заповненні пустот у суміші зв'язуючою речовиною [251].  

 

Рис. 1.2 Систематизація факторів, що впливають на формування 

структурного каркаса брикету [розроблено автором] 

 

Температура вугілля впливає на адгезійні контакти вугільних зерен. 

Інтенсивність нагрівання сприятливо позначається на їх адсорбційній 

активності. При температурах 60-800С найменш стійкі функціональні групи 

розпадаються з утворенням Н2О і СО2, активуючи вугільну поверхню. 

Нагрівання сприяє енергійній взаємодії вугілля зі зв'язуючою речовиною, яке 

веде до посилення водневих зв'язків і ван-дер-ваальсових сил, а також до 

тонкошарового розтікання зв'язуючої речовини поверхнею вугільних зерен. 

Нагрівання вугілля сприятливо позначається на подальших процесах 

утворення нових надмолекулярних структур в адсорбційно-сольватному шарі 

[71]. 

Вологість вугілля, як свідчать численні дослідження, повинна мати 

допустимий максимум. Високий адгезійний зв'язок досягається в брикеті за 
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вологості вугілля 2-3%. Надлишок вологи створює на поверхні вугілля рідку 

плівку, яка не дозволяє зв'язуючій речовині міцно прилипнути до вугілля. 

При цьому здатність поверхні змочувати зменшується, адгезія падає, 

механічна міцність брикетів знижується. Поверхнева волога вугілля при 

зіткненні з гарячою зв'язуючою речовиною інтенсивно випаровується і тим 

самим охолоджує адгезив, збільшуючи його крайовий кут змочування [265]. 

Хімічна природа вугілля, яка обумовлена ступенем метаморфізму і 

властивостями петрографічних інгредієнтів, істотно впливає на процеси 

структуроутворення вугільних брикетів. Високий вміст вітриніту у вугіллі 

марок П та ПС, низький вміст фюзиніту забезпечують сприятливі умови для 

енергійного змочування великої поверхні вугільних зерен. Це обумовлює 

загальне високе значення енергії адгезії у вуглезв'язуючих комплексах [71]. 

Друга група, що характеризує зв'язуючу речовину, складається з 

чотирьох факторів: хімічна природа, температура, вологість та товщина 

плівки.  

Хімічна природа зв'язуючої речовини відіграє домінуючу роль у 

формуванні структури брикетів. Серед численних фізико-хімічних та 

структурно-реологічних властивостей зв'язуючої речовини основними є 

клейка здатність і когезія. Клейка здатність зв'язуючої речовини обумовлена 

реакційним характером основних хімічних компонентів, їх вмістом і 

наявністю індивідуальних поверхнево-активних речовин. Когезійна міцність 

зв'язуючої речовини багато в чому залежить від вмісту сполук із високою 

щільністю, які виступають у ролі наповнювачів і підвищують міцність 

брикетів. Співвідношення високомолекулярних сполук і вуглеводнів, що 

мають різну ступінь ароматичності і ненасиченості, обумовлює рухливість 

макромолекул зв'язуючої речовини, їх внутрішні й міжмолекулярні контакти 

та виникнення різних вторинних надмолекулярних структур, що збільшують 

міцність структурного каркаса брикетів. Наявність твердих вуглецевих 
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включень має важливе значення у забезпеченні високих коксівних 

властивостей брикетів [14, 15]. 

Температура зв'язуючої речовини впливає на дисперсність, 

змочуваність, пластичність суміші і механічну міцність брикетів. 

Температура, при якій зв'язуюча речовина набуває властивостей 

ньютонівських рідин, слугує надійним джерелом його тонкого 

диспергування. Як показують численні дослідження, температура має бути 

не нижче температури плавлення. Зазвичай температура зв'язуючої речовини, 

що контактує з нагрітим вугіллям, коливається в межах 130-1500С. За умов 

такої температури зв'язуюча речовина має досить високу рухливість. 

Температура зв'язуючої речовини в період пресування обумовлює 

пластичність брикетної суміші, а, отже, рівномірний розподіл тиску 

пресування у всьому обсязі суміші. Оптимальна температура, за якої 

специфічна пластичність зв'язуючої речовини є ефективною, знаходиться в 

інтервалі температур розм'якшення або на 5-100С нижче її. За низьких 

температур всередині структурного каркаса готових брикетів когезія 

посилюється, обумовлюючи підвищення їх механічної міцності [71]. 

Вологість зв'язуючої речовини, так само як і вологість вугілля, 

негативно впливає на процес структуроутворення брикетів. Вологість як 

супутній компонент у зв'язуючій речовині викликає зміщення плівки 

зв'язуючої речовини з вугільної поверхні за рахунок тиску, що розклинює, і 

посилення внутрішньої напруги в клейовому шарі [28]. 

Товщина плівки зв'язуючої речовини на вугільних зернах визначає 

когезію й адгезію. Найвищі показники механічної міцності брикетів 

відповідають мінімальній товщині клейових шарів. У тонких клейових 

плівках досягається максимальний орієнтаційний ефект, мінімальні 

постусадкові тангенціальні напруги, високі енергетичні зв'язки між сусідніми 

елементарними шарами, мінімальні дефекти і тріщини [71]. 
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Третя група факторів, що впливають на формування структурного 

каркаса брикету та характеризує умови технологічного процесу, складається 

з трьох факторів: температура, тиск та умови охолодження брикетів. 

Температура процесу пресування вугільних брикетів як оптимальний 

температурний режим обумовлює граничне зближення контактуючих 

вугільних частинок в інтервалі доступних значень тиску пресування. Це 

дозволяє отримати суміш, яка добре піддається обробці, і має мінімальні 

пружні деформації брикетів після зняття тиску. Вплив температури 

пресування визначається природною активністю зв'язуючої речовини, 

розміром вугільних зерен й особливо за витратою зв'язуючої речовини. Зі 

збільшенням витрати зв'язуючої речовини температура пресування падає, так 

як брикетна суміш набуває додаткової пластичності. 

Тиск пресування вугільних брикетів і його коливання суттєво впливає 

на міцність структурного каркаса брикету. У процесі пресування пухка 

брикетна шихта з пластичної суміші перетворюється в міцний кусковий 

продукт - брикет. Чим більш рівномірним є розподілений тиск по поверхні 

брикету, тим міцніше виходять його структурні зв'язки. Аналогічна ситуація 

спостерігається під час брикетування суміші невеликої висоти, так як зі 

збільшенням висоти підвищується дія сил тертя вугільних зерен, які 

поглинають частину тиску пресування, знижуючи міцність брикету [28]. 

Посилення тиску пресування призводить до стоншення клейової плівки в 

місцях контакту [265]. Після зняття тиску відбувається розширення брикету. 

Недостатній тиск пресування може бути компенсований збільшеним часом 

пресування і зменшенням обсягу брикетної суміші в комірці пресу. 

Охолодження брикетів є необхідною завершальною технологічною 

операцією із забезпечення структурної міцності кам'яновугільних брикетів. 

Численними дослідженнями встановлено, що процес охолодження, який 

здійснюється з невеликою швидкістю, дає можливість для поступової 

орієнтації макромолекул і вторинних надмолекулярних структур у 
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прикордонних шарах. Якщо охолодження здійснюється швидко, 

макромолекули й особливо вторинні утворення не встигають придбати 

сувору орієнтацію, отже, міцність структурного каркаса брикету виходить 

слабкою [71]. 

Брикетування є одним з ефективних способів підготовки вугільної 

шихти до коксування з метою отримання високоякісного доменного коксу з 

вугільної шихти, що містить велику частку слабо спікливого вугілля (до 

50%). Ефективність коксування частково брикетованої шихти в значній мірі 

визначається збільшенням щільності вугільного завантаження, що 

коксується. Зв'язуюча речовина викликає додатковий ефект як спіклива 

добавка і також ініціює спучення брикетів, первинний об’єм яких зростає у 

1,2-1,6 раза при коксуванні залежно від виду зв'язуючої речовини. У 

результаті додатково ущільнюється небрикетована шихта в проміжках між 

брикетами (за 30% брикетів у шихті і збільшенні їх об’єму в 1,3 рази), 

тобто поліпшується її спікливість [138]. Дослідження в цьому напрямі 

велися в багатьох країнах: Україні, КНР, Угорщині, Індії, США, Австралії, 

ПАР. В промислових умовах метод брикетування шихти активно 

застосовувався в Німеччині та Японії.  

Окремі питання технології підготовки і коксування частково 

брикетованих шихт зі зв’язуючою речовиною ґрунтовно були розглянуті 

В.І. Сухоруковим. Як стверджує автор, найкращі результати були досягнуті 

при коксуванні вугільної шихти під час використання 30% брикетів із 

вихідної шихти. При цьому часткове брикетування вугілля та додавання 

брикетів до складу завантаження, що підлягає коксуванню, позитивно 

впливає на якість коксу [221]. Аналогічні дослідження були проведені 

А.О. Журавським, Е.І. Торяником та І.Г. Кришенем, які розглядали вплив 

процесу брикетування на щільність частково брикетованої шихти та якість 

коксу [75]. Зокрема, І.Г. Кришенем доведено, що часткове брикетування 

шихти дає змогу утилізувати у шихті для коксування смолоподібні відходи 
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хімічних цехів коксохімічного виробництва та позитивний вплив цього 

заходу: поліпшення якості коксу і відповідне поліпшення роботи доменної 

печі, одержання додаткового коксу, коксового газу, хімічних продуктів. 

Було також експериментально підтверджено, що взаємодія зв’язуючої 

речовини з вугільним зерном у процесі брикетування є поверхневим 

процесом, і тому для досягнення більшої міцності брикетів потрібно більш  

в’язку зв’язуючу речовину спершу подавати до більш метаморфізованого 

вугілля, і навпаки [133]. 

За результатами дослідження науковців, оптимальними для 

часткового брикетування шихти слід вважати брикети об’ємом 30-45 см3. 

При брикетуванні частини загальної шихти в брикетах може міститися до 

30% дрібної фракції без помітного зниження міцності коксу [138]. 

При частковому брикетуванні шихти погіршуються умови спікання 

частини шихти, що не брикетується. Для підвищення ефективності процесу 

в цілому необхідно технологічними прийомами зводити до мінімуму вплив 

цього негативного фактора. У разі брикетування частини загальної шихти 

ефективність технології на ~70% зумовлена підвищенням щільності 

коксованої завантаження і на ~30% пов'язана із здатністю зв'язуючої 

речовини до спікання та ефектом додаткового ущільнення частини шихти, 

що не брикетується, в результаті спучування брикетів при коксуванні [14, 

15, 19]. 

В технології часткового брикетування з високою ефективністю можна 

використовувати зв'язуючу речовину з низькою коксивністю. Для цього 

необхідно, щоб температурні інтервали максимального виділення паро-

газової фази зв'язуючої речовини і перехід шихти, яка брикетується, в 

пластичний стан збігалися (або були близькими), а інтенсивність втрати 

маси зв'язуючої речовини при цьому була максимальною. При 

використанні для брикетування зв'язуючої речовини з низькою коксивністю 

в частину шихти, яка брикетується, не слід вводити надмірну кількість 
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вугілля, який практично не спучується (слабоспікливе, пісне вугілля) або 

дає значну усадку при коксуванні (газове вугілля) [14, 15, 19]. 

Ефективність нових методів підготовки вугільної шихти перед 

коксуванням, у тому числі і брикетування, в значній мірі обумовлена 

підвищенням щільності вугільного завантаження у пічних камерах. При 

цьому підвищення щільності є не лише засобом збільшення продуктивності 

печей, а й слугує для покращення умов спікання продуктів деструкції 

вугільних зерен різної крупності і ступеня метаморфізму, а отже, і 

механічної міцності коксу. Щільність шихти при цьому становить 800-

870 кг/м3. Метод часткового брикетування шихти зі зв'язуючою речовиною 

дозволяє збільшити на 8-9% насипну щільність шихти і на 4-5% 

продуктивність коксових печей; поліпшити механічну міцність коксу з 

вугільної шихти заводів України за показником М25 на 0,6%, за 

показником М10 на 1%, збільшити продуктивність доменних печей і 

знизити витрату коксу на 1т чавуну; у разі збереження механічної міцності 

коксу знизити витрату добреспікливого вугілля на 19% [252]. 

Економічна ефективність процесу коксування частково брикетованої 

шихти визначається зниженням витрат на виробництво коксу в результаті 

використання більш дешевої сировини або зниження витрат у доменному 

виробництві в результаті підвищення міцності коксу. Якщо процес 

часткового брикетування впроваджується з метою розширення сировинної 

бази коксування, тоді ефективність практично залежить від різниці цін на 

спікливе вугілля і його допустимої частки в шихті, яка має бути більшою за 

витрати на брикетування шихти. Якщо процес впроваджується з метою 

підвищення якості коксу за незмінного складі вугільної шихти, то його 

економічна ефективність обумовлена зниженням вмісту дрібних класів у 

коксі, поліпшенням ходу доменної печі, зниженням витрати коксу на 

виплавку чавуну. 
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Теоретичне узагальнення практичного досвіду утилізації відходів 

коксохімічного виробництва свідчить, що найбільш перспективним 

напрямом утилізації рідких відходів коксохімічного виробництва, що містять 

вуглеводні (фуси, кисла смолка, полімери), є брикетування вугільної шихти з 

додаванням в якості зв'язуючої речовини відходів коксохімічного 

виробництва та подальшим використанням брикетів у процесі виробництва 

коксу. Технологія часткового брикетування має стати складовою 

ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-хіміко-технологічної 

переробки вугілля в умовах коксохімічного виробництва. 

 

 

1.4 Технологія позапічної обробки коксу боратами 

 

Інноваційні технології виплавки чавуну спрямовані на збереження 

дефіцитних і дорогих енергоносіїв  коксу, газу, мазуту та інших, і заміну їх 

на пиловугільне паливо. Заміна в доменній печі частини коксу на 

пиловугільне паливо висуває нові вимоги до якості доменного коксу, які 

визначаються умовами процесу і його поведінкою в домні [127, 128, 194]. На 

багатьох металургійних підприємствах Європи, Азії й Америки в домну 

вдувають пиловугільне паливо у кількості до 200-240 кг/т чавуну, а витрати 

коксу скорочуються до 280-300 кг/т, при цьому природний газ і мазут не 

використовуються [103, 121]. Тому в обсязі світового виробництва чавуну 

близько 85% доменних печей експлуатуються із застосуванням технології 

вдування пиловугільного палива, що суттєво здешевлює продукцію, в першу 

чергу за рахунок скорочення витрат доменного коксу на виробництво 1 т 

чавуну [81, 186, 191, 215, 238, 239, 247, 254]. 

Основною проблемою, зокрема й українських металургійних 

підприємств, що перешкоджає впровадженню технології вдування 

пиловугільного палива і досягнення мінімальних витрат коксу на 1 т 
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виробленого чавуну, є недостатня якість доменного коксу. В практичних 

умовах науковцями було встановлено, що на роботу доменної печі в значній 

мірі впливають високотемпературні властивості доменного коксу, перш за 

все реакційна здатність (CRI) і післяреакційна міцність коксу (CSR) [120, 

142-144, 227, 269], які визначаються згідно з міжнародним стандартом ISO 

18894:2006 [262]. Використання металургійного коксу з низькою реакційною 

здатністю (CRI < 30%) і високою післяреакціоною міцністю (CSR > 60%) 

дозволяє знизити його витрату на 1 т чавуну на 5-7% [51]. Однак ресурси 

українського коксівного вугілля не дозволяють виробляти доменний кокс, що 

має відповідати світовим вимогам за показниками CRI і CSR [188, 189]. З 

використанням високоякісного українського коксівного вугілля можна 

виробляти не більше як 4 млн. т металургійного коксу з показниками 

реакційної здатності CRI ≥ 30-33% і післяреакційною міцністю CSR ≤ 55-58% 

[24, 192, 199]. 

Результати наукових досліджень та практичний досвід показали, що з 

використанням української вугільної сировинної бази коксування неможливо 

досягти світових вимог до якості коксу CRI < 30% і CSR > 60% [39, 57, 120, 

198, 235]. Негативний світовий досвід виплавки чавуну з використанням 

коксу низької якості за цими показниками полягає у такому [120]: 

 робочий профіль доменної печі і горну піддаються більш прискореному 

зносу; 

 міжремонтні періоди роботи скорочуються та витрати на підтримуючі 

ремонти зростають; 

 рідкорухливість шлаків в горні знижується, що збільшує витрату коксу 

на плавлення в'язких шлаків; 

 коефіцієнт заміни коксу паливними добавками зменшується; 

 здійснюється розбалансування процесу виплавки чавуну і виробничі 

втрати підвищуються. 
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Вирішити цю проблему можливо шляхом докорінної зміни сировинної 

бази коксування або завдяки застосуванню спеціальних методів впливу на 

активну поверхню коксу [33, 101, 102, 144, 152, 222]. 

Перший напрям передбачає використання в шихті для коксування 

добреспікливих марок вугілля Ж і К, які мають низький індекс основності (у 

хімічному складі мінеральної частини вугілля має бути мінімальний вміст 

Fe2O3, СаО, MgO, Na2O, K2O) і мінімальну сірчистість [234]. Зважаючи на 

обмеженість ресурсів українського вугілля марок Ж і К [61, 62, 155], 

необхідним є імпорт добреспікливого вугілля з ближнього та далекого 

зарубіжжя: Російської Федерації, Австралії, США та Канади. Однак така 

стратегія вбачається фінансово витратною і політично ризикованою, що 

здатна привести до втрати енергетичної незалежності України. 

Тому основним напрямом підвищення якості коксу запропонована 

ресурсозберігаюча технологія позапічної обробки доменного коксу 

спеціальними реагентами, що знижують реакційну здатність коксу і 

збільшують його післяреакційну міцність [92, 96, 100, 223]. Інформація про 

вплив конкретних неорганічних сполук на реакційну здатність коксу і його 

післяреакційну міцність є вкрай обмеженою. У відомих дослідженнях 

розглядається тільки каталітична складова дії окремих неорганічних сполук, 

зокрема, лужних і лужноземельних металів, сполук фтору, сірки, а також 

борвмісних речовин на реакційну здатність [263], причому як основний 

хімічний компонент, що пасивує кокс, розглядають кислотний оксид В2О3 

[257]. 

Технологія, яка раніше застосовувалася для поліпшення якісних 

показників доменного коксу, здійснювалася нанесенням на гарячі шматки 

коксу з температурою більше як 8500С дрібнодисперсної твердої 

неорганічної речовини, що розпилювалась за допомогою попередньо 

нагрітого газового потоку [168]. В якості неорганічних сполук 

застосовувалися борна кислота або борати у твердому стані. При цьому 
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відбувалася дезактивація коксу по реакції з киснем і вуглекислим газом за 

рахунок утворення за високої температури захисної плівки з розплавлених 

боратів на поверхні шматків коксу. До недоліків цього способу належать: 

 низька ефективність технології через незначне зниження індексу CRI і 

несуттєве підвищення міцності коксу після реакції з СО2 (показник CSR); 

 неекономічність технології через необхідність створення високої 

температури (t  ≥ 8500С); 

 складність апаратного оформлення процесу; 

 підвищена небезпека технології для обслуговуючого персоналу та 

навколишнього середовища. 

Труднощі здійснення цієї технології та значне забруднення 

навколишнього середовища перешкоджають її реалізації в промисловому 

виробництві коксу. 

Наступним етапом розвитку технологій обробки поверхні коксу стала 

технологія післяпічної обробки доменного коксу розчинами неорганічних 

речовин. В якості неорганічної речовини використовувалася борна кислота 

(Н3ВО3). Результати обробки давали ефект покращення показників CSR і СRI 

на 2,5-3%. Однак борна кислота є пожежо- і вибухонебезпечною і за рівнем 

впливу на людину належить до речовин третього класу небезпеки. Отже, 

використання цієї технології в умовах діючого коксохімічного виробництва є 

вкрай небезпечним [239]. 

З метою нейтралізації цих недоліків було розроблено спосіб 

покращення якісних показників доменного коксу розчинами неорганічних 

речовин [176]. Технологія передбачає обробку шматків доменного коксу за 

температури 20-500С водним розчином тетраборату, обраного з ряду 

хімічних сполук: тетраборату натрію, тетраборату калію, тетраборату 

кальцію. При цьому відбувається дезактивація коксу за напрямами можливої 

взаємодії вуглецю металургійного палива з киснем і вуглекислим газом. 

Захисна плівка з розплавлених боратів, яка утворюється в процесі опускання 
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коксу в зону підвищених температур шахти доменної печі, сприяє захисту від 

реакцій газифікації коксу.  

Недоліком цього способу є його недостатня ефективність з 

використання хімічних можливостей тетраборатів натрію, калію або кальцію 

для покращення якісних показників CRI і CSR коксу. Це обумовлено як 

особливостями обробки коксу розчинами тетраборату, так і тим, що поверхня 

коксу гідрофобна по відношенню до крапель водного розчину тетраборату. 

Це, в свою чергу, призводить до стікання частини крапель розчину з поверхні 

шматка коксу та його неповного змочування. Відповідно до цього молекули 

тетраборату не покривають всю поверхню шматків коксу, що не дозволяє в 

повній мірі створювати на їх поверхні захисний шар. Великі втрати розчину 

тетраборату в обробці коксу призводять до перевитрати хімічних реагентів у 

процесі реалізації цієї технології, забруднення навколишнього середовища, 

низької технологічної та економічної ефективності. 

З огляду на недоліки наведених вище технологій післяпічної обробки 

доменного коксу розчинами неорганічних сполук була розроблена й 

випробувана на діючих коксохімічних підприємствах технологія поліпшення 

якісних показників коксу [96, 98, 99, 101, 129, 172, 176, 226, 271, 274]. 

Технологія передбачає позапічну обробку шматків доменного коксу при 

температурі 20-500С водним розчином тетраборату натрію, або калію, або 

кальцію (2-20%), в який додається 0,1-0,2% нейоногенна поверхнево-активна 

речовина, переважно моно- і діалкілових ефірів поліетиленгліколю. Для 

обробки застосовується такий обсяг водного розчину поверхнево-активної 

речовини, щоб його кількість в коксі, що обробляється розчином, не 

перевищувала 0,0070% (мас.) у перерахунку на кокс. Це забезпечує більш 

повне покриття поверхні, а також краще проникнення в об’єм шматків коксу 

розчину тетраборату натрію або калію, забезпечуючи покриття поверхні 

щілин і пор коксу молекулами солі тетраборату. При цьому у разі 

подальшого нагрівання в доменній печі обробленого коксу відбувається 
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інгібування коксу по реакціям вуглецю з O2 і CO2 за рахунок утворення 

захисної плівки з розплавленого тетраборату натрію або калію на поверхні 

коксу.  

Результати промислових досліджень вказують на недостатню здатність 

тетраборату калію (K2B4O7) або натрію (Na2B4O7), що застосовуються у 

вигляді розчинів, покращувати якісні показники коксу CRI і CSR відповідно 

до потреб доменного процесу, зумовленими заміною значної частини (200-

220 кг/т чавуну) доменного коксу на пиловугільне паливо. Причина цього 

полягає в тому, що під час обробки коксу розчином тетраборату в кокс 

вносять занадто велику кількість лужного або лужноземельного металу, який 

негативно впливає на показники CRI і CSR коксу, збільшуючи основність 

золи.  

Так, виходячи з індексу основності золи Іо, який розраховується за 

рівнянням [235]: 

Іо = (Fe2O3 + CaO + MgO + Na2O + K2O) / (SiO2 + Al2O3), 

підвищення значення Іо на 0,1 погіршує показники якості коксу, а саме  

призводить до зниження показника CSR на 9,5% і підвищенню CRI на 7,5%. 

Ще однією можливою причиною недостатнього покращення якості коксу 

після його обробки відповідно до цього способу є низький вміст бору в 

молекулах тетраборату, який в ряду тетраборат калію  тетраборат натрію 

становить відповідно від 18 до 22%, що не дозволяє в повній мірі покрити 

поверхню шматків коксу надійним захисним шаром і захистити їх від 

окислення киснем і вуглекислим газом. Використання цієї технології 

післяпічної обробки коксу не дозволяє підвищувати якість доменного коксу 

до міжнародних стандартів (CSR ≥ 64% і СRI ≤ 28%) навіть під час обробки 

доменного коксу марки «Преміум». 

З метою усунення наведених недоліків пропонується новий спосіб 

поліпшення якісних показників доменного коксу за показниками CSR і CRI 
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[177, 181]. Спосіб передбачає використання для позапічної обробки коксу 

сполук боратів, які в меншій кількості містять лужні метали, а в більшій  

бор, утворюючи з його допомогою надійний захисний шар на шматках коксу, 

який інгібує реакції вуглецю коксу з киснем і вуглекислим газом у доменній 

печі. Спосіб забезпечує зниження індексу реакційної здатності коксу CRI і 

підвищення показника його післяреакціоної міцності CSR. 

У всіх літературних і патентних джерелах, проаналізованих вище, 

розглядається вплив різних неорганічних речовин на якість коксу без 

урахування фактора часу взаємодії спеціальних хімічних реагентів або їх 

сумішей з максимально активованою гарячою (до 1000С) поверхнею коксу 

відразу після мокрого гасіння і відстою на коксовій рампі. При цьому 

зниження реакційної здатності пояснюється наявністю на поверхні коксу 

численних дефектів кристалічної решітки, що має вільні пари електронів 

вуглецю. Тим часом бор відчуває нестачу електронів і проявляє прагнення до 

їх приєднання. Це полегшує утворення зв'язків кисню та бору О=В-О-В=О з 

вільними електронними оболонками і веде до блокування місць можливого 

виникнення реакцій газифікації вуглецю коксу з вуглекислим газом, що в 

кінцевому результаті перешкоджає цій реакції. Встановлено, що ефект 

гальмування реакцій газифікації посилюється зі збільшенням числа зв'язків 

В-О-В. Експерименти довели, що для зниження реакційної здатності 

поверхні коксу необхідно збільшити концентрацію В2О3 в хімічному реагенті 

для обробки гарячої поверхні коксу [2, 12, 135, 140, 158, 162, 169, 259]. 

Під час численних лабораторних і промислових експериментів в 

умовах ПрАТ «Макіївкокс» і ПрАТ «Ясинівський КХЗ» з використанням 

рентгеноструктурного аналізу і низькотемпературного адсорбційно-

десорбційного методу аналізу поверхні пористого тіла коксу були отримані 

залежності фактичних значень показників CSR і CRI доменного коксу від 

витрати розчину органічних речовин, концентрації розчину, температурного 

режиму обробки поверхні коксу та від часу витримки коксу від моменту його 
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обробки до моменту проведення лабораторного аналізу на показники CSR та 

CRI. 

Розроблено теорію, що пояснює встановлення невідомого раніше 

закономірного зв'язку між реакційною здатністю (CRI) доменного коксу, а 

також його післяреакційною міцністю (CSR) і процесами адсорбції 

неорганічних речовин у внутрішні шари пористої вуглецевої структури 

коксу. В результаті досліджень було виявлено особливості прояву 

адсорбційних властивостей коксу за відсутності достатньої спорідненості з 

адсорбатом для забезпечення змочування при малих тисках і тривалості 

транспортування молекул адсорбата до перехідних пор і мікропор. Також 

було виявлено, що структура пористого тіла коксу в значній мірі впливає на 

кінетику адсорбції: в коксі проявляється стадія перенесення речовини 

всередині пор дифузійним механізмом до встановлення адсорбційної 

рівноваги [2]. Додавання до розчину реагенту поверхнево активної речовини 

веде до появи так званого «ефекту збільшення питомої поверхні пористого 

тіла» за рахунок зменшення поверхневого натягу клітин рідини в макропорах 

і мікротріщинах, і, відповідно, до збільшення питомої поверхні, а отже, і 

поверхні, що змочується розчином реагенту. 

Розробка технології позапічної обробки коксу боратами ґрунтується на 

розвитку науково-теоретичних положень теорії взаємодії неорганічних 

сполук бору з вуглецевою кристалічною структурою коксу з утворенням 

металоорганічних сполук за участі в процесі нейоногенних поверхнево-

активних речовин і теоретичному обґрунтуванні часу контакту хімічних 

реагентів з вуглецевою структурою коксу на його хімічну активність і 

міцність. 

Запропоновані теоретичні положення дають можливість переглянути 

існуючі уявлення про вплив позапічної обробки коксу розчинами 

неорганічних речовин на якісні характеристики доменного коксу, 

вдосконалити методику відбору коксу для випробувань його на показники 
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CSR і CRI, розробити нові методи оцінки реакційної здатності і 

післяреакційної міцності коксу, що імітують поведінку коксу в доменній 

печі, а також реалізувати прихований потенціал розроблених способів 

позапічної обробки коксу з метою досягнення показників CSR і CRI на рівні 

кращих світових показників якості. На основі розроблених теоретичних 

положень стає можливим удосконалення технології позапічної обробки 

доменного коксу водним розчином, який містить певну кількість пентаборату 

калію або натрію і нейоногенної поверхнево-активної речовини.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Диверсифікація коксохімічного виробництва в сучасних умовах має 

відбуватися на основі створення нових технологій виробництва бездимного 

твердого палива, в першу чергу з високолетючого, слабоспікливого, 

низькосірчистого вугілля марок ДГ, Г і ГЖ, що дозволить вирішити комплекс 

екологічних, технічних та економічних проблем виробництва і використання 

вуглецевого бездимного твердого палива. Заміна виробництва доменного 

коксу на виробництво бездимного твердого палива забезпечить завантаження 

існуючих виробничих потужностей та сприятиме збереженню працездатності 

пічного фонду коксохімічних підприємств в періоди спаду попиту на 

доменний кокс. Інноваційна технологія виробництва бездимного твердого 

палива дозволить не тільки отримати продукт з використанням 

слабометаморфізованого вугілля і відходів вуглезбагачення, а й забезпечити 

екологічність виробництва вуглецевого бездимного твердого палива. 

2. Створення комплексного виробництва глибокої переробки вугільної 

сировини з отриманням кінцевих продуктів (газ, дизельне паливо, бензин, 

карбамід, метанол та ін.) має ґрунтуватися на інноваційних технологіях та 

організації нових виробництв. У разі використання на коксохімічному 



83 

 
виробництві в якості сировини низькометаморфізованого вугілля, що має 

здатність до спікання, в процесі термічного піролізу воно перетворюється на 

високореакційний твердий залишок  бездимне тверде паливо. Цей продукт 

може бути прийнятною сировиною для низькотемпературної газифікації, що 

підвищить коефіцієнт корисної дії глибокої переробки вугілля та значно 

знизить запиленість отриманого газу. Основними перевагами інноваційної 

технології є високий ступінь ефективної конверсії вуглецю і очищення від 

шкідливих домішок продуктів, одержуваних при газифікації бездимного 

твердого палива і можливість отримання суміші чистих горючих газів з 

подальшим їх використанням в якості сировини для хімічного синтезу. 

3. Недостатнє забезпечення українських коксохімічних підприємств 

добре спікливим вугіллям та велика кількість рідких відходів, які важко 

утилізуються, потребують впровадження технології використання 

слабоспікливого вугілля з одночасною утилізацією відходів без погіршення 

якості коксу. Узагальнення практичного досвіду свідчить, що найбільш 

перспективним напрямом утилізації рідких відходів коксохімічного 

виробництва, що містять вуглеводні (фуси, кисла смолка, полімери), є 

часткове брикетування вугільної шихти з додаванням в якості зв'язуючої 

речовини відходів коксохімічного виробництва та подальшим використанням 

брикетів в процесі виробництва коксу.  

4. Різноманіття всіх складних фізико-хімічних і структурно-

реологічних процесів, які протікають в період формування структурного 

каркаса брикету, обумовлено впливом великої кількості факторів. Основні 

фактори, що мають істотну структуроутворюючу дію, систематизовано на 

групи за об’єктами (процесами) їх походження: характеристики вугілля, що 

брикетується; характеристики зв'язуючої речовини; умови технологічного 

процесу. Пропонована систематизація факторів, що впливають на 

формування структурного каркасу брикету, є наочною для аналізу та 
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зручною для цілей управління їх впливом в умовах коксохімічного 

виробництва.  

5. Основною проблемою українських металургійних підприємств, що 

перешкоджає впровадженню технології вдування пиловугільного палива і 

досягнення мінімальних витрат коксу, є недостатня якість доменного коксу. 

Результати наукових досліджень та практичний досвід показали, що з 

використанням української вугільної сировинної бази коксування неможливо 

досягти світових вимог до якості коксу CRI < 30% і CSR > 60%. Вирішити 

цю проблему можливо шляхом докорінної зміни сировинної бази коксування 

або застосуванням спеціальних методів впливу на активну поверхню коксу. 

6. З метою зниження індексу реакційної здатності коксу CRI і 

підвищення показника його післяреакціоної міцності CSR запропоновано 

використання ресурсозберігаючої технології позапічної обробки доменного 

коксу спеціальними реагентами, що знижують реакційну здатність коксу і 

збільшують його післяреакційну міцність. Новітня технологія передбачає 

використання для позапічної обробки коксу з'єднання боратів, які в меншій 

кількості містять лужні метали, а в більшій  бор, створюючи з його 

допомогою надійний захисний шар на шматках коксу, який інгібує реакції 

вуглецю коксу з киснем і вуглекислим газом в доменній печі.  

Основні положення 1-го розділу дисертаційної роботи відображені у 

наукових працях автора [38, 45, 46, 89, 111, 112, 167, 168, 177180, 261]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОЇ 

ЕНЕРГО-ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ В 

УМОВАХ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

2.1 Концепція ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-

хіміко-технологічної переробки вугілля 

 

У промисловості України дістав поширення тільки один технологічний 

спосіб переробки викопного вугілля  коксохімічне виробництво. Основною 

продукцією коксохімічного підприємства є доменний кокс  важливий 

сировинний компонент у доменному виробництві,  і тому вимоги до якості 

коксу, потреби в його виробництві, ціноутворення повністю визначаються 

станом ринку металопродукції та її конкурентоспроможністю. Тимчасові 

спади в споживанні металу на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

зниження цін на метал, підвищення вимог до якості сировинних компонентів 

у доменному виробництві істотно впливають на функціонування 

коксохімічного виробництва та його економічні результати [216, 218]. 

Внаслідок безперервного графіка роботи і великої інертності коксових 

батарей, залежності збуту доменного коксу від єдиного споживача  

доменного виробництва, коксове виробництво перебуває у постійному стані 

невизначеності перспектив його розвитку. Водночас коксохімічні 

підприємства України відчувають дуже сильний вплив нестачі 

добреспікливого низькосірчистого вугілля, що унеможливлює виробництво 

необхідної кількості доменного коксу з високими якісними показниками, 

виготовленого виключно з вугільної сировинної бази України. Це призводить 

до підвищеної витрати коксу під час виробництва чавуну, перешкоджає 

впровадженню сучасних технологій у доменному виробництві, наприклад, 

технології вдування пиловугільного палива, знижує конкурентоспроможність 
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вітчизняного доменного і коксового виробництв, збільшує кількість відходів 

виробництва та викидів, що погіршують екологічну ситуацію [97, 122]. 

Слід враховувати, що діюче коксохімічне виробництво є унікальним 

комплексом хіміко-технологічної переробки викопного вугілля, який 

включає технології механічної, фізико-механічної, хімічної та термічної 

переробки вугілля [4, 40, 60, 94, 137, 203, 205, 206, 242, 249, 250]. Це дає 

можливість за незначних змін і доповненнях існуючої технологічної схеми і 

технологічних режимів, а також у використанні нових сировинних 

компонентів отримувати нову продукцію з новими споживчими якостями. 

Досягти цього можна без докорінної реконструкції існуючого виробництва. 

Кінцевим результатом цих змін має стати створення гнучкої комплексної 

ресурсо- та енергозберігаючої екологічно чистої технології коксохімічного 

виробництва [43, 44, 72, 113, 156, 184, 244, 245], яка буде повністю 

адаптована до сучасних ринкових умов. Принциповою особливістю 

пропонованої інноваційної системи технологій є широкоспекторна 

диверсифікація діючого коксохімічного підприємства, в результаті якої 

виробничі потужності вуглекоксового блоку не будуть обмежуватися 

виробництвом тільки металургійного коксу задовільної якості, але й 

з'являються суттєві додаткові можливості: 

 виробництва доменного коксу з якісними показниками на рівні 

світових стандартів; 

 виробництва високоякісного бездимного твердого палива для 

енергетичних і побутових цілей; 

 виробництва вугільних брикетів з одночасною утилізацією рідких 

відходів коксохімічного виробництва; 

 виробництва синтез-газу як сировини для виробництва метанолу і далі 

рідкого моторного палива [256]; 

 вирішення проблем утилізації твердих відходів коксового виробництва 

та збагачення вугілля [252]. 
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Таким чином, пропоновані зміни в технологічній схемі діючого 

коксохімічного підприємства модифікують і розширять номенклатуру 

продукції. При цьому будуть впроваджені інноваційні технології, які 

підвищать ефективність і прибутковість виробництва. Пропонована 

комплексна технологія буде гнучкою до різних економічних умов та змін 

ресурсної бази. Вибір і реалізація будь-якого технологічного ланцюга з 

комплексної технологічної схеми є можливими як окремо, так і в сукупності 

з іншими технологічними ланцюгами цієї схеми. Це підкреслює 

універсальність запропонованої комплексної технологічної схеми, її 

гнучкість, інноваційність і можливість ефективної роботи в сучасних 

економічних умовах.  

Запропонована комплексна ресурсо- та енергозберігаюча екологічно 

чиста технологія коксохімічного виробництва (рис. 2.1) складається з таких 

інноваційних технологій: 

 технологія виробництва вуглецевого твердого бездимного палива на 

основі енерго-хіміко-технологічної переробки слабоспікливого 

малометаморфізованого вугілля; 

 технологія утилізації відходів коксохімічного виробництва при 

частковому брикетуванні вугільної шихти перед коксуванням; 

 технологія використання бездимного твердого палива в процесі його 

газифікації; 

 технологія позапічної обробки коксу боратами. 

Екологічний елемент комплексної технології працює за будь-яких 

комбінацій реалізації пропонованої комплексної технологічної схеми [84]. 

Необхідною умовою її реалізації в умовах коксохімічного виробництва є 

стійка і безперервна робота основного технологічного агрегату 

вуглекоксового блоку  батареї коксових печей, що забезпечить її 

збереження і тривалий термін експлуатації. Принципово нові підходи в 

реалізації цих технологій та їхні переваги полягають у такому.  
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Рисунок 2.1 Блок-схема ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-хіміко-технологічної  
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Технологія виробництва вуглецевого бездимного твердого палива [179] 

включає змішування відходів вуглезбагачення, що мають зольність 30-50%, у 

кількості 15-35% мас. і подрібненого газового вугілля (малометаморфізоване, 

низькосірчисте, фракція менше 3 мм) у кількості 65-85% мас. Енерго-хіміко-

технологічна переробка вугілля передбачає термічну обробку суміші 

інертним теплоносієм до температури 150-2500С та їх високотемпературну 

обробку методом шарового коксування (до температури 750-10500С). 

Результатом переробки буде кускове вуглецеве паливо з вмістом кусків 

фракцій: більше 40 мм – 60%, від 25 до 40 мм – 22,5%, яке має однорідну 

міцну структуру, що не руйнується під впливом води (на відміну від 

брикетів), витримує більш високі механічні навантаження на розчавлювання, 

стирання, не руйнується при перевантаженнях і транспортуванні, не потребує 

зв’язуючої речовини та операцій брикетування. Водночас вуглецеве 

бездимне тверде кускове паливо має низку переваг перед іншими видами 

палива: спалювання паливних частинок у високотемпературній зоні – більш 

ніж 8000С переводить режим горіння до фази, близької до 

зовнішньодифузійної. Використання пропонованої технології дозволить 

отримати паливо з високою теплотою згоряння та механічною міцністю, 

високою реакційною спроможністю, високою швидкістю та повнотою 

вигоряння частинок палива, а також дасть можливість використовувати 

відходи вуглезбагачення та покращити екологічні показники по викидам у 

атмосферу. 

Технологія утилізації відходів коксохімічного виробництва [87, 88] 

ґрунтується на визначенні оптимальних умов отримання брикетів із 

використанням рідких вуглецьвмісних відходів коксохімічного виробництва 

як зв’язуючої речовини. Склад зв’язуючої речовини повинен відповідати 

структурі відходів певного коксохімічного виробництва. Рекомендується для 

створення комплексної зв’язуючої речовини (фуси  67%, кисла смолка  

30%, полімери  3%) використовувати відходи у тому вигляді, в якому вони 
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утворюються і зберігаються на підприємстві без попередньої переробки.  

Необхідним елементом технології є використання фракції вугілля 

розміром менше 3 мм. Кількість зв’язуючої речовини має становити 10-15%, 

вологість вугілля (шихти) має бути менше 8%, температура змішування 

суміші вугілля та зв’язуючої речовини  50-800С, тиск пресування  500-700 

(105 Па), час структурування брикетів при 140-1600С  одна година або час 

витримки при кімнатних умовах (20-250С)  3-5 діб. Дотримання умов і 

параметрів пропонованої технології утилізації відходів дозволить збільшити 

вихід газоподібних продуктів коксування і забезпечить екологічну 

утилізацію відходів виробництва. Необхідною є розробка математичної 

моделі процесу брикетування, використання якої дозволить визначити 

оптимальні параметри технології утилізації рідких відходів коксохімічного 

виробництва за різних умов. 

Технологія використання бездимного твердого палива [174, 179, 180] 

передбачає отримання вуглецевого бездимного твердого кускового палива та 

його газифікацію в газифікаторі зі стаціонарним шаром та парокисневим 

дуттям за умов низькотемпературної газифікації з метою підвищення 

глибини переробки малометаморфізованого вугілля. Бездимне тверде паливо 

має бути завантажено в газифікатор безпосередньо після операцій 

коксування в коксових печах без попереднього охолодження. Водночас 

піролізний газ, отриманий від термічної деструкції, під час охолодження і 

конденсації високо- і низькокиплячих з’єднань необхідно спрямовувати на 

конверсію для отримання синтетичного газу. Газ, що буде отримано під час 

газифікації вуглецевого бездимного твердого кускового палива, і газ, що буде 

отримано від конверсії летючих продуктів піролізу, необхідно змішувати для 

отримання синтетичного газу у співвідношенні H2:CO=1:2,5, що вважається 

оптимальним для синтезу метанолу [241]. Винесення стадії піролізу вугілля 

за межі газифікатору дозволить провести цю стадію без участі кисню в 

апараті з високими теплотехнічними характеристиками. Подача гарячого 
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бездимного твердого палива до газифікатору також дозволить суттєво 

знизити витрати кисню на його газифікацію і підвищити продуктивність 

газифікатора за рахунок виключення стадії нагріву сировини та її піролізу. 

Водночас конверсія усього сирого піролізного газу у синтетичний надасть 

можливість відмовитися від цілого комплексу хімічних цехів з уловлювання і 

переробки сирого коксового газу та значно збільшити питомий вихід 

синтетичного газу з вугілля. 

Пропонована інноваційна технологія позапічної обробки коксу [175- 

177, 181] дозволить суттєво покращити якісні показники доменного коксу 

CRI (індекс реактивності доменного коксу) та CSR (міцність доменного 

коксу після реакції з CO2). Новим у такому способі є те, що для позапічної 

обробки доменного коксу пропонується використовувати водний розчин 

пентаборату калію (KB5O8)  у кількості, що забезпечує вміст сухого 

пентаборату в коксі 0,09 - 0,68 мас.%. Це неорганічне з'єднання бору у 

своєму складі містить вдвічі менше лужного металу та в 1,3 раза містить 

більше бору, ніж у тетрабораті. Це дозволить значно покращити якість 

доменного коксу за рахунок підвищення індексу реактивності коксу CSR і 

зниження показника міцності CRI. Для покращення споживчої цінності 

коксу, обробленого водними розчинами пентаборату калію (KB5O8) спільно з 

добавкою поверхнево-активних речовин, пропонується його витримка 

тривалістю до 10 діб і більше. Зв'язок між реакційною здатністю доменного 

коксу, а також його післяреакціонною міцністю і процесами адсорбції 

неорганічних речовин у внутрішні шари пористої вуглецевої структури коксу 

полягає в тому, що реакційна здатність коксу закономірно знижується, а 

післяреакційна міцність зростає в результаті тимчасової витримки коксу 

після його позапічної обробки водними розчинами неорганічної речовини. 

Загальна пористість доменного коксу становить до 50% від загального об’єму 

кускового коксу, тому адсорбція борвмісних реагентів на внутрішній 

поверхні мікро- і макропор, мікротріщин протягом певного періоду часу дає 

більше 50% ефекту покращення якісних показників CSR і CRI доменного 
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коксу. Здатність калію утворювати комплекси з вуглецем при низьких 

температурах і низькою швидкістю процесів проникнення іонів калію К+ у 

вуглецеву структуру коксу пояснюється зменшенням їх концентрації на 

поверхні шматків коксу з плином часу і, відповідно, зменшенням показника 

CRI і збільшенням показника CSR коксу.  

Шар, утворений з молекул пентаборату калію, перекриває доступ 

окислювального газу О2 і відновного газу СО2 до поверхні коксу й 

виявляється здатним дезактивувати кокс по реакціях із О2 і СО2 навіть при 

температурі, що є нижчою за температуру плавлення пентаборату Ця 

технологія дозволяє реалізувати прихований потенціал розробленого способу 

позапічної обробки коксу з метою досягнення показників CRI і CSR, що 

відповідають кращим світовим стандартам коксу (≤30% і ≥60%, відповідно). 

У структурі сучасного коксохімічного виробництва охолодження 

(гасіння) розпеченого коксу методом мокрого гасіння знайшло найбільшого 

поширення з огляду на простоту здійснення цього способу. Згідно з цією 

технологією на більшості підприємств застосовуються фенольні води, що 

попередньо очищені біохімічним способом. Очищення і використання 

стічних вод – один із головних напрямів захисту навколишнього середовища 

на коксохімічних підприємствах. Сучасні схеми очищення та знезараження 

стічних вод, що застосовуються на коксохімічних підприємствах, мають 

численні недоліки, основним із яких є недостатнє якісне очищення стічної 

води від шкідливих домішок. і тому подальше її застосування спричинює 

негативні наслідки. Незважаючи на різноманіття способів очищення, які 

використовуються, а саме – відстоювання, фільтрація, флотація, коагуляція, 

екстракція, біохімічна очистка та ін., очищені стічні води, що подаються на 

гасіння коксу, містять велику кількість забруднювачів (феноли, роданіди, 

леткий і пов’язаний аміак, сірководень, смоли та олії, ціаніди). Потрапляючи 

на розпечений кокс, вони переходять у пароподібний стан, частково 

розкладаються, виносяться з гасильний вежі, справляючи шкідливий вплив 

на навколишнє середовище і здоров’я людей. Особливо небезпечними є 3,4-
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бензпірен, деякі поліциклічні вуглеводні (канцерогени). 

Вода після установок біохімічного очищення є дуже забрудненою 

частинками органічного та неорганічного походження, розчиненими 

шкідливими речовинами і містить велику кількість мікроорганізмів 

(активного мулу). Вода, що забруднена мікроорганізмами, погано піддається 

фільтрації високопродуктивними промисловими фільтрами. Інші 

рекомендовані способи є вкрай енерговитратними і небезпечними. 

Потрапляючи з водою на розпечений кокс, органічна маса активного мулу 

згоряє, виділяючи гострий неприємний запах. Конденсат пари мокрого 

гасіння коксу, потрапляючи до ґрунту, ґрунтових вод і відкритих водойм, 

отруює їх і робить непридатними для використання. Особливий вплив пари 

мокрого гасіння коксу здійснюють на навколишнє середовище у разі 

розташування коксохімічного підприємства поблизу щільної міської 

забудови, що викликає вкрай негативне ставлення населення до їх діяльності. 

На коксохімічних підприємствах ця проблема частково вирішується 

розведенням стічної води очищеною і збільшенням часу її перебування на 

очисних спорудах. Усі ці заходи потребують збільшення пропускної 

потужності очисних споруд шляхом розширення існуючих потужностей з 

очищення, що на діючому підприємстві не завжди можливе. Для мінімізації 

наведених вище недоліків необхідними є розробка та впровадження 

інноваційних методів реагентного доочищення стічних вод коксохімічних 

підприємств після їх біохімічного очищення. 

Пропонована ресурсозберігаюча технологія комплексної енерго-хіміко-

технологічної переробки вугілля передбачає можливість реалізації технології 

реагентного очищення стічних вод. Технічні рішення, які покладено в її 

основу (запатентовані автором), посилюють екологічну складову 

комплексної переробки вугілля. Технологія реагентного очищення стічних 

вод включає їх обробку після біохімічного очищення шляхом введення 

замутнювача, сполук алюмінію як коагулянту і флокулянта з групи 
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поліакриламідів. Як замутнювач мають використовуватися дрібні фракції 

(<1мм) вугільного шламу або вугільної шихти для коксування у кількості 

1500–7000 мг/л. Позитивна дія вугільних частинок обумовлена їх здатністю 

адсорбувати значну кількість продуктів гідролізу коагулянту і речовин, які 

перебувають у воді. Наявність на поверхні вугільних часинок кисневмісних 

функціональних груп, а також парамагнітних центрів, обумовлених 

присутністю у вугіллі неспарених електронів, приводить до взаємодії між 

частинками замутнювача і хімічними та органічними речовинами, які 

перебувають у воді, у тому числі бактеріями. Коагулянт слід вводити в 

кількості 150–350 мг/л. Як флокулянт має використовуватися аніонний 

поліакриламід у кількості 2–10 мг/л. Запропонована технологія дозволить 

зменшити у стічних водах після біохімічної очистки вміст отруйних домішок 

(фенолів, роданидів, сірководню, аміаку, розчинених неорганічних сполук). 

Практично повністю будуть очищені стічні води від завислих домішок та 

бактерій. Доочищена стічна вода може бути використана для мокрого гасіння 

коксу. Осад, який утворюється при очищенні стічних вод, буде утилізований 

шляхом його додавання в шихту для коксування. Технологія припускає 

використання вугільного шламу, який є відходом збагачення вугілля. 

Використання доочищеної води за пропонованою технологією як води для 

гасіння коксу сприятиме суттєвому зниженню викидів шкідливих хімічних 

речовин у атмосферу, у тому числі канцерогенних. Це сприяє поліпшенню 

довкілля населених пунктів та регіону. 

 

 

2.2 Технологія виробництва бездимного твердого палива із 

застосуванням технології термічної підготовки шихти 

 

Технологія отримання бездимного твердого палива є одним із 

елементів енерго-хіміко-технологічного комплексу переробки викопного 
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твердого палива, що забезпечує використання як сировини недефіцитних і 

дешевих газового вугілля і відходів збагачення, витяг з них цінних хімічних 

продуктів у процесі високотемпературного піролізу й отримання екологічно 

чистого кускового енергетичного палива [90]. 

Технології утилізації відходів вуглезбагачення є одними з 

найскладніших і великовартісних у вуглепереробній промисловості. Існує 

багато технологій виробництва бездимного твердого палива, у тому числі з 

використанням як сировини відходів вуглезбагачення [254]. Одна з таких 

технологій передбачає отримання на першому етапі вугільних брикетів. 

Технологія їх приготування включає зневоднення вугільного шламу (до 10-

35% вмісту вологи) і перемішування вугільних частинок та мінеральної 

складової початкового шламу. Формування суміші зневодненого шламу (з 

гранулометричним складом менш за 1 мм) і спікливого вугілля (із зольністю 

30-70%) відбувається під тиском 0,001-20 МПа. Формовки проходять 

термічну обробку за температур 200-7000С у знекисленому середовищі [179]. 

Недоліками такої технології є значна собівартість палива через використання 

обладнання для пресування і термообробки за умов високої температури 

протягом тривалого часу, а також неможливість використання у промислових 

високопродуктивних топках. 

Найбільш близькою за технічною сутністю є технологія отримання 

вугільних брикетів, що включає змішування шихти вугільного шламу та 

вугільного дріб’язку з 4-5% сухого лігносульфонату, брикетування суміші та 

подальшу термообробку брикетів. При цьому використовується вугільна 

шихта при вологості 8-14%, вугільний шлам фракції менше 0,5 мм і 

вугільний дріб’язок фракції менше 6 мм. Термообробку брикетів здійснюють 

в інтервалі 160-2000С протягом 1,0-1,5 год [179]. Недоліками технології є 

тривалість процесу шарового коксування, недостатні водостійкість і 

механічна міцність палива, необхідність використання спеціального 

нестандартного обладнання, неможливість застосування в промислових 
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високопродуктивних топках із факельним режимом спалювання палива, 

висока собівартість отриманого палива. 

Наведені недоліки технічного, екологічного та економічного характеру 

обумовлюють потребу у розробці нової технології отримання бездимного 

твердого екологічно чистого палива. Розроблена технологія отримання 

вуглецевого бездимного твердого енергетичного палива, що дозволяє 

виключити наведені недоліки, здійснюється в 3 етапи [174, 179]: 

 приготування вихідної суміші; 

 термічна підготовка суміші; 

 коксування попередньо нагрітої суміші. 

На першому етапі здійснюється приготування вихідної суміші. Як  

сировину пропонується використовувати суміш збагаченого малосірчистого 

малометаморфізованого газового вугілля (65-85%) і шламів  відходів 

вуглезбагачення (15-35%), які мають зольність 30-50%. При цьому 

рекомендований вміст сірки в вугіллі має становити не більше 0,7%. Газове 

вугілля має бути попередньо подрібнено до класу крупності менше 3 мм 

(100%) і ретельно перемішано із відходами вуглезбагачення, що мають 

підвищену зольність. 

Процентне співвідношення компонентів у суміші можна регулювати в 

широкому діапазоні залежно від вимог споживачів і зольності компонентів. 

Беручи за оптимальну зольність готової суміші величину 25%, процентний 

вміст вугілля марки Г у суміші визначається за формулою: 

 

,
АА
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С
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ш




                                              (2.1) 

де С – відсотковий вміст вугілля марки Г у суміші,%; 

Аш – зольність шламів, %; 

Ав – зольність вугілля, %. 
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Приготування вихідної суміші має відповідати таким основним 

вимогам: 

 точне дозування компонентів за заданим процентним складом 

суміші; 

 ретельне перемішування компонентів дозованої шихти перед 

подальшою переробкою; 

 точне дотримання вимог до рівня подрібнення вихідної суміші. 

Застосування такої схеми приготування вихідної суміші забезпечує такі 

переваги розробленої технології: 

 використання як сировини відносно дешевого низькосірчистого 

вугілля марки Г і відходів вуглезбагачення, що забезпечує низьку 

собівартість готового продукту, конкурентоспроможну порівняно з 

традиційним енергетичним вугіллям марок Д, Т і А; 

 низька сірчистість вихідної суміші (до 0,7%) забезпечує високі 

показники за екологічністю готового продукту; 

 зниження сировинної залежності від дефіцитних марок вугілля з 

високою вартістю. 

На другому етапі реалізується процес термічної підготовки вихідної 

суміші. Вихідна суміш за таким складом має дуже низькі показники 

спікливості та коксованості, а саме  невисоку спікливість (індекс Рога RI 

менше 50 мм), малу товщину пластичного шару (Y = 8-10 мм), високу 

зольність (Ad до 30%), високий вихід летючих речовин (Vdaf до 40%). 

Коксування отриманої вихідної суміші можливо тільки за умови її 

попереднього нагріву інертним газоподібним теплоносієм до заданих 

температур (150-2500С) методом високошвидкісного нагрівання протягом 3-5 

сек. 

Попередня термопідготовка вихідної суміші з низькими показниками 

спікливості і коксованості впливає на процес формування коксу [211-214]. 

При цьому збільшується швидкість прогрівання суміші до температури 
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переходу органічної маси вугілля в пластичний стан. Час перебування в 

пластичному стані та товщина пластичного шару збільшуються. На стадії 

утворення напівкоксу термовідновлювальні процеси відбуваються з меншим 

градієнтом температур, що веде до зменшення усадки вуглецевого залишку. 

Температуропровідність нагрітої суміші газового вугілля і відходів 

вуглезбагачення не зменшується, так як збільшується щільність нагрітої 

суміші. При цьому збільшується тепловміст завантаження пічної камери та 

швидкість процесу коксування. Це дає можливість отримати зі 

слабоспікливої суміші газового вугілля та відходів вуглезбагачення 

поруватий вуглецевий продукт із достатньою механічною міцністю. Отже, 

термічна підготовка вихідної суміші дозволяє отримувати бездимне тверде 

паливо в традиційних печах шарового коксування. 

На третьому етапі здійснюється коксування термічно підготовленої 

вихідної суміші, яке необхідно виконувати у прискорених періодах 

коксування 10-14 год. Особливу увагу слід приділяти готовності коксового 

пирога до видачі. 

Закінчувати коксування можна у разі досягнення температури по осі 

камери коксування 750-10500С. У такий спосіб забезпечується інтенсифікація 

процесу коксування термопідготовленої суміші газового вугілля і відходів 

вуглезбагачення. Вміст кускового коксу з розміром частинок більше як 40 мм 

в отриманому паливі становить 60%, а з розміром від 25 до 40 мм  22,5%. 

Бездимне тверде паливо, отримане за пропонованою технологією, має 

ряд переваг порівняно з іншими видами твердого кускового палива: 

 підвищена водостійкість, яку забезпечує однорідна структура, що не 

руйнується під впливом води на відміну від брикетів; 

 висока механічна міцність, що дозволяє витримувати значні механічні 

навантаження на розчавлювання і стирання, а також при перевантаженнях і 

під час транспортування; 
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 технологічний процес отримання палива здійснюється без зв’язуючих 

речовин і операцій брикетування; 

 спалювання пилоподібного бездимного твердого палива в атмосфері 

повітря за умов форсуночної подачі пилоповітряної суміші в топковий 

простір за даними кінетичних досліджень має значні переваги у зіставленні з 

пиловугільним паливом за швидкістю і повнотою вигорання; 

 такий вид палива дозволяє відмовитися від енергетичних марок 

вугілля Т і А, що мають високу вартість; 

 при використанні бездимного твердого палива в котельних, що 

працюють на кусковому паливі, знижуються викиди в атмосферу NOx, SO2, 

CO, що покращує екологічні показники роботи котелень; 

 бездимне тверде паливо є більш конкурентоспроможним за ціновим 

параметром готового продукту порівняно з традиційним енергетичним 

вугіллям марок Д, Т і А; 

 реалізація пропонованої технології виробництва бездимного твердого 

палива забезпечує утилізацію відходів вуглезбагачення; 

 можливість отримання бездимного твердого палива з різними 

якісними показниками залежно від вимог споживача (зольність, вихід летких 

речовин). 

 

 

2.3 Розробка технології газифікації бездимного твердого палива 

 

Технологія газифікації бездимного твердого палива передбачає його 

газифікацію в газифікаторі зі стаціонарним шаром та парокисневим дуттям за 

умов низькотемпературної газифікації [180]. Основною метою пропонованої 

технології є підвищення глибини переробки малометаморфізованого вугілля, 

у тому числі слабоспікливого.  

Бездимне тверде паливо має бути завантажено в газифікатор 
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безпосередньо після операцій коксування в коксових печах без попереднього 

охолодження. Водночас піролізний газ, отриманий від термічної деструкції, 

без охолодження і конденсації, високо- та низькокиплячих з’єднань 

надходить на конверсію для отримання синтетичного газу. Газ, що отримано 

під час газифікації бездимного твердого кускового вуглецевого палива, та 

газ, що отримано від конверсії летючих продуктів піролізу, необхідно 

змішувати для одержання синтетичного газу зі співвідношенням H2:CO = 

1:2,5, що є оптимальним для синтезу метанолу. Винесення стадії піролізу 

вугілля за межі газифікатора дозволяє провести цю стадію без участі кисню в 

апараті з високими теплотехнічними характеристиками. Подача бездимного 

твердого палива до газифікатора також дозволяє суттєво знизити витрати 

кисню на його газифікацію і підвищити продуктивність газифікатора за 

рахунок виключення стадії нагріву сировини та її піролізу. Водночас 

конверсія усього сирого піролізного газу у синтетичний дає можливість 

відмовитися від комплексу хімічних цехів з уловлювання і переробки сирого 

коксового газу та значно збільшити питомий вихід синтетичного газу з 

вугілля. 

Одним із відомих способів отримання газу, що містить водень й оксид 

вуглецю, є технологія, яка здійснюється методом пропускання через шар 

коксу суміші вуглеводнів з водяною парою. При цьому охолодження коксу 

відбувається при контактуванні парогазокисневої суміші (з температурою 

150-1800С) з коксом, який надходить на охолодження з температурою 900 -

 10000С [170]. До недоліків цього способу відносяться великий вигар коксу, з 

якого відбувається вихід газу, зменшення міцностних та гранулометричних 

характеристик коксу, низький вихід газу, що містить водень та оксид 

вуглецю. 

Іншим способом отримання газу є такий, що передбачає сухе гасіння 

коксу та отримання газів, що містять водень та оксид вуглецю, й пристрій 

для його виконання. Охолодження коксу за цим способом здійснюється 
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шляхом пропускання через шар коксу суміші вуглеводнів з водяною парою. 

При цьому кокс попередньо нагрівають до температури 1200-13000С, 

охолоджують його сумішшю вуглеводнів з водяною парою до температури 

700-7500С, а потім охолоджують до температури 200-2500С шляхом 

пропускання через шар коксу інертного газу [1].  

Недоліками способу є зменшення кількості коксу (вигар) та погіршення 

його якості через те, що використовується розпечений кокс як безперервно 

рухомий насадний матеріал із високою температурою після видачі з коксової 

печі. В протитечію коксу подається суміш коксового та газів, що вміщує 

окислювач. В результаті теплообміну з коксом температура газової суміші 

підвищується та відбувається конверсія коксового газу. При цьому 

ендотермічна реакція конверсії віднімає тепло коксу та охолоджує його. 

Незначний вихід коксового газу, додаткові витрати палива та підвищення 

собівартості продукції мають місце через те, що як сировину використовують 

висококалорійне газове паливо – коксовий газ (нижча теплота згоряння якого 

близько 17500 кДж/м3) і кокс, який є основним продуктом виробництва, 

однак не допускається зменшення кількості коксу і погіршення його якості. 

Відновний газ  другорядний продукт, що одержують в результаті конверсії 

коксового газу. При цьому кокс перед процесом конверсії необхідно 

додатково розжарювати до температури 1200-13000С. 

Основою пропонованої технології газифікації бездимного твердого 

палива є отримання відновного газу, який містить водень й оксид вуглецю, з 

твердих продуктів піролізу вугілля. В якості нагрітої суміші слід 

використовувати суміш водяної пари та кисню, нагрітих до температури 700-

8500С, що подається через шар розпеченого коксу. Це забезпечує підвищення 

інтенсивності виробництва відновного газу, зниження собівартості 

виробництва відновного газу, зменшення витрат палива. Крім того, нагрів 

суміші водяної пари та кисню має виконуватися гарячим відновним газом, 

що буде отримуватися з колектора пристрою для впровадження 
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запропонованої технології.  

Пристрій для отримання відновного газу з твердих продуктів піролізу 

вугілля (рис. 2.2) містить корпус (1) із засобом завантаження бездимного 

твердого палива (2), засобом підведення суміші водяної пари та кисню (3) 

для дуття фурмами (4), колектор для збирання та відведення відновного газу 

у складі водню та оксиду вуглецю (5), що розташований над відновною 

зоною. У корпусі (1) під фурмами (4) встановлений горн для збирання 

шламових матеріалів, який обладнаний льотками для рідкого видалення 

шлаків із пристрою. Пристрій забезпечений рекуператором (6) для утилізації 

тепла відновного газу та підігріву суміші водяної пари й кисню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 Схема пристрою газифікації бездимного твердого палива 

 

Реалізація пропонованої технології має відбуватися у такий спосіб. 

Розпечене бездимне тверде паливо засобом завантаження (2) подається до 
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верхньої частини корпусу (1). Суміш водяної пари та кисню, попередньо 

нагрітої в рекуператорі (6), подається засобом (3) знизу під шар розпеченого 

бездимного твердого палива через фурми (4). Кускове бездимне тверде 

паливо в міру його вигоряння опускається донизу назустріч гарячому 

парогазовому потоку. Підігріта суміш для дуття, що складається з водяної 

пари і кисню, піднімається вгору, стикається з шаром розпеченого 

бездимного твердого палива. При цьому газові хімічні реагенти вступають у 

хімічну взаємодію з вуглецем бездимного твердого палива. 

У нижній частині шару розпеченого бездимного твердого палива є 

вільний кисень, тому основною хімічною реакцією буде реакція горіння 

вуглецю бездимного твердого палива: 

 

С + О2 → СО2↑  .                                        (2.2) 

Під час цієї реакції утворюється двоокис вуглецю – продукт повного 

згоряння вуглецю бездимного твердого палива, який міститься в значній 

кількості у нижній частині шару розпеченого бездимного твердого палива. 

Ця зона є окислювальною. Двоокис вуглецю, що утворився в окислювальній 

зоні, прямує уверх і відновлюється розжареним вуглецем бездимного 

твердого палива за реакцією: 

СО2 +С → 2СО↑.                                     (2.3) 

Окислювальна та відновлювальні зони об`єднані у зону газифікації. 

Температура, що розвивається у зоні горіння, є вищою за температуру 

плавлення зольних компонентів бездимного твердого палива, а тому 

відбувається рідке золовидалення. Відновний газ, який утворився завдяки 

цим реакціям, збирається в колекторі (5), а потім відводиться до 

рекуператора (6), де його тепло утилізується для підігріву суміші для дуття, а 

охолоджений відновний газ надходить для використання. Реалізація 

пропонованої технології в умовах діючого коксохімічного виробництва 

передбачає такі технологічні режими та техніко-економічні показники 
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процесу (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Показники процесу газифікації розпеченого бездимного твердого палива 

на парокисневому дутті 

Показники способу отримання відновного газу Значення  

Концентрація кисню в сухому дутті, % 70 

Вміст у газі, %: 

 СО 

 Н2 

 СН4 

 

65 

33 

0,3 

Теплота згоряння відновного газу (нижня), кДж/ м3 11770 

ККД газифікації,% 92 

Витрати на 1 нм3  газу: 

 кокс, кг/м3 

 водяна пара, кг/м3 

 технічний кисень (98%), кг/м3 

 

0,210 

0,620 

0,15 

Температура вихідного газу на виході з газогенератора, 0С 950 
 

Розпечене бездимне тверде паливо з температурою близько 10000С 

подається до верхньої частини пристрою. Вміст кисню в суміші становить 

30%. Вміст відновних газів, що виходять з колектору пристрою, складає: 

оксид вуглецю (СО) – 65%, водень (Н2) – 33%, метан (СН4) – 0,3%. 

Температура газу на виході з пристрою становить 9500С. Нижча теплота 

згоряння генераторного газу даного складу  11770 кДж/м3. Витрати водяної 

пари на 1 м3 отримуваного відновного газу становлять 0,620 кг, витрати 

технічного кисню (в перерахунку на концентрацію 98%) – 0,150 кг. 

Температура, що розвивається у зоні горіння, досягає 16000С, тобто 

вища за температуру плавлення зольних компонентів бездимного твердого 

палива, яка складає 13000С, і тому відбувається рідке золовидалення. 

Середня питома продуктивність пристрою для виконання способу становить 

1500 м3/м2год. Коефіцієнт корисної дії досягає 92%. 

Під час реалізації запропонованої технології над зоною газифікації 

відсутня зона підготовки палива, що складається із зон напівкоксування та 
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сушіння. Це обумовлено тим, що температура бездимного твердого палива, 

що завантажується, виключає наявність вологи в початковому паливі, а 

стадія піролізу виконується в коксових печах. Таким чином, з процесу 

газифікації видаляються другорядні процеси, скорочується час від 

завантаження до початку газифікації палива, а отже, процес 

інтенсифікується. Крім того, до газу, що утворився у зоні газифікації, не 

примішуються продукти сухої перегонки через їхню відсутність у 

пропонованому способі, отже, практичний склад газу дорівнює 

теоретичному. 

Запропонована технологія газифікації бездимного твердого палива 

передбачає шлаковидалення з пристрою у рідкому стані з подальшою 

утилізацією тепла шлаку. Ураховуючи рівень температур, який може сягати 

16000С, газифікувати можна будь-які види бездимного твердого палива, 

незалежно від класу крупності та плавкості золи. При цьому питомі витрати 

водяної пари для отримання 1 м3 суміші оксиду вуглецю та водню з рідким 

шлаковидаленням нижчі в 4 рази, ніж під час газифікації з твердим 

шлаковидаленням. 

Як другорядні продукти запропонованої технології можна отримати 

широкий спектр корисних речовин, таких як гранульований шлак, сировина 

для шлакової вати, цемент, різні види кам`яного лиття та ін. 

Таким чином, запропонований спосіб отримання відновного газу з 

твердих продуктів високотемпературного піролізу вугільної шихти  

розпеченого бездимного твердого палива має наступні переваги: 

 через високі температури у відновлювальній зоні (до 10000С) 

створюються сприятливі умови для відновлення вуглекислого газу та водяної 

пари. Середня продуктивність може досягати 1500 м3/м2год на відміну від 

існуючих технологій отримання газу (400-500 м3/м2год). Крім того, 

внаслідок кращих умов протікання відновних реакцій теплота згоряння газу 
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підвищується на 1250-2100 кДж/м3 за одночасного підвищення ККД 

газифікації до 92%; 

 термодинамічний ККД запропонованого способу значно вищий, тому 

що не використовується висококалорійний газ для конверсії, а як суміш для 

дуття використовується менш дефіцитна суміш водяної пари та кисню; 

 високі температури в зоні окислення, що досягаються у процесі 

отримання відновного газу через те, що суміш для дуття попередньо 

нагрівається у рекуператорі газогенераторним газом. При цьому утилізується 

тепло газового продукту, тим самим підвищуючи ККД пропонованої 

технології. Як показали дослідження газифікації, підігрів суміші для дуття до 

8500С підвищить теплоту згоряння газу на 1000-1400 кДж/м3; 

 значна інтенсифікація процесу відбувається у зв`язку з безперервним 

відведенням золи з поверхні реагування при рідкому шлаковидаленні. Це 

забезпечує висока температура в окислювальній зоні, яка досягає 1250-

17000С, що поліпшує умови дифузії газових реагентів у кисневій зоні; 

 у разі розташування  газифікаторів бездимного твердого палива поруч 

із коксовими батареями є можливість подачі розпеченого твердого палива з 

батарей на газифікацію без гасіння, що забезпечує економію до 12% 

бездимного твердого палива і ліквідує викиди в атмосферу при гасінні. 

 

 

2.4 Розробка технології підготовки вугільної шихти на підставі 

екологічного підходу 

2.4.1 Дослідження фізико-хімічних характеристик відходів 

коксохімічного виробництва  

 

Основними рідкими відходами коксохімічного підприємства, що 

містять вуглець, є фуси, кисла смолка сульфатного і бензольного відділень та 

полімери. Кількість цих відходів, наприклад, в умовах ПрАТ «Макіївкокс» 
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становить близько 1200 т/рік, з яких: фуси  67%, кисла смолка  30%, 

полімери  3%. Утилізацію таких відходів на коксохімічному виробництві 

можна здійснювати різними способами: 

 домішка відходів до вугільної шихти, що підлягає коксуванню; 

 використання відходів для виготовлення зв’язуючої речовини, 

виробництво брикетів та подальше їх коксування із основною вугільною 

шихтою. 

Найбільш перспективним способом використання рідких відходів, які 

містять вуглець, що дозволяє не тільки їх утилізувати, а й впливати на процес 

коксування, склад шихти та якість коксу, є брикетування з подальшим 

коксуванням вугільної шихти з додаванням певної кількості брикетів [207]. 

Це дозволить покращити якість коксу, в тому числі показники CRI і CSR, або 

зменшити в вихідній вугільній шихті для коксування частку добреспікливого 

вугілля марок Ж і К та замінити їх значну частину на менш дефіцитне вугілля 

марок Г, СС, Т. Під час використання цих відходів коксохімічне 

підприємство може отримати 15-17 тис. т брикетів. Коксування вугільної 

шихти з використанням цієї кількості брикетів, отриманих з використанням 

зв’язуючої речовини з відходів коксохімічного виробництва, дозволить 

отримувати 50-55 тис. т коксу з покращеними характеристиками. Створення 

такої технології підготовки вугільної шихти на підставі екологічного підходу 

потребує дослідження фізико-хімічних характеристик відходів 

коксохімічного виробництва задля обґрунтування раціональних 

технологічних умов отримання брикетів з вугільної шихти з використанням 

зв’язуючої речовини з відходів коксохімічного виробництва. 

Як зв’язуючу речовину використовували відходи у тому вигляді, в 

якому вони утворюються і зберігаються на коксохімічному підприємстві без 

попередньої переробки. Відходи, які були використані для дослідження 

(табл. 2.2), містять велику кількість води. Для кожної досліджуваної проби 

відходів, у тому числі емульсованої, вода є змінною. Так, вміст води у фусах 
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склав 10% у перерахунку на робочу масу, у кислій смолці – 19,5%. 

Досліджені вуглецевмісні відходи коксохімічного підприємства містять 

велику кількість сірки, яка у разі використання відходів у якості зв’язуючої 

речовини може здійснити негативний вплив на якість коксу та стан екології. 

Особливо великий вміст сірки має кисла смолка – до 5%, та полімери – 4,1%. 

Разом з тим кисла смолка містить велику кількість розчину сірчаної кислоти 

(pH розчину складає 1-2) і сульфатів. Позитивним фактором впливу на якість 

коксу є вміст твердого залишку у фусах, який складає 55%, та велика 

загальна щільність  1,3 г/см3. 

Таблиця 2.2 

Характеристика рідких відходів, що містять вуглець 

Показники 

Відходи коксохімічного 

виробництва 
Зв’язуюча 

речовина з 

нафтової 

фракції 
фуси 

кисла 

смолка 
полімери 

Вміст води, % 10,0 19,5 – 1,0 

рН розчину 7-8 1-2 – – 

Фракційний 

склад,% 

<1700С 0,9 0,6 4,0 1,5 

170-2700С 11,5 9,5 11,0 15,5 

270-3000С 14,0 18,4 30,0 10,0 

>3000С 73,6 71,5 55,0 75,0 

Температура розм'якшення 

залишку tк>3000С, 0С 
40-45 45-50 40-45 65 

Вміст твердого залишку, % 55 0,1 0,6 – 

Щільність, г/см3 1,30 1,15 1,10 1,20 

Елементний 

склад, % 

С 88,6 75,9 86,6 – 

Н 5,5 4,9 5,3 – 

О+N 4,4 14,5 4,0 – 

S 1,5 4,7 4,1 – 

 

Для брикетування були використані шихта і вугілля, які 

застосовуються для коксування в умовах ПрАТ «Макіївкокс». Марочний 

склад вугільної шихти: Г28%, ГЖ20%, Ж28%, СС14%, К10%. 

Характеристику досліджуваної сировини наведено в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Характеристика шихти, вугілля та коксу, що використовувалися  

в дослідженнях 

Шихта, вугілля 

(підприємство) 

Технічний аналіз, % 
Помол, мм 

Фракція 

для 

брикету-

вання, мм 
Wr Ad St

d Vd Vdaf 
+6 6-3 3-0 

Шихта  

ПрАТ «Макіївкокс» 
9,9 7,8 1,34 31,2 33,9 21 18 62 3-0 

Вугілля марки Г 

ШУ «Зарєчна» 
9,9 7,5 1,45 34,4 37,2 – – – 3-0 

Вугілля марки СС 12,1 6,4 0,44 24,3 25,9 – – – 3-0 

Вугілля марки К 

ШУ «Покровське» 
8,2 7,9 0,75 27,1 29,5 – – – 3-0 

Кокс (відсів)  

ПрАТ «Макіївкокс» 
12,0 13,1 – 2,7 3,1 34 17 49 2-0 

 

Дослідження брикетуючої здатності як окремих марок вугілля, так і їх 

сумішей (шихт) має проводитися із застосуванням як зв’язуючої речовини 

відходів коксохімічного виробництва (як окремих речовин, так і їх сумішей). 

Дослідження здійснювалося у лабораторних умовах ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет», Центральної заводської лабораторії 

ПрАТ «Макіївкокс», а також із використанням  промислово-дослідної 

установки брикетування вугілля та шихт ПрАТ «Макіївкокс». 

 

 

2.4.2 Методика проведення досліджень процесу брикетування із 

використанням рідких відходів виробництва та впливу часткового 

використання брикетів на якість коксу 

 

Брикетування шихти і вугілля здійснювалося у лабораторних умовах на 

механічному і гідравлічному пресах. Контроль за тиском пресування на 
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механічному пресі здійснювався за допомогою динамометра, вбудованого в 

прес. Контроль за тиском пресування на гідравлічному пресі здійснювався за 

допомогою манометра. Інтервал тиску під час експерименту становив 30-

100 МПа. Нижня межа інтервалу тиску обумовлена утворенням неміцних 

брикетів за умов застосування тиску <30 МПа. Верхня межа інтервалу тиску 

обумовлена економічною доцільністю. 

Для пресування на механічному пресі використовувалася матриця, яка 

забезпечує отримання брикету циліндричної форми діаметром d = 16,3 мм, 

площею поперечного перерізу S = 209 мм2 і висотою 24-31 мм. Маса брикету 

становила 6-7,5 г. Для пресування на гідравлічному пресі використовувалася 

матриця діаметром d = 22 мм, площею поперечного перерізу S = 380 мм2, 

висотою 18-25 мм. Маса виготовлених брикетів становила 9-11 г. Діаметр 

поршня пресу становив d = 57 мм, площа поршня S = 2550 мм2. 

Брикетування у виробничих умовах ПрАТ «Макіївкокс» здійснювалося 

за допомогою екструдера, що має насадки до формуючого пристрою, які 

забезпечують можливість формування циліндричних брикетів діаметром 30, 

50, 60, 70, 120 мм і довжиною від 100 до 1500 мм. Для отримання необхідної 

довжини брикету екструдер має ріжучий пристрій. 

Сформовані в лабораторних умовах брикети досліджувалися на 

визначення опору брикету силам стиснення. Для встановлення параметрів 

брикету його було зважено та виміряно геометричні розміри. З метою 

дослідження опору стисненню брикет було стиснуто за допомогою пресу 

паралельними торцевими поверхнями. Тиск збільшувався плавно і поступово 

до моменту руйнування брикету. Водночас відбувалась фіксація показань 

манометру для визначення тиску, при якому було досягнуто руйнування 

брикету. Питомий опір стисненню розраховувався за формулою: 

,
F

Р
КС                                                        (2.4) 
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де КС – питомий опір стисненню, Па; 

P – навантаження на брикет, Н; 

F – площа брикету, м2. 

 

Для дослідження використовувалася фракція вугілля 0-3 мм, яка 

забезпечує найбільш високу механічну міцність брикетів [71, 118, 251, 264]. 

Опір брикетів до роздавлювання при стисненні, виготовлених із вугілля 

фракції 0-8 мм, на 20% нижче, ніж з вугілля класу 0-3 мм [264]. Для 

досліджень було використано вугілля та шихту з робочою і аналітичною 

вологістю 3-10%. З огляду на природу використаних речовин як зв'язуючих і 

їх склад, кількість зв’язуючої речовини, яка додавалась до вугілля або шихти, 

становила 10-15% (ваг.). 

Формування брикетної суміші здійснювалося у спеціальній ємності, в 

яку поміщалась зв’язуюча речовина у необхідній кількості та підігрівалась на 

водяній бані до 40-600С. Використання зв’язуючої речовини в природному 

вигляді без підігріву не дозволяє рівномірно розподіляти і змочувати 

вугільну наважку. В той же час перемішування їх суміші вимагає значних 

енергетичних витрат. Після підігрівання зв’язуючої речовини до неї 

додавалась проба вугілля, підігріта до 40-600С. Суміш ретельно 

перемішувалась до утворення однорідної маси. Після охолодження суміші 

здійснювалось її брикетування. Для цього в матрицю завантажувалась суміш 

та створювався необхідний тиск. Після отримання брикетів із досліджуваної 

суміші відбувалося їх випробування на міцність. Випробуванням піддавались 

брикети за умов, якщо вони були: 

 отримані відразу після технологічного процесу формування; 

 висушені при 1600С; 

 витримані при кімнатній температурі (≈200С) протягом часу від 1 до 10 

діб. 

З метою розробки ресурсозберігаючої технології комплексної енерго-
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хіміко-технологічної переробки вугілля необхідним є визначення впливу на 

процес коксування і якість коксу часткового додавання в шихту брикетів, 

отриманих із використанням як зв’язуючої речовини відходів коксохімічного 

виробництва. Для цього проводилося коксування дослідних частково 

брикетованих шихт в апараті Сапожнікова. Структурна міцність отриманих 

коксів визначалася за методом Грязнова. Вихід рідких продуктів і коксу 

визначався ваговим способом. Гази, які  виділялися в процесі коксування, 

збиралися в газометр, в якому вимірювався їх обсяг. Склад газової суміші 

встановлювався за допомогою хроматографу ЛХМ-80 з детектором з 

теплопровідності. Поділ газів відбувався на колонках довжиною 1,5 м, 

заповнених силікагелем і молекулярними ситами 5Å. Температура колонок і 

детектору становила 600С і 900С, відповідно. Об’ємна швидкість 

проходження гелію через колонки складала 40 мл/хв. 

 

 

2.4.3 Дослідження процесу брикетування вугілля та вугільної 

шихти з використанням як зв’язуючої речовини рідких відходів 

коксохімічного виробництва  

 

У результаті лабораторних досліджень брикетів на міцність, отриманих 

з суміші вугілля або шихти з різними рідкими вуглецьвмісними відходами 

коксохімічного виробництва, були отримані показники міцності за різних 

значень тиску та складу сировини для формування брикетів (табл. 2.4).  

Під час досліджень брикетування в лабораторних умовах проводилося 

на ручному пресі за фіксованих значеннях тиску пресування: 150, 250, 350, 

450, 500 (105 Па). Пресування при більш низькому тиску не проводилося 

внаслідок слабкості і пухкості брикетів, які розсипалися при вивантаженні з 

матриці та їх переміщенні. Пресування при більш високому тиску є 

економічно недоцільним.  
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Таблиця 2.4 

Міцність брикетів, отриманих із сумішей вугілля з різними рідкими відходами 
 

Суміш вугілля  

з рідкими відходами 

Склад суміші 

для 

брикетування,

% 

Тиск брикетування, 105 Па 

150 250 350 450 500 

Міцність брикетів, 105 Па 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 
шихта 

кисла смолка 

90 

10 
3,9 5,5 5,0 7,1 6,7 7,6 6,9 7,3 7,1 8,5 

шихта 

полімери 

85 

15 
1,5 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,6 2,0 1,5 2,0 

шихта 

фуси 

90 

10 
3,5 5,0 3,9 6,1 4,1 6,8 5,9 7,0 5,8 7,4 

шихта 

відходи нафталіну 

85 

15 
2,8 3,5 4,0 4,3 4,4 5,3 5,4 5,5 5,0 5,4 

шихта 

нафтова зв’язуюча речовина 

90 

10 
5,2 13,0 6,6 14,4 8,0 13,1 7,9 14,5 – – 

шихта 

кисла смолка 

полімери 

85 

7,5 

7,5 
2,5 2,9 3,3 3,5 3,4 3,6 3,5 3,8 3,4 3,7 

шихта 

кислая смолка, фуси, полімери 

90 

10 
3,2 4,1 4,4 5,9 5,0 6,4 5,3 6,7 5,4 6,8 

суміш вугілля марок Г та СС 

кисла смолка 

85 

15 
6,6 13,0 7,6 13,5 8,6 14,5 9,0 14,6 8,6 13,6 

вугілля марки СС 
кисла смолка 

85 
15 

4,0 7,3 6,4 9,8 7,3 10,9 7,4 11,0 7,3 10,3 

вугілля марки СС 

фуси 

90 

10 
2,3 4,5 3,1 5,2 3,1 6,0 3,5 6,3 3,4 6,1 

вугілля марки СС 

нафтова зв’язуюча речовина 

92 

8 
4,0 7,3 5,0 8,5 5,3 10,3 5,5 11,8 6,3 12,8 

вугілля марки К 

відходи нафталіну 

90 

10 
2,9 3,4 4,4 4,6 5,0 4,9 5,5 5,5 5,5 5,5 

вугілля марки К 

фуси 

90 

10 
3,8 5,0 4,4 6,4 3,5 5,4 4,0 5,3 4,5 5,5 

вугілля марки К 

нафтова зв’язуюча речовина 

92 

8 
4,3 – 6,5 – 7,0 – 8,0 – 8,5 – 

* – міцність брикетів, отриманих після технологічного процесу формування 

** – міцність брикетів після 24 годин витримки при температурі 200С 

1
1
3
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Підготовка суміші для брикетування здійснювалася за методикою (див. 

п. 2.4.2). Вихідна міцність брикетів визначалася після однієї години 

витримки при кімнатній температурі.   

В результаті дослідження було виявлено, що на міцність брикетів 

істотно впливає природа зв’язуючої речовини. Найбільшу міцність брикетам 

надає нафтова зв’язуюча речовина. Так, міцність брикету, сформованого при 

тиску 250 (105 Па) зі суміші шихти і нафтової зв’язуючої речовини, становить 

14,4 (105 Па). За такого тиску найбільша міцність брикетів зі зв’язуючою 

речовиною з відходів коксохімічного виробництва (кисла смолка) становить 

7,1 (105 Па). Під час використання зв’язуючої речовини на основі рідких 

відходів коксохімічного виробництва (кисла смолка, полімери, фуси) 

найбільшу міцність брикетам надає кисла смолка. Приготування зв’язуючої 

речовини на основі змішування цих відходів у природному вигляді 

призводить до зниження міцності брикетів порівняно з кислою смолкою 

пропорційно зменшенню вмісту кислої смолки у складі комплексної 

зв’язуючої речовини.  

Використання рідких відходів коксохімічного виробництва як 

зв’язуючої речовини в природному вигляді без попередньої переробки не 

дозволяє формувати брикети з постійними показниками якості, що 

обумовлено різним складом відходів, отриманих в різний час технологічного 

процесу їх утворення. 

На міцність брикетів також впливає склад вугільної шихти та ступінь 

метаморфізму вугілля, що використовується. Вугілля різних марок по-

різному взаємодіє з певною зв’язуючою речовиною, що впливає на їх клейку 

здатність, і по-різному сприймає силові навантаження. Так, при пресуванні 

суміші вугілля СС і кислої смолки формуються брикети міцністю в 1,35-1,45 

раза вище, ніж брикети зі суміші кислої смолки і шихти, в якій вугілля марки 

СС перебуває у кількості 15%. У разі використання фусів як зв’язуючої 

речовини таке збільшення міцності не спостерігається. 
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У процесі дослідження було встановлено, що витримка брикетів за 

кімнатної температури протягом 24 год позитивно впливає на міцність 

брикетів з будь-якою речовиною як зв’язуючої речовини. Так, під час 

брикетування вугілля марки СС з кислою смолкою як зв’язуючою речовиною 

міцність брикетів підвищується у 1,5-2 раза. За умови використання 

комплексної зв’язуючої речовини у кількості 10% міцність брикетів з 

вугільної шихти підвищується більше, ніж у 1,5 раза за будь-якого тиску 

брикетування. 

Використання вуглецьвмісних рідких відходів коксохімічного 

виробництва як зв’язуючої речовини для брикетування вугілля або вугільної 

шихти дозволяє формувати міцні вугільні брикети, що потребує 

обґрунтування параметрів та спеціальних умов технологічного процесу, 

основними з яких є: тиск пресування, склад та кількість зв’язуючої речовини, 

марочний склад вугільної шихти та ступінь метаморфізму вугілля. 

З метою дослідження впливу якості й кількості зв’язуючої речовини та 

тиску брикетування на міцність брикетів із вугільної шихти були проведені 

досліди та отримані показники міцності за різних значень тиску, складу 

сировини для формування брикетів та часу витримки брикетів після 

формування (табл. 2.5). Кількість зв’язуючої речовини, що забезпечує 

максимальну міцність брикетів, залежить від його природи. Так, нафтова 

зв’язуюча речовина забезпечує максимальну міцність брикетів при додаванні 

її до суміші в кількості менше 10%. Зв’язуюча речовина, сформована з 

відходів коксохімічного виробництва, забезпечує максимальну міцність 

брикетів у разі додавання її до суміші, в кількості більше 10%.  
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Таблиця 2.5 

Міцність брикетів із вугільної шихти в залежності від якості й кількості зв’язуючої речовини  

та тиску брикетування 
 

Суміш вугільної шихти  

з рідкими відходами 

Склад суміші 

для 

брикетування, 

% 

Тиск брикетування, 105 Па 

150 250 350 450 500 

Міцність брикетів, 105 Па 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 1 2 

шихта 

кисла смолка 
92 

8 
2,2 3,4 2,6 3,9 3,0 4,2 3,1 4,3 3,0 4,3 

шихта 

кисла смолка 
90 

10 
3,9 5,5 5,0 7,1 6,7 7,6 6,9 7,3 7,1 8,5 

шихта 

кисла смолка 
85 

15 
5,2 7,9 6,0 8,5 7,5 8,9 7,7 9,9 7,6 9,7 

шихта 

кисла смолка 
82 

18 
5,8 8,9 6,4 9,9 7,6 10,6 7,5 11,5 6,8 10,5 

шихта 

фуси 
85 

15 
4,0 6,5 4,6 7,1 6,0 7,5 6,2 7,8 5,9 7,6 

шихта 

фуси 
90 

10 
3,5 5,0 3,9 6,0 4,1 6,8 5,9 7,8 5,8 7,6 

шихта 
нафтова зв’язуюча речовина 

96 

4 
3,5 6,0 5,0 7,3 5,8 8,3 5,8 7,5 6,0 8,8 

шихта 

нафтова зв’язуюча речовина 
94 

6 
6,3 10,3 8,8 13,0 9,5 13,8 9,1 15,5 10,3 15,3 

шихта 

нафтова зв’язуюча речовина 

92 

8 
7,5 11,1 8,7 12,6 9,7 16,3 9,3 15,6 9,3 16,0 

шихта 

нафтова зв’язуюча речовина 
90 

10 
5,2 13,0 6,6 14,4 8,0 13,1 7,9 14,1 8,0 14,2 

шихта 

нафтова зв’язуюча речовина 
86 

14 
5,9 8,9 5,8 8,0 5,8 9,0 6,0 9,8 6,5 9,3 

шихта 

нафтова зв’язуюча речовина 
82 

18 
3,8 5,3 4,5 5,3 4,5 5,3 4,5 5,8 4,3 5,5 

* – міцність брикетів, отриманих після технологічного процесу формування 

** – міцність брикетів після 24 годин витримки при температурі 200С 

1
1
6

 



117 

 

Міцність брикетів після процесу брикетування в меншій мірі залежить 

від збільшення кількості зв’язуючої речовини в суміші, що брикетується, ніж 

брикетів, які витримані при кімнатній температурі протягом 24 год. 

Підвищена кількість зв’язуючої речовини з відходів коксохімічного 

виробництва, яку необхідно додавати до суміші для формування міцних 

брикетів, обумовлена природою зв’язуючої речовини, а саме  здатністю 

вступати в адгезійні процеси з твердою фазою, так і вмістом великої 

кількості домішок, що погіршують процес брикетування. 

Для візуального оцінювання характеру взаємозв’язку міцності брикетів 

після процесу брикетування і витриманих при кімнатній температурі 

протягом 24 год і тиску брикетування були побудовані відповідні графічні 

залежності (рис. 2.3 та 2.4).  

Залежність міцності брикетів від тиску носить екстремальний характер 

з максимумом при тиску 350-450 (105 Па). При рівні тиску 500 (105 Па) і вище 

не відбувалося підвищення міцності брикетів, а в більшості дослідів 

спостерігалося деяке її зниження. Це пояснюється витискуванням частки 

зв’язуючої речовини з брикету в процесі брикетування, що було зафіксовано 

під час проведення лабораторних дослідів. Також можливою причиною 

зниження міцності брикетів є роздавлювання частинок вугілля при високих 

рівнях тиску, що призводить до збільшення поверхні вугільних частинок, для 

змочування яких необхідна додаткова кількість зв’язуючої речовини. 

У процесі проведення дослідів було враховано ряд додаткових умов 

для забезпечення необхідної міцності брикетів. Однією із найважливіших 

умов є певна температура суміші твердих і рідких компонентів у момент їх 

з’єднання та перемішування. Разом з оптимальним рівнем тиску пресування 

ці умови забезпечують найбільш раціональний розподіл зв'язуючої речовини 

в брикеті, отже й найбільш повне змочування твердих частинок вугілля 

зв'язуючою речовиною, зменшення сил тертя між твердими частинками та 

більш раціональну орієнтацію твердих частинок в суміші.  
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Рисунок 2.3 Залежність міцності брикетів, отриманих відразу після 

технологічного процесу формування від тиску брикетування у разі  

додавання до брикетованої суміші 15% зв’язуючої речовини 

 

 

Це сприяє збільшенню контакту між твердими частинками вугілля та 

формуванню більш міцних брикетів. Водночас остаточна міцність брикету 

забезпечується стадією структурування, яка характеризується відповідною 

температурою і відповідним часом сушки спресованого брикету, що 

потребує експериментального пошуку економічно доцільних та технологічно 

прийнятних процесів в умовах певного коксохімічного підприємства. 
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Рисунок 2.4 Залежність міцності брикетів, отриманих після добової 

витримки при температурі 200С від тиску брикетування у разі  

додавання до брикетованої суміші 15% зв’язуючої речовини 

 

Для визначення часу, необхідного для остаточного структурування 

суміші вугільної шихти та зв’язуючої речовини після брикетування, було 

проведено ряд експериментів за різних умов структурування сформованих 

брикетів, а саме  при невисокій температурі витримки і тривалому часі 

структурування та в умовах прискореного процесу сушки брикетів і 

підвищеній температурі. У табл. 2.6 наведено результати дослідження 

залежності міцності брикетів, отриманих зі суміші шихти (90%) і кислої 

смолки (10%) за різних рівнів тиску брикетування, від часу структурування 

брикету при кімнатній температурі (≈200С).  
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Таблиця 2.6  

Залежність міцності брикетів, отриманих зі суміші шихти (90%) і кислої 

смолки (10%), від часу їх витримки при кімнатній температурі 

Час витримки брикету при 

кімнатній температурі, годин 

Тиск пресування брикетів, 105 Па 

150 250 350 

міцність брикетів, 105 Па 

1,0 3,6 4,0 5,7 

3,0 5,8 6,3 6,4 

4,0 5,9 6,0 6,3 

24 7,0 8,2 9,0 

47 8,5 9,5 9,9 

50 8,6 9,9 11,3 

75 9,0 10,8 12,4 

100 9,1 11,1 12,8 

 

Дослідженнями доведено, що найбільший приріст значення міцності 

брикету відбувається протягом перших двох діб. Завершення процесу 

структурування брикету відбувається через 4-5 діб, тривалість якого в 

значній мірі залежить від природи зв’язуючої речовини. Так, при тиску 

брикетування 150 (105 Па) міцність брикетів із кислою смолкою (10%) як 

зв’язуючої речовини підвищується у 2,4 раза через 48 год. В той же час для 

цих брикетів при тиску брикетування 350 (105 Па) міцність підвищується в 

1,9 раза. Подальша витримка брикетів протягом додаткових 48 год не 

призводить до суттєвого підвищення міцності брикетів, яке становить 3-5%. 

У табл. 2.7 наведено результати досліджень залежності міцності 

брикетів від часу їх просушування при температурах 1000С і 1600С. Для 

випробування були відібрані брикети зі суміші вугільної шихти (90%) і 

кислої смолки (10%), а також зі суміші вугільної шихти (90%) і комплексної 

зв’язуючої речовини, яка сформована зі суміші 67% фусів, 30% кислої 

смолки та 3% полімерів. 
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Таблиця 2.7  

Залежність міцності брикетів із різним складом суміші брикетування від 

часу їх просушування в умовах підвищеної температури 

Час 

просушування 

брикету, хв. 

Тиск формування брикетів, 105 Па 

150 250 350 150 250 350 

просушування брикетів 

при 1000С 

просушування брикетів 

при 1600С 

міцність брикетів, 105 Па міцність брикетів, 105 Па 

склад суміші брикетування: 90% шихти і 10% кислої смолки 

без 

просушування 
3,6 4,0 5,7 3,6 4,0 5,7 

15 4,6 5,8 7,1 10,0 11,0 10,5 

30 8,0 8,3 8,8 20,0 21,0 20,5 

45 10,0 12,8 13,8 20,0 20,3 20,7 

60 15,8 16,5 17,8 – – – 

склад суміші брикетування: 90% шихти і 10% комплексної зв’язуючої 

речовини (67% фусів, 30% кислої смолки, 3% полімерів) 

без 

просушування 
3,2 4,4 5,0 3,2 4,4 5,0 

15 4,8 5,4 7,1 10,0 10,3 12,8 

30 7,8  9,5  10,3 12,8 14,8 17,8 

45 8,3 10,3 10,5 13,3 17,3 18,0 

60 11,3 12,8 15,5 – – – 

 

Дослідженнями доведено, що при температурі просушування брикетів 

1000С тривалість процесу сушки має становити не менше як 60 хв. При 

температурі сушки 1600С брикети здобувають необхідні значення 

структурної міцності протягом 30 хв. Після сушки в цих умовах брикети 

мають найбільш високу міцність на стиск. Причому міцність брикетів, які 

брикетуються за різних рівнів тиску, значно нівелюється. За таких умов 

сушки відбувається остаточне структурування брикету. Значення показника 

міцності брикетів є максимальним для суміші вугільної шихти (90%) і кислої 

смолки (10%), яке становило приблизно 20 (105 Па) при температурі сушки 

1600С протягом 30 хв. Міцність брикетів із суміші вугільної шихти (90%) і 

комплексної зв’язуючої речовини (67% фусів, 30% кислої смолки, 3% 
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полімерів) за тих самих умов сушки є достатньою для подальшого 

використання брикетів у технології часткового брикетування вугільної 

шихти перед коксуванням. Брикети, що отримані із застосуванням 

комплексної зв’язуючої речовини коксохімічного походження, не 

руйнуються під час транспортування, тривалого зберігання та змішування з 

основною масою шихти перед коксуванням. 

Таким чином, за допомогою часткового брикетування шихти 

коксування з рідкими відходами коксохімічного виробництва як зв’язуючої 

речовини і подальшим їх введенням у шихту для коксування ці відходи 

можна утилізувати безпосередньо на коксохімічному підприємстві. Водночас 

частково вирішується проблема сировинної бази коксування шляхом заміни 

частки добреспікливого вугілля на слабоспікливе вугілля марок Г, СС, Т, а 

також неспікливої домішки (відсів коксового дріб’язку). Для цього потрібно 

визначити кількісні співвідношення суміші шихти і брикетів, отриманих із 

застосуванням рідких відходів коксохімічного виробництва як зв’язуючої 

речовини, коксування якої не спричинить погіршення якості доменного 

коксу.  

 

 

2.5 Розробка інноваційної технології позапічної обробки коксу 

 

Інноваційна технологія позапічної обробки коксу спрямована на 

суттєве покращення якісних показників доменного коксу CRI (індекс 

реактивності доменного коксу) та CSR (міцність доменного коксу після 

реакції з CO2). Технологія передбачає позапічну обробку доменного коксу з 

використанням з'єднань боратів, що містять у меншій кількості лужні і 

лужноземельні метали, а в більшій кількості – бор. Це забезпечить створення 

надійного захисного шару на шматках коксу, що інгібує реакції вуглецю 

коксу з киснем і вуглекислим газом у доменній печі, які призводять до 
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зниження показника CRI і підвищення показника CSR коксу [271].  

Між сукупністю ознак технології, що  пропонується, і технічним 

результатом, що досягається під час її реалізації, існує причинно-наслідковий 

зв'язок. Новим у розробленій технології є те, що для позапічної обробки 

доменного коксу пропонується використовувати водний розчин пентаборату 

одного з металів: калію, натрію або кальцію (KB5O8, NaВ5O8, Ca(B5O8)2)  у 

кількості, що забезпечує вміст сухого пентаборату в коксі 0,09 - 0,68 мас. %. 

Ці неорганічні з'єднання бору у складі містять вдвічі менше лужного або 

лужноземельного металу та в 1,2-1,3 раза більше містять бор, ніж у 

тетраборатах цих металів. Це дає можливість значно поліпшити якість 

доменного коксу за рахунок підвищення індексу  реактивності коксу CSR на 

9,3-16,1% (відносних) і зниження показника міцності CRI на 12,3-21,2% 

(відносних).   

Позитивна дія пентаборатів на поліпшення якісних показників CSR і 

CRI обумовлена зниженням індексу основності золи за рахунок зменшення 

вмісту в золі лужного або лужноземельного металу. Крім того, у разі 

потрапляння розчину пентаборату на поверхню шматка коксу відбувається 

його покриття шаром з молекул пентаборату, які втримуються на поверхні за 

рахунок сил адгезії. Частина розчину пентаборату проникає також у щілини й 

пори шматка коксу та покриває їхню поверхню молекулами пентаборату. 

Шар, що утворюється з молекул пентаборату, перекриває доступ 

окислювального газу – кисню і відновного газу – вуглекислого газу до 

поверхні коксу й виявляється здатним дезактивувати кокс по реакціях із 

цими газами навіть при температурі, нижче за температуру плавлення 

пентаборату. Це підтверджують проведені дослідження із застосуванням 

низькотемпературного адсорбційно-десорбційного методу аналізу поверхні 

пористого тіла коксу. В результаті досліджень були отримані залежності у 

вигляді ізотерм адсорбції-десорбції азоту при 77К, за допомогою яких було 

встановлено параметри пористої структури дослідних зразків коксу. Для 
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характеристики пористої структури коксів були використані такі параметри:  

 SБЕТ (м2/г)  питома поверхня пор;  

 VΣ (см3/г)  сумарний об’єм пор;  

 Vmi, Vme, Vma (см3/г)  відповідно об’єм мікро-, меза- і макропор 

відповідно. 

Для необробленого коксу ці параметри становлять: 

 SБЕТ = 1,695 м2/г;  

 VΣ = 0,021см3/г;  

 Vmi = 1,610-5 см3/г; 

 Vme = 8,210-3 см3/г;  

 Vma = 1,310-2 см3/г.  

Для коксу, обробленого розчином тетраборату натрію, ці параметри 

становлять: 

 SБЕТ = 0,743 м2/г;  

 VΣ = 0,0086 см3/г;  

 Vmi = 7,110-6 см3/г;  

 Vme = 3,310-3 см3/г;  

 Vma = 5,310-3 см3/г.  

Для коксу, обробленого розчином пентаборату калію, ці параметри 

становлять: 

 SБЕТ = 0,563 м2/г;  

 VΣ = 0,0026 см3/г;  

 Vmi = 310-6 см3/г;  

 Vme = 1,610-3 см3/г;  

 Vma = 110-3 см3/г.  

Беручи до уваги наведені дані, можна зробити висновок, що обробка 

коксу боратами значно зменшує об’єм його пор. За такої обробки коксу 

борати покривають захисним шаром не тільки поверхню шматку коксу, але й 
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проникають у щілини й пори, перекривають їх, обмежуючи цим доступ 

окислювальних газів до вуглецю коксу, дезактивуючи його окислювання. 

Отримані результати показують, що в коксі, який оброблено розчином 

пентаборату калію, об’єм пор у 8 разів менше, ніж у вихідному, і в 3,3 рази 

менше, ніж у коксі, який оброблено розчином тетраборату натрію. 

Водночас при температурах плавлення борати підлягають так званому 

боратному перегрупуванню, у результаті якого з молекул пентаборатів 

можливим є утворення відповідного метаборату і оксиду бору. Реакція 

боратного перегрупування пентаборату калію може проходити за схемою: 

2КВ5О8 → К2В2О4 + 4В2О3.  

При цьому метаборат також іонізується за схемою: 

К2В2О4 → 2К+ + В2О4
-2. 

Катіони калію можуть проникати в міжшаровий простір кристаліту 

коксу й там залишатися. Це так званий процес інтерколяції. Дімерний аніон 

В2О4
-2 утворює цикли, тобто має циклічну будову: 

O

B

O

B OO

 

Аніон В2О4
-2, потрапивши на площину каркасу кристаліту коксу, буде 

утримуватись на ньому міжмолекулярними силами, обумовленими 

перекриттям Р-орбіталей бору з відповідними Р-орбіталями вуглецю на 

поверхні кристаліту коксу, що сприяє досить сильній донорно-акцепторній 

взаємодії між атомами бору і вуглецю. Перебуваючи на поверхні кристаліту 

коксу, аніони В2О4
-2 міцно утримуються на ньому, створюючи захисну плівку 

із аніонів В2О4
-2, яка перешкоджає проникненню і взаємодії газоподібних 

окиснювачів та відновників з вуглецем коксу як у випадку газифікації коксу 

в доменній печі, так і в реакційній зоні лабораторного обладнання по 

визначенню показників CSR і CRI коксу у разі пропускання через шматки 

коксу вуглекислого газу при температурі 11000С.  
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Факт проходження хімічної реакції між вуглецем кристаліту коксу і 

сполуками бору, які утворюються під час боратного перегрупування, тобто 

метаборатом і оксидом бору, підтверджується рентгено-структурним 

аналізом. На основі рентгенівських спектрів було встановлено, що кристаліти 

коксу, обробленого пентаборатом калію, характеризуються більшою 

протяжністю поліаренових шарів (La) і висотою (Lc) кристалів, а також 

більшою кількістю шарів у кристаліті (n). Міжплощинна відстань (d002) 

практично не змінюється. Рентгено-структурні параметри кристалітів 

вихідного коксу становлять:  

d002 = 0,356 нм, Lа = 8,32 нм, Lc = 4,01 нм, n = 12,4. 

Рентгено-структурні параметри кристалітів коксу, обробленого 

пентаборатом калію, становлять: 

 d002  = 0,350 нм, Lа = 12,53 нм, Lc = 4,42 нм, n = 14,5. 

Іншими словами, додаткова кількість шарів у кристаліті коксу, 

обробленого  пентаборатом калію, свідчить про додаткову шарову укладку 

аніонів оксиду бору на поверхні кристаліту коксу. Зчеплення борного шару з 

вуглецевим шаром кристаліту є таким сильним, що рентгено-структурний 

аналіз сприймає шар оксиду бору, як структурну одиницю кристаліту коксу. 

Показник міцності коксу після реакції із СО2 (CSR), отриманого за 

пропонованою технологією обробки коксу з використанням пентаборатів, 

підвищується порівняно з технологією обробки коксу з використанням 

тетраборатів на 9,316,1% (відносних), у зіставленні з вихідним коксом  на 

18,838,5% (відносних). Індекс реактивності коксу (CRI) знижується, 

відповідно, на 12,321,2% (відносних) і 17,235,2% (відносних).  

Таке покращення показників CSR і CRI коксу, обробленого розчином 

пентаборату калію з додаванням поверхнево-активної речовини за 

пропонованою технологією, обумовлене тим, що під час обробки коксу 

пентаборатом у кокс додається вдвічі менше лужного металу, який негативно 

впливає на показники CSR і CRI коксу, і в 1,21,3 раза більше бору, який 
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дозволяє формувати на шматках коксу більш надійний захисний шар 

порівняно із захисним шаром, що утворюється при обробці коксу розчином 

тетраборату натрію.   

Суттєвою ознакою пропонованої технології є те, що для обробки коксу 

використовується розчин пентаборату у кількості 0,090,68% мас. у 

перерахунку на сухий пентаборат. Проведеними дослідженнями доведено, 

що додавання пентаборату в кокс у кількості, меншій за 0,09% мас., є 

недостатнім для створення надійного захисного шару по всій поверхні 

шматків коксу, які підлягають обробці. Проведення обробки коксу за умов 

вмісту сухого пентаборату в коксі більше, ніж 0,68% мас., є технологічно 

складним й економічно недоцільним. 

Пропоновані параметри проведення процесу обробки коксу за умов 

використання 2-20% водного розчину пентаборату і його розбризкування при 

температурі 200С і вище, обумовлені властивостями розчину, вимогами 

технологічного використання коксу в доменному процесі (температура коксу 

в бункері до обробки становить 201000С), необхідністю рівномірного 

розподілу пентаборату по всій поверхні шматків коксу для створення 

надійного захисного шару, який має обволікати весь шматок коксу. 

Використання 2-20% водного розчину пентаборату при температурі не нижче 

від 200С є безпечним для навколишнього середовища й здоров'я 

обслуговуючого персоналу. 

Дослідженнями доведено, що використання неіоногенної поверхнево-

активної речовини у кількості, що забезпечує вміст в коксі 0,0035-0,0070% 

мас. є оптимальним для досягнення повного змочування шматків коксу 

водним розчином пентаборату. 

Пропонована технологія обробки доменного коксу розчинами 

пентаборатів має передбачати таку послідовність дій. Після вивантаження з 

коксової печі, гасіння й сортування за класами крупності фракцію коксу 

розміром 25-80 мм, яка використовується у доменній печі, пропонується 
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обробляти розбризкуванням водного розчину пентаборату, який має бути 

приготовлений заздалегідь. Цей водний розчин повинен мати концентрацію 

2-20% пентаборату калію, натрію або кальцію, а також містити 0,1-0,2% мас. 

неіоногенної поверхнево-активної речовини у вигляді моно- або діалкілових 

ефірів поліетиленгліколя (марки ДБ або ОП) у кількості, що забезпечує вміст 

поверхнево-активної речовини у коксі 0,0035-0,0070% мас.  

Обробка шматків коксу з температурою не нижче 200С має відбуватися 

на шляху руху коксу в бункер після його подрібнювання й сортування за 

крупністю безпосередньо в бункері, де накопичується кокс для подальшого 

його завантаження у вагони. Розчин пентаборату та поверхнево-активної 

речовини має наноситися на поверхню коксу із використанням насосу і 

форсунок. Технологічна схема процесу обробки й устаткування мають 

надійно забезпечувати безперервність процесу та повноту покриття поверхні 

шматків доменного коксу шаром із молекул борату. 

Відомо кілька способів нанесення захисного покриття на шматки 

вугільного палива, один з яких здійснюється методом занурювання шматків 

доменного коксу в ванну з рідким захисним покриттям [169]. До недоліків 

цього способу належать: 

– підвищення вологості доменного коксу, яка значно перевищує 

бракувальний показник металургійного доменного коксу; 

– неекономічність технології у зв’язку із великими втратами захисного 

покриття. 

Іншій спосіб нанесення захисного покриття на шматки вуглецевого 

палива передбачає приготування розчину захисного покриття та його 

нанесення на шматки вугілля в такій послідовності: завантаження 

компонентів покриття із бункера-дозатора в ємність з мішалкою для 

приготування рідкого плівкоутворюючого розчину, перекачування його за 

допомогою насосу по трубах до форсунок і розбризкування рідкого 

плівкоутворюючого розчину на поверхню шматків вугільного палива при 
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температурі не нижче від 200С безпосередньо у вагоні [38]. До недоліків 

цього способу належать: 

– низька технологічність через переривчастість процесу, яка обумовлена 

необхідністю приготування нової порції розчину захисного покриття; 

– неефективність способу покриття, яка обумовлена тим, що при 

нанесенні захисного покриття на доменний кокс безпосередньо у вагоні не 

можливо в повній мірі покрити поверхню всіх його шматків, що призводить 

до неможливості підвищення якісних показників CRI і CSR доменного коксу. 

У способі, що пропонується в роботі, нанесення захисного покриття на 

шматки твердого палива має відбуватися за спеціально розробленою 

технологічною схемою. Ця схема має працювати за безперервним графіком і 

з використанням найефективнішого місця розпилювання захисного розчину, 

що дозволить забезпечити максимально повне покриття поверхні шматків 

доменного коксу молекулами хімічної сполуки, яка використовується як 

захисне покриття.  

Новітнім у пропонованому способі є приготування рідкого 

плівкоутворюючого розчину у окремій ємності з мішалкою. За допомогою 

першого насосу він перекачується в другу ємність, де розчин додатково 

перемішується за допомогою цього ж насосу, а з другої ємності розчин 

перекачується по трубах до форсунок за допомогою другого насосу, 

спроможного створювати тиск 5-10 атм. Розбризкування рідкого 

плівкоутворюючого розчину проводиться за допомогою конусних форсунок, 

оснащених вкладишами з двома радіальними та центральним отворами та 

комірковою сіткою із нержавіючої сталі з розміром кожної комірки 1-2 мм  

1-2 мм. Форсунки встановлюються на шляху переміщення коксу після 

коксосортування, але перед завантаженням коксу у вагон. Кількість 

форсунок та їх параметри мають бути такими, щоб була можливість 

розбризкувати 10-50 л рідкого плівкоутворюючого розчину на поверхню 1 т 

коксу. Принциповою відмінністю пропонованого способу є одночасне 
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розбризкування рідкого розчину на кокс за допомогою форсунок 

безпосередньо у бункері та в місцях пересипання коксу з одного 

транспортеру на інший.  

Обробка доменного коксу відповідним розчином неорганічних сполук 

має проводитись безперервно. Безперервність процесу обробки доменного 

коксу досягається завдяки тому, що технологічна схема обробки включає дві 

ємності (баки). Бак №1 призначений для приготування плівкоутворюючого 

розчину для покриття шматків коксу, бак №2  для накопичення і подачі 

розчину на форсунки. Розмір баків визначається за технологічними умовами 

процесу. 

Обробку валового доменного коксу розчином пентаборату калію до 

коксосортування здійснювати недоцільно, тому що ефективність обробки 

знижується внаслідок того, що обробці підлягають також шматки доменного 

коксу розміром менше за 25 мм. Внаслідок великої поверхні цієї частки 

валового коксу вона спроможна вбирати значно більшу кількість розчину, 

ніж шматки доменного коксу розміром більше 25 мм. Причому кокс 

розміром менше 25 мм не використовується в доменному процесі. 

Обробка доменного коксу безпосередньо у вагоні не забезпечує 

повного покриття шматків доменного коксу плівкоутворюючим розчином, 

оскільки завантаження вагону здійснюється великим потоком 40-45 т 

доменного коксу за 15-20 хв. 

Запропонована технологічна схема обробки шматків доменного коксу 

розчином пентаборату калію відповідно до особливостей технологічного 

процесу припускає бункерне і безбункерне завантаження вагонів коксом 

[175]. 

У разі бункерного завантаження доменного коксу у вагони обробку 

доменного коксу плівкоутворюючим розчином найдоцільніше проводити 

безпосередньо у бункері. Кількість форсунок і їхні параметри (розмір 

радіальних пазів вкладиша, діаметр її центрального отвору, діаметр 
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випускного отвору форсунки, кут її конусу тощо) повинні бути такими, щоб 

сумарний факел розчину, що розпилюється, повністю покривав всю 

поверхню коксу в бункері при заданій кількості розчину, необхідній для 

покриття поверхні шматків доменного коксу. Кількість розчину пентаборату 

для покриття може становити 10-50 л/т доменного коксу. 

У разі безбункерного завантаження доменного коксу форсунки 

розташовуються після коксосортування в місцях пересипання доменного 

коксу з одного транспортера на інший. Кількість форсунок, їх параметри та 

розташування мають бути вибрані таким чином, щоб вони розпилювали 

необхідну кількість розчину (10-50 л розчину на 1 т доменного коксу). При 

цьому має покриватися плівкоутворюючим розчином вся поверхня шматків 

доменного коксу, який рухається за допомогою транспортерів до місця його 

завантаження у вагон. 

Для надійного та повного покриття поверхні шматків доменного коксу 

розрахованою кількістю розчину важливо також правильно вибрати 

обладнання та устаткування технологічної схеми: насоси, форсунки та 

контролюючі прилади (манометри, термопари, рівнеміри, витратоміри, 

датчики, термометри тощо). Для перекачування розчину пентаборату з однієї 

ємності в іншу використовується насос, який повинен виконувати подвійну 

функцію: перекачувати розчин із баку №1 в бак №2 після його приготування 

та проводити перемішування розчину в баку №2. 

Важливим параметром для досягнення технологічного результату 

запропонованого рішення є величина тиску, створюваного другим насосом. 

Дослідним шляхом доведено, що насос, який забезпечує подачу розчину на 

форсунки, повинен бути спроможним створювати оптимальний тиск у 5-10 

ат., що дасть змогу проводити дрібнодисперсне розпилювання розчину і 

забезпечуватиме високу електрозарядженість факелу аерозолю.  

Форсунки для розпилювання розчину повинні також забезпечувати 

дрібнодисперсне розпилювання розчину та високу електрозарядженість 
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факелу аерозолю для сприяння додаткової електростатичної взаємодії 

розчину та поверхні шматків палива [203]. Для цього використовуються 

конусні форсунки, які оснащені вкладишами з двома радіальними і 

центральним отворами та комірковою сіткою із нержавіючої сталі, КФ5,0-90 

з розміром комірки (1-2)×(1-2) мм. Сітка розташовується на голівці форсунки 

після випускного отвору. Присутність сітки у форсунці забезпечує 

дрібнодисперсне розпилювання плівкоутворюючого розчину і високу 

електрозарядженість факелу аерозолю. Важливим є кількість форсунок і їхні 

параметри. Дослідним шляхом доведено, що форсунки мають бути такими, 

щоб розбризкувати 10-50 л рідкого розчину на поверхню 1 т коксу. 

Вибір місця нанесення покриття на доменний кокс, а також підбір 

необхідного обладнання дає змогу в повній мірі покривати поверхню 

шматків доменного коксу молекулами хімічної сполуки, що значно поліпшує 

якість доменного коксу за показниками CRI і CSR. Так, під час обробки 

водним розчином тетраборату натрію шматків доменного коксу 

безпосередньо при його завантаженні у вагон за допомогою звичайних 

форсунок CSR збільшується на 2-4%, а CRI зменшується на 2-3%. 

Використання розчину пентаборату калію при цьому дає змогу підвищити 

показник CSR на 5-7%, а CRI знизити на 4-6%. 

Якщо для обробки доменного коксу використовувати форсунки, 

оснащені вкладишами з двома радіальними та центральним отворами та 

комірковою сіткою перед завантаженням коксу у вагон, то CSR збільшиться 

на 5-7% у разі використання розчину тетраборату натрію і на 10-12% у разі 

використання пентаборату калію, а CRI зменшиться, відповідно, на 4-5% і на 

6-8%. Технологічну схему реалізації пропонованої технології нанесення 

захисного покриття на шматки вугільного палива наведено на рис. 2.5.  
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Рисунок 2.5 Технологічна схема реалізації пропонованої технології нанесення захисного покриття на шматки 

доменного коксу у разі його бункерного завантаження у вагон 
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В основі схеми  дві ємності (баки №1 і №2), зроблені з нержавіючої 

сталі і споряджені нагрівачами. Бак №1 використовується для приготування 

розчину пентаборату та поверхнево-активної речовини. Бак №1 додатково 

споряджений бункерами-дозаторами (3 і 4) для дозування хімічних реагентів, 

мішалкою (5), термопарою (6), вимірювачем рівня (7) і кранами для подачі 

води та відводу готового розчину (8, 9). Для перекачування розчину із бака  

№1 в бак №2 передбачено насос (10), за допомогою якого має проводитися 

також перемішування розчину в баку №2, який додатково споряджений 

витратоміром (11), термопарою (12) та двома кранами (13 і 14). Кран (13) 

з’єднаний з насосом (10), а кран (14)  з насосом (15), за допомогою якого 

розчин транспортується по трубах. Тиск розчину в трубопроводі вимірюється 

за допомогою манометру (16). При бункерному завантажені доменного коксу 

форсунки (17) розміщуються зверху бункеру. Кожна форсунка споряджена 

краном (18), манометром (19) і термометром (20).  

Під час безбункерного завантаження доменного коксу у вагон 

форсунки встановлюються в місцях пересипання доменного коксу з одного 

транспортера на інший. 

Технологія нанесення захисного покриття на шматки вугільного 

палива, що пропонується, реалізують у такий спосіб. Після вивантаження з 

коксової печі, гасіння та сортування за класом крупності фракції шматків 

доменного коксу розміром не менше 25 мм, які використовуються у доменній 

печі, обробляються розбризкуванням плівкоутворюючого розчину. Обробка 

шматків доменного коксу, які мають температуру не нижче 200С, 

проводиться на шляху руху доменного коксу до бункера після його 

подрібнення та сортування безпосередньо у бункері, де збирається кокс для 

подальшого його завантаження у вагони. Після завантаження компонентів 

розчину із бункеру-дозатору в бак №1 у ньому готується плівкоутворюючий 

розчин необхідної концентрації за розробленою методикою [176, 181]. Після 

приготування розчину відкривається кран (9) і насосом (10) розчин перека-
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чується в бак №2. Після цього кран (9) закривається, а кран (13) 

відкривається і насосом (10) здійснюється перемішування розчину в баку 

№2. В цей час в баку №1 готується нова порція розчину. Готовий розчин по 

трубах за допомогою насосу (15), спроможного створювати тиск 5-10 ат., 

подається на конусні форсунки (17), оснащені вкладишами з двома раді-

альними та центральним отворами та комірковою сіткою, з яких і 

проводиться оббризкування розрахованою кількістю розчину.  

Пропонована технологія нанесення захисного покриття на кокс була 

випробувана на устаткуванні ПрАТ «Макіївкокс». Для обробки доменного 

коксу було приготовлено 10% водні розчини тетраборату натрію та 

пентаборату калію з добавкою поверхнево-активної речовини марки ДБ 

необхідної концентрації [176, 181]. В промислових умовах було здійснено 

порівняльне дослідження різних методів обробки коксу розчинами 

неорганічних сполук (табл. 2.8).  

Тестування зразків доменного коксу здійснювалось із визначенням 

показників CRI і CSR згідно зі стандартом ISO 18894:2006. 

Нанесення захисного покриття на шматки доменного коксу 

проводилося двома способами: 

а) за технологією обробки безпосередньо у вагоні з використанням 

коміркової форсунки без вкладишу і сітки (приклади 2 і 3);  

б) за технологією обробки з варіюванням місця нанесення та з 

використанням коміркової форсунки:  

 у вагоні з використанням коміркової форсунки з вкладишем і 

сіткою (приклади 4, 5); 

 перед коксосортуванням з використанням коміркової форсунки без 

вкладишу і сітки (приклади 6 і 7); 

 перед коксосортуванням з використанням коміркової форсунки з 

вкладишем і сіткою (приклади 8 і 9); 
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Таблиця 2.8  

Зіставлення якісних показників доменного коксу, обробленого 

водними розчинами боратів, з використанням різних способів нанесення 

захисного покриття на шматки коксу 

 

При 

кла- 

ди 

Спо-

сіб 

Розчин для  

покриття *,  ** 

Форсунка 

коміркова 

Місце 

обробки 

доменного 

коксу 

Показники якості 

доменного коксу, 

% 

CRI CSR 

1 – без обробки – – 34,0 50,0 

2 
а) 

тетраборату натрію 
без вкладиша 

і сітки 
у вагоні 

31,0 53,0 

3 пентаборату калію 30,0 55,0 

4 

б) 

тетраборату натрію 
із вкладишем 

та сіткою 
у вагоні 

29,5 54,5 

5 пентаборату калію 28,0 57,5 

6 тетраборату натрію 
без вкладиша 

та сітки перед 

коксосор-

туванням 

32,0 53,5 

7 пентаборату калію 29,5 56,5 

8 тетраборату натрію 
із вкладишем 

та сіткою 

29,8 54,8 

9 пентаборату калію 27,5 54,0 

10 тетраборату натрію 
без вкладиша 

та сітки 

при переси-

панні з тран- 

спортерів 

29,1 55,4 

11 пентаборату калію 29,6 55,9 

12 тетраборату натрію 
без вкладиша 

та сітки 
в бункері 

29,0 55,5 

13 пентаборату калію 27,9 56,0 

14 

в) 

тетраборату натрію 

із вкладишем 

та сіткою 

при переси-

панні з тран- 

спортерів 

25,9 59,8 

15 

пентаборату калію 25,1 61,9 

16 тетраборату натрію 
із вкладишем 

та сіткою 
в бункері 

25,8 59,5 

17 пентаборату калію 25,0 62,0 

 

* концентрація розчину  10,0 % (ваг.) для всіх прикладів 

** кількість розчину  25,0 л/т доменного коксу для всіх прикладів 
 

 у рази пересипання з транспортерів із використанням коміркової 

форсунки без вкладишу і сітки (приклади 10 і 11); 

 у бункері з використанням коміркової форсунки без вкладишу і 

сітки (приклади 12 і 13); 
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в) за способом, що пропонується: 

 у разі  пересипання з транспортеру на транспортер з використанням 

коміркової форсунки з вкладишем і сіткою (приклади 14, 15);  

 у бункері з використанням коміркової форсунки з вкладишем і 

сіткою (приклади 16, 17). 

За результатами досліджень було встановлено, що обробка доменного 

коксу боратами сприяє поліпшенню якісних показників (CRI і CSR) 

доменного коксу і в значній мірі залежить від вибору місця обробки 

доменного коксу і конструктивних параметрів обладнання, що 

використовується для обробки. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Доведено, що створення гнучкої комплексної ресурсо- та 

енергозберігаючої екологічно чистої технології коксохімічного виробництва, 

яка буде повністю адаптована до сучасних ринкових умов, можливо 

здійснити на підставі диверсифікації діючого коксохімічного виробництва 

без його докорінної реконструкції. Впровадження інноваційних технологій, 

які підвищать ефективність та прибутковість виробництва, має передбачати 

комплекс технологій у складі: технології виробництва вуглецевого твердого 

бездимного палива на основі енерго-хіміко-технологічної переробки 

слабоспікливого малометаморфізованого вугілля; технології утилізації 

відходів коксохімічного виробництва при частковому брикетуванні вугільної 

шихти перед коксуванням; технології використання бездимного твердого 

палива в процесі його газифікації та технології позапічної обробки коксу 

боратами. 

2. Встановлено, що за допомогою часткового брикетування шихти з 

рідкими відходами коксохімічного виробництва у якості зв’язуючої речовини 

і подальшим їх введенням в шихту для коксування, ці відходи можна 
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утилізувати безпосередньо на коксохімічному підприємстві. Обґрунтовано 

можливість часткового вирішення проблеми сировинної бази коксування 

шляхом заміни частки добреспікливого вугілля на слабоспікливе вугілля 

марок Г, СС, Т, а також неспікливої домішки (відсів коксового дріб’язку).  

3. Встановлено, що залежність міцності брикетів зі суміші вугільної 

шихти (90%) і комплексної зв’язуючої речовини (67% фусів, 30% кислої 

смолки, 3% полімерів) від тиску носить екстремальний характер з 

максимумом міцності при тиску в межах 350-450 кг/см2. Для конкретних 

умов показано, що за умов сушки брикетів при 1600С протягом 30 хв. їх 

міцність складає 20 кг/см2. Отримані у такий спосіб брикети не руйнуються 

при транспортуванні, тривалому зберіганні та змішуванні з основною масою 

шихти перед коксуванням.  

4. Розроблено інноваційну технологію виробництва вуглецевого 

бездимного твердого палива, яка передбачає змішування відходів 

вуглезбагачення, що мають зольність 30-50%, у кількості 15-35% мас. та 

подрібненого газового вугілля (малометаморфізоване, низькосірчисте, 

фракція менше 3 мм) у кількості 65-85% мас. Запропоновано енерго-хіміко-

технологічну переробку вугілля здійснювати шляхом термічної обробки 

суміші інертним теплоносієм до температури 150-2500С та їх 

високотемпературної обробки методом шарового коксування (до 

температури 750-10500С), що дозволить отримати бездимне тверде паливо з 

високою теплотою згоряння та механічною міцністю, високою реакційною 

спроможністю, високою швидкістю та повнотою вигоряння частинок палива, 

а також надасть можливість використовувати відходи вуглезбагачення та 

покращити екологічні показники по викидам у атмосферу. 

5. Запропоновано технологію використання бездимного твердого 

палива, яка передбачає його низькотемпературну газифікацію у розпеченому 

стані без попереднього охолодження, з метою підвищення глибини 

переробки малометаморфізованого вугілля. Винесення стадії піролізу вугілля 
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за межі газифікатору та  подача гарячого коксу до газифікатору забезпечить 

покращення його теплотехнічних характеристик, а також дозволить суттєво  

скоротити витрати кисню на газифікацію.  

6. Розроблено інноваційну технологію позапічної обробки коксу, яка 

передбачає обробку доменного коксу водним розчин пентаборату калію 

(KB5O8) у кількості, що забезпечує вміст сухого пентаборату в коксі 0,09 - 

0,68 мас. %, з метою покращення якісних показників доменного коксу CRI 

(індекс реактивності доменного коксу) та CSR (міцність доменного коксу 

після реакції з CO2). 

7. Із використанням рентгено-структурного аналізу встановлено 

можливість хімічної реакції між вуглецем кристаліту коксу і сполуками бору, 

які утворюються під час боратного перегрупування, тобто метаборатом і 

оксидом бору. Доведено, що використання неіоногенної поверхнево-активної 

речовини у кількості, що забезпечує вміст в коксі 0,0035-0,0070% мас., є 

оптимальним для досягнення повного змочування шматків коксу водним 

розчином пентаборату. В промислових умовах здійснено порівняльне 

дослідження різних методів обробки коксу водним розчином неорганічних 

сполук. Встановлено, що при оптимальних умовах обробки доменного коксу 

та використанні пентаборату калію можливо забезпечити збільшення 

показника CSR на 10-12% та зменшення показника CRI на 6-8%. 

Основні положення 2 розділу дисертаційної роботи відображені у 

наукових працях автора [37, 41, 46, 89, 93, 112, 129, 167, 177, 179 - 180, 225, 

261, 273, 274]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГО-ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ 

ВУГІЛЛЯ 

 

3.1 Методика та результати експериментальних досліджень 

кінетики та динаміки взаємодії викопного вугілля та бездимного 

твердого палива з киснем повітря 

 

3.1.1 Дослідження кінетики горіння частинок бездимного твердого 

палива 

 

Дослідження кінетики взаємодії паливних частинок із газом-реагентом 

були проведені з метою отримання залежності швидкості взаємодії від 

ступеня конверсії (часу) вуглецевої речовини в ізотермічних умовах. 

Отримані залежності швидкості взаємодії від ступеня конверсії частинок 

бездимного твердого палива, а також залежності швидкості взаємодії від 

температури дозволяють надалі визначити реакційну здатність вуглецевої 

речовини палива [56, 132, 134, 187, 253]. 

Для дослідження кінетики взаємодії вуглецевої речовини палива з 

газами-реагентами при тиску 0,1 МПа  і при температурі до 12000С була 

використана лабораторна установка, яка являє собою диференційний 

імпульсний реактор, що працює в режимах, близьких до ідеального 

витіснення по газовій фазі та ідеального змішування по твердій фазі. 

Лабораторна установка також дозволяє підтримувати малі градієнти 

температури (менше як 500С) і тиску (менш як 100 Па) в реакційній зоні по 

висоті шару палива під час проведення експериментів [228].  

Інтенсивне перемішування паливних частинок у зоні киплячого шару 

забезпечує режим ідеального змішування по твердій фазі, а також практично 
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однорідну концентрацію газу-реагенту по шару твердого палива, що 

аналізується. Поточний характер руху газу в реакторі забезпечує режим 

ідеального витіснення по імпульсу газу-реагенту. 

Основу установки (рис. 3.1) становить вертикальна трубчаста піч (2) з 

прямоточним циліндричним реактором високого тиску (1), виконаним із 

жароміцної сталі (висота – 1,1 м, внутрішній діаметр – 33 мм) і розміщеним 

усередині. У нижній частині реактору розташована інертна засипка з окису 

магнію (MgO) (3), яка використовується для прогріву газу-реагенту, що 

надходить знизу реактору. Зверху інертної засипки знаходиться 

газорозподільна решітка киплячого шару (4). Температура в реакційній зоні 

контролюється термопарами хромель-алюмель: (6) – розташована в центрі 

киплячого об’єму досліджуваного зразку твердого палива, (7) – розташована 

в печі (зовні реактору) на одному рівні з першою термопарою. Вимірювання 

температур забезпечує багатоканальний цифровий мілівольтметр (8) (тип А-

565, клас 0,05). Подача газів здійснюється за допомогою системи 

газопідготовки: рампи балонів з повітрям і аргоном (азотом). До системи 

газопідготовки також входить дозуючий пристрій (11) у складі 

шестиходового крану з каліброваною змінною петлею об'ємом від 40 до 550 

см3. Дозуючий пристрій призначений для введення в безперервний потік 

інертного газу заданої кількості (імпульсу) газу-реагенту, обсяг якого 

визначається обсягом змінної петлі. Витрата газу, що проходить через 

реактор, встановлюється голчастими кранами (15), розміщеними на вході та 

виході з реактору. Ротаметр (13) забезпечує вимірювання витрат газу на вході 

в газоаналізатор (у разі великих витрат газу на виході з реактору передбачено 

вимір його загальних витрат окремим ротаметром). Тиск на вході й виході з 

реактору вимірюється манометрами (17). Компонентний склад газів, що 

відходять, визначається газоаналізатором (18) (Siemens Ultramat 23: кисень, 

монооксид вуглецю, диоксид вуглецю; чутливість по CO – 0,1 ppmv; CO2 – 1 

ppmv; O2 – 1 ppmv). 
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Рисунок 3.1 Установка для дослідження кінетики взаємодії твердого 

палива з газами-реагентами під тиском 
 

1 – реактор;  

2 – вертикальна трубчаста піч; 

3 – засипка окису магнію; 

4 – газорозподільна решітка; 

5 – зразок палива, що аналізується; 

6, 7 – термопари;  

8 – цифровий мілівольтметр  

(або АЦП+ПК);  

9 – регулятор напруги печі; 

10 – редуктор; 

11 – дозуючий пристрій; 

12 – поглинач диоксиду вуглецю  

й осушувач водяної пари;  

13 – ротаметр (реометр);  

14 – холодильник;  

15 – голчасті крани; 

16 – вибуховий клапан; 

17 – манометри; 

18 – блок газового аналізу. 

 

 

Експерименти й обробка отриманих даних проводилися відповідно до 

спеціально розробленої методики. Порядок проведення вимірювань 

визначається за метою кінетичного експерименту: 

10 

18 
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 дослідження залежності швидкості реакції від ступеня конверсії при 

заданій температурі (Rm = f (X) при Т = const); 

 дослідження залежності швидкості реакції від температури (Rm = f (T)). 

Для отримання залежності швидкості горіння від ступеня конверсії 

зразка досліджуваного палива експеримент проводився у такий спосіб. 

Попередньо висушений і зважений зразок палива масою 0,1-2,5 г було 

розташовано на перфоровану решітку реактору, встановленого в холодну піч. 

Потім реактор продувався інертним газом (аргоном або гелієм) у ході 

нагрівання печі зі швидкістю 8-100С/хв. до необхідної температури. Після 

стабілізації температури в реактор подавалися імпульси газу-реагенту. За 

умов імпульсної подачі задана порція газу-реагенту з каліброваної петлі за 

допомогою шестиходового крану вводилася в потік інертного газу, який 

безперервно підводився в нижню частину реактору. За час проходження 

імпульсу відбувається взаємодія газу-реагенту зі зразком палива та утворення 

продуктів реакції. Компонентний склад останніх визначається 

газоаналізатором на виході з реактору. Таким чином, експеримент 

передбачає послідовне введення імпульсів газу-реагенту і вимірювання 

концентрацій продуктів, які утворюються під час реакції [228]. 

Тривалість імпульсу-відгуку на виході з реактору вимірюється 

секундоміром за показаннями реометру/ротаметру. Стрибкоподібна зміна 

щільності при переході з інертного газу на газ-реагент і назад призводить до 

стрибкоподібної зміни показань реометру, що дозволяє визначати момент 

появи імпульсу-відгуку. Склад продуктів горіння (СО, СО2, О2) визначається 

за показаннями газоаналізатору. 

Експерименти з визначення залежності швидкості реакції від 

температури проводилися також із використанням імпульсної подачі газу-

реагенту [266]. Досліджуваний зразок твердого палива розташовується в 

реакторі. Після чого здійснюється безперервний прогрів реактору до заданої 

температури з одночасним продуванням його інертним газом для запобігання 
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взаємодії зразку з киснем повітря. Після стабілізації температури в реактор 

подається імпульс газу-реагенту. За умов імпульсної подачі задана порція 

газу-реагенту з каліброваної петлі за допомогою шестиходового крану 

вводиться в потік інертного газу, який також безперервно підводиться в 

нижню частину реактору. Компонентний склад газоподібних продуктів 

визначається газоаналізатором на виході з реактору. Для заданого 

температурного рівня введення імпульсів триває не більше одного-двох разів 

залежно від ступеня конверсії зразка. Після чого здійснюється перехід на 

більш високий температурний рівень (крок за температурою становить 25-

500С). Ступеневе підвищення температури, що супроводжується аналізом 

газоподібних продуктів імпульсів-відгуків, здійснюється до досягнення 

максимальної необхідної температури. 

У всіх експериментах величина імпульсу газу-реагенту вибирається 

таким чином, щоб зменшення маси зразка твердого палива (m) за час 

імпульсу (t) було б набагато менше її початкового значення (m0), а також 

виходячи з граничної чутливості використовуваного газоаналізатору. В ході 

експериментів величина імпульсу газу-реагенту, що задається об'ємом петлі, 

підбирається експериментально. 

 

 

3.1.2 Обробка результатів кінетичного експерименту 

 

У ході проведення експерименту за імпульсною методикою початкова 

маса вуглецю в пробі твердого палива m0 послідовно зменшується на 

величину m (m << m0) за час імпульсу t. Зменшення маси зразка твердого 

палива пов'язано з переходом вуглецю палива в газоподібні продукти реакції, 

витрата яких VAir+CO+CO2 вимірюється ротаметром, а компонентний склад 

визначається газоаналізатором. Подальша обробка результатів вимірювань 

передбачає перерахунок об'ємних витрат (м3/с) компонентів (CO і CO2), що 
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вимірюються, в масові (кг/с). Після чого визначається зменшення маси 

вуглецю зразка твердого палива (ступінь конверсії) за час імпульсу. 

Аналіз компонентного складу газу дозволяє кількісно визначити 

об'ємну частку монооксиду вуглецю [CO] і диоксиду вуглецю [CO2], а також 

розрахувати їх частку в сумарних витратах імпульсу-відгуку, виміряну 

ротаметром. Об'ємний вихід СО і CO2 в загальному потоці, що зведено до 

нормальних умов (Т0=273,15К, Р0=101,325 кПа), слід розраховувати, 

використовуючи співідношення: 

 вихід CO (за обсягом): 

V
stp

co
= VAir+CO+CO2 ([CO]/100)(T0/T)(P/P0), нм3/с;                  (3.1) 

 вихід СО2 (за обсягом): 

V
stp

co2
= VAir+CO+CO2 ([CO2]/100)(T0/T)(P/P0), нм3/с,                (3.2) 

де VAir+CO+CO2, – сумарні витрати газу (азот, кисень повітря, частково 

прореагувавший, СО и СО2, що утворилися), які виміряні ротаметром, м3/с; 

 [CO] – об'ємна концентрація СО, %; 

 [CO2] – об'ємна концентрація СО2, %; 

 P – тиск, за яким вимірюються концентрації CO і CO2, Па; 

 Т – температура, за якою вимірюються концентрації CO і CO2, К; 

 вихід CO і CO2 (за масою): 

вихід СО: 

GСО = (MСОV
stp

co
)/22,4, кг/с;                                         (3.3) 

вихід СО2: 

GСО2 = (MСО2V
stp

co2
)/22,4, кг/с,                                       (3.4)  

де МСО = 28 кг/кмоль – мольна маса СО; 

 МСО2 = 44 кг/кмоль – мольна маса СО2; 

 22,4 м3 – об'єм одного кіломолю газу за нормальних умов (22,4 

=22,410-3 м3). 
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Вихід вуглецю у складі газоподібних продуктів реакції СО і СО2 слід 

розраховувати, використовуючи співвідношення: 

 вихід вуглецю у складі СО: 

GС_СО = GСО (MС/MСО), кг/с;                                        (3.5) 

 вихід вуглецю у складі СО2: 

GС_СО2 = GСО2 (MС/MСО2), кг/с,                                     (3.6) 

де МС/МСО – частка вуглецю у потоці СО; 

МС/МСО2 – частка вуглецю у потоці СО2; 

 MС = 12 кг/кмоль  мольна маса вуглецю. 

Швидкість горіння вуглецю розраховується за формулами: 














t

m
= GС_СО + GС_СО2  або 
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, кг/с.              (3.7) 

Загальне зменшення маси вуглецю за час імпульсу t розраховується за 

формулою: 

m = t  












t

m
, кг.                                                         (3.8) 

Питома швидкість горіння вуглецю (швидкість, яка віднесена до 

поточної масі m непрореагованого вуглецю в зразку) розраховується за 

формулою: 

Rm = 













t

m

m

1
, кг/(кгс).                                          (3.9) 

Для N вводів імпульсу газу-реагенту складається таблиця, де кожному 

i-тому імпульсу відповідають показники: 

 швидкість горіння вуглецю 

it

m












та mi=t

it

m












,                                        (3.10) 

де t  показник без індексу, тому що час імпульсу протягом одного 

експерименту є, як правило, постійною величиною, яка визначається обсягом 

петлі і встановленою витратою газу-реагенту; 
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 поточна маса mi непрореагованого вуглецю в зразку: 





N

1i
i0i mmm ;                                          (3.11) 

 ступінь конверсії зразка: 

Xi=1 – 
0

i

m

m
;                                                 (3.12) 

 питома швидкість горіння вуглецю: 

(Rm)i=
ii t

m

m

1












 .                                           (3.13) 

Початкова маса вуглецю в зразку (m0) визначається на підставі даних 

технічного аналізу твердого палива. Під час дослідження залежності 

швидкості реакції від температури дані можуть бути подані у вигляді 

логарифмічної залежності: 

ln(Rm)i = f(1/Ti).                                           (3.14) 

 

 

3.1.3 Дослідження динаміки горіння бездимного твердого палива 

 

Лабораторна установка РСК-2-Д [228] призначена для дослідження 

динаміки горіння вугільних частинок у повітряному середовищі при 

атмосферному (і підвищеному до 2 МПа) тиску при температурах до 12000С 

(рис. 3.2). Основу установки становить вертикальна трубчаста піч з 

циліндричним реактором високого тиску, виконаним з жароміцної сталі 

(внутрішній діаметр 0,033 м) та розташованому усередині.  

Нижня частина реактора містить інертну засипку з окису магнію, 

призначеної для прогріву газу-реагенту, який надходить знизу реактору. 

Зверху неї розташована газорозподільна решітка киплячого шару з кераміки, 

яка має невеликі пори. 
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Рисунок 3.2 Установка для дослідження динаміки взаємодії твердого 

палива з газами-реагентами 

 

1 – вертикальна трубчата піч;  

2 – реактор;  

3 – газорозподільна решітка;  

4 – засипка окису магнію; 

5 – зразок палива, що аналізується; 

6 – водяний холодильник;  

7 – циклон;  

8 – дросельна система;  

9 – газоаналізатор;  

10 – комп’ютер;  

 

11– ротаметр;  

12 – рампа з балонами повітря;  

13 – балони з інертним газом; 

14 – регулюючі вентилі;  

15  – манометри;  

16 – резервуар зі зразком палива;  

17 – шлюз;  

18 – реєстрація температур (АЦП+ПК);  

19 – термопари;  

20 – регулятор напруги печі. 
 

Подача газів-реагентів здійснюється за допомогою системи підготовки 

газів  рампи балонів з повітрям і азотом (аргоном/гелієм). Витрати газу, що 

проходить через реактор, встановлюються регулюючими вентилями, 

до ПК 
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розміщеними на вході і виході з реактору, а його вимір  ротаметром на 

виході після дроселювання газу до атмосферного тиску. Запис даних на 

комп'ютер по динаміці зміни температур в реакторі здійснюється на підставі 

показань ХА-термопар, розташованих усередині реактору, в його стінці та в 

печі.  

Тиск вимірюється за допомогою манометрів, встановлених на вході і 

виході реактору. Компонентний склад газів, що відходять (CO, CO2, O2), 

визначається газоаналізаторами (хроматографом, мас-спектрометром або ІЧ-

аналізатором Ultramat 23). 

 

 

3.1.4 Обробка результатів експерименту по динаміці горіння 

бездимного твердого палива 

 

У ході проведення експериментів встановлювалася необхідна 

температура, а також витрати повітря, які вибиралися, виходячи з умов 

псевдоожиження частинок вугілля досліджуваного зразка: 

 

Ug = (1,22,5) Umf ,                                                (3.15) 

 

де Ug – лінійна швидкість потоку на живий перетин реактору, м/с;  

Umf – мінімальна швидкість псевдоожиження (м/с), яка розраховується за 

формулою: 

Umf = Remf   g / deq ,                                             (3.16) 

 

де Remf – критерій Рейнольдса, який розраховується за формулою: 

 

Remf = Ar / (1400+5,22 (Ar)0.5),                               (3.17) 
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де  g – кінематична в'язкість газу, м2/с;  

deq – еквівалентний діаметр частинки, м;  

Ar – критерій Архімеда, який розраховується за формулою: 

 

Ar = g  deq
3 (a-g) / (g  g

2),                                              (3.18) 

 

де a – уявна щільність частинки, кг/м3;  

g – щільність газу, кг/м3.  

 

У ході проведення вимірювань забезпечувався безперервний контроль і 

запис даних у вигляді залежностей температури всередині реактору T = f(t) 

від часу (динамічна крива горіння).  

Синхронний запис зміни температури і контроль газоподібних 

продуктів реакції (СО, СО2, О2) дозволяли надалі аналізувати зміну 

теплового режиму у разі протікання реакції, а також час горіння вугільних 

частинок. 

Експеримент з динаміки горіння полягає у такому: спочатку реактор 

прогрівається до необхідної температури (800-8500С), потім у нього 

завантажується зразок вугілля, після чого фіксується зміна температури в 

реакторі в часі як основна інформація для подальшого аналізу. 

 

3.1.5 Результати експериментальних досліджень із кінетики і 

динаміки горіння твердого палива в кисні повітря при атмосферному 

тиску 

 

Для проведення досліджень були надані зразки енергетичного вугілля 

[62, 147]: антрациту (А), пісного вугілля (П), газового вугілля (Г) і 

бездимного твердого палива (БТ), технічний і елементний аналіз яких подано 

в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1  

Технічний та елементний аналіз досліджуваних видів твердого палива 

Вид твердого палива 
Технічний аналіз 

Wa, % Vdaf, % Ad, % Sd
t, % 

Антрацит (А) 2,3 2,0 4,39 0,75 

Пісне вугілля (П) 1,8 11,1 10,90 1,54 

Газове вугілля (Г) 3,3 41,6 6,20 0,46 

Бездимне тверде паливо (БТ) 1,9 2,7 11,80 0,74 

Вид твердого палива 
Елементний аналіз 

Сdaf, % Hdaf, % Ndaf, % Odaf, % 

Антрацит (А) 96,27 2,20 0,92 0,61 

Пісне вугілля (П) 91,00 3,98 2,28 2,74 

Газове вугілля (Г) 81,62 5,95 1,61 10,82 

Бездимне тверде паливо (БТ) 97,89 0,68 0,73 0,70 

 

Для кінетичних досліджень були підготовлені коксові залишки 

представлених видів твердого палива при температурі 8500С з витримкою 

протягом 30 хв. у потоці інертного газу. Робота з коксовими залишками 

палива при проведенні кінетичних досліджень є необхідною умовою, 

оскільки дозволяє визначити реакційну здатність коксозольного залишку 

палива, що відповідає за найбільш тривалу стадію горіння паливних 

частинок, без особливостей властивостей летких речовин. 

Результати кінетичних експериментів по визначенню залежності 

швидкості взаємодії коксового залишку антрациту з киснем повітря при 

постійній температурі (Т=5600С) наведено на рис. 3.3.  

Подана залежність швидкості вигорання зразка антрациту (Rm0), що 

нормована на початкову масу фіксованого вуглецю в зразку. Кінетичні 

експерименти були здійснені на зразках масою близько 0,1 г із частинками 

палива діаметром 0,1-0,16 мм (0,4-0,63 мм). 
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Рисунок 3.3 Залежність швидкості взаємодії коксового залишку 

антрациту з киснем повітря від ступеня конверсії 

 

Загальні витрати газу-реагенту через реактор становили 1,2-1,6 л/хв. 

при атмосферному тиску. Швидкість вигорання має екстремальний характер і 

змінюється по ходу конверсії зразка: підвищується до максимального 

значення (Rm04∙10-4, 1/с при Х=25-40%) і знижується на завершальній стадії 

вигорання. Максимальний ступінь конверсії зразку коксового залишку 

антрациту при температурі Т=5600С становив 80-82%. 

Аналогічна залежність швидкості взаємодії коксового залишку пісного 

вугілля з киснем повітря від ступеня конверсії зразка (Т=5600С, d=0,1 -

 0,16 мм /0,4-0,63 мм) показана на рис. 3.4. Як і для антрациту, залежність 

швидкості вигорання є нестаціонарною по ходу конверсії: проходячи через 

максимальне значення (Rm07,4∙10-4, 1/с) на самому початку кривої конверсії 

 

Ступінь конверсії, % 

R
m

o
, 

1
/c
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(Х=3-5%), швидкість монотонно зменшується на завершальному етапі 

вигорання. Швидкість вигорання коксового залишку пісного вугілля при 

даній температурі в усьому діапазоні зміни ступеня конверсії зразка є вищою 

за швидкість вигорання коксового залишку антрациту. Максимальний 

ступінь конверсії зразка коксового залишку пісного вугілля при температурі 

Т=5600С становив 90-92%. 

 
 

Рисунок 3.4 Залежність швидкості взаємодії коксового залишку пісного 

вугілля з киснем повітря від ступеня конверсії 

 

Результати кінетичних експериментів по визначенню залежності 

швидкості взаємодії коксового залишку газового вугілля з киснем повітря 

при постійній температурі (Т=5600С) подано на рис. 3.5.  

Ступінь конверсії, % 
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Рисунок 3.5 Залежність швидкості взаємодії коксового залишку газового 

вугілля з киснем повітря від ступеня конверсії 

 

Кінетичні експерименти були здійснені на зразках масою 0,1 г для 

частинок d=0,1-0,16 мм (0,4-0,63 мм) за підтримки інших рівних умов. Як і у 

попередніх випадках залежність швидкості вигорання змінюється по ходу 

конверсії зразка: проходить через максимальне значення (Rm04,8∙10-3, 1/с) в 

ділянці ступеня конверсії (Х=20%) і знижується на її завершальній стадії. 

Швидкість вигорання коксового залишку газового вугілля в кілька разів 

перевищує швидкість вигорання як пісного вугілля, так і антрациту в усьому 

діапазоні зміни ступеня конверсії зразків і характеризується найбільшою 

реакційною здатністю (швидкістю горіння). Максимальний ступінь конверсії 

коксового залишку пісного вугілля при температурі Т=5600С становив 92%. 
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Аналогічна залежність швидкості взаємодії коксового залишку 

бездимного твердого палива з киснем повітря від ступеня конверсії зразка 

(Т=5600С, d=0,1-0,16 мм (0,4-0,63 мм)) показано на рис. 3.6.  

 
 

Рисунок 3.6 Залежність швидкості взаємодії коксового залишку 

бездимного твердого палива з киснем повітря від ступеня конверсії 

 

Як і для попередніх видів палива, швидкість вигорання залежить від 

ступеня конверсії зразка: проходить через максимальне значення (Rm0  

4,2∙10-4 1/с) на самому початку кривої конверсії (Х=6-8%), а потім монотонно 

зменшується на завершальному етапі вигорання. Швидкість вигорання 

коксового залишку бездимного твердого палива для даної температури 

(Т=5600С) на початковій ділянці конверсії перевищує швидкість вигорання 

антрациту, водночас вона знижується по ходу конверсії нижче від швидкості 

вигорання газового і пісного вугілля. Максимальний ступінь конверсії 

Ступінь конверсії, % 
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коксового залишку бездимного твердого палива при температурі Т=5600С 

становив 33-35%, що можна пояснити значною дезактивацією активної 

поверхні вугілля в процесі попередньої високотемпературної карбонізації. 

Зведені графіки результатів експериментів (рис. 3.7а і рис. 3.7б) 

дозволяють порівняти отримані залежності швидкості вигорання різних видів 

твердого палива від ступеня конверсії. У всьому діапазоні ступеня конверсії 

швидкість вигорання частинок коксового залишку антрациту є найменшою у 

порівнянні зі швидкістю вигорання пісного і газового вугілля. 

Залежність швидкості вигорання бездимного твердого палива для даної 

температури носить проміжний характер і характеризується досить низькою 

реакційною здатністю, що є результатом дезактивації активної вуглецевої 

поверхні в процесі попередньої високотемпературної термообробки без 

доступу повітря. 

Під час проведення експериментальних досліджень динаміки 

вигорання антрациту, пісного, газового вугілля і бездимного твердого палива 

використовувалися зразки вугільних частинок вихідного палива. 

Експерименти з вигорання вугільних частинок проводилися при стартових 

температурах, близьких до 8600С. Для забезпечення подальшого зіставлення 

результатів для всіх зразків вугілля підтримувалися практично однакові 

умови експериментів (початкові температури, маси зразків, витрати повітря, 

розміри частинок та ін.). Реєстрація показань температури у реакторі 

припинялася після досягнення мінімальних значень концентрації (межі 

вимірювання) продуктів реакції (СО і СО2) за показаннями газоаналізатора 

(для СО – 0,001% об., для СО2 – 0,01% об.).  

Таким чином, час вигорання відповідає повному часу вигорання 

вугільних частинок і визначається однаково для всіх зразків досліджуваного 

вугілля. Експериментальні дослідження з динаміки вигорання моделюють 

природні умови вигорання частинок в котельній камері. 

  



 

 

 
 

Рис. 3.7а Взаємозв’язок швидкості взаємодії коксових залишків антрациту, пісного вугілля та бездимного 

твердого палива з киснем повітря від ступеня конверсії 
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1 – антрацит 

2 – пісне вугілля 

3 – бездимне тверде паливо 
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Рисунок 3.7б Взаємозв’язок швидкості взаємодії коксових залишків антрациту, пісного вугілля, 

газового вугілля та бездимного твердого палива з киснем повітря від ступеня конверсії 
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1 – антрацит 

2 – пісне вугілля 

3 – газове вугілля  

4 – бездимне тверде паливо 
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Динаміку зміни температури в реакторі при вигоранні дискретних 

зразків антрациту при атмосферному тиску повітря в реакторі для d=0,1 -

 0,16  мм (0,4-0,63 мм) подано на рис. 3.8. Маса досліджуваного зразка в усіх 

експериментах підтримувалася постійною (1 г) з часткою вугілля на рівні 

0,3 г і золи на рівні 0,7 г з урахуванням сталості величини вуглецю у всіх 

зразках. Лінійна швидкість газового потоку розраховувалася з урахуванням 

запобігання виносу паливних частинок мінімального розміру з реактора 

(Ug=0,38 м/с, T=9000C, P=0,1 МПа). 

 

 
 

Рисунок 3.8 Динаміка вигорання вугільних частинок антрациту  

при взаємодії з киснем повітря і атмосферному тиску 

При вигоранні зразка антрациту відбувається різка зміна характеру 

тепловиділення в реакторі і збільшення температури – від початкової 

(близько 8600С) до 945-9500С. Температурна крива вигорання антрациту 

відповідає вигоранню вуглецю, що міститься в коксозольному залишку, і не 
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містить початкової ділянки, характерної для виходу і вигорання летких 

речовин. Ефективний час вигорання частинок антрациту для заданих високих 

температур (8600С) відповідає значенням близько 490 с і є найбільшим 

значенням з усіх досліджуваних видів палива. 

Аналогічна крива вигорання була отримана для частинок пісного 

вугілля при інших рівних умовах, рис. 3.9.  

 

 

Рисунок 3.9 Динаміка вигорання вугільних частинок пісного вугілля  

у разі взаємодії з киснем повітря і атмосферному тиску 

 

Її особливістю є наявність двох екстремальних ділянок. Перша ділянка 

містить максимум, відповідний вигоранню летких речовин протягом 

незначного інтервалу часу. Друга ділянка відповідає вигоранню коксового 

залишку і відповідає більш тривалому часовому інтервалу. Час вигорання 

частинок пісного вугілля для заданих високих температур (8600С) становив 
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близько 425 с. Динаміку вигорання дискретних зразків газового вугілля 

показано на рис. 3.10. 

  

 
 

Рисунок 3.10 Динаміка вигорання вугільних частинок газового вугілля  

у разі  взаємодії з киснем повітря і атмосферному тиску 

 

Залежність характеризується наявністю двох характерних піків: 

перший з них (по ходу часу) є нетривалим і відповідає вигоранню летких 

речовин. Другий, більш тривалий, відповідає вигоранню коксозольного 

залишку. Час вигорання частинок газового вугілля для заданих високих 

температур (8600С) був найменшим і становив близько 280 с. 

Температурну криву вигорання дискретних проб бездимного твердого 

палива подано на рис. 3.11. Незважаючи на те, що вказане паливо отримано з 

газового вугілля, що містить значну кількість летких речовин (Vdaf=41,6% 

об.), динамічна крива вигорання не містить піку, відповідного виходу і 
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вигоранню летких речовин. Температурна крива відповідає вигоранню 

коксового залишку. Час вигорання частинок бездимного твердого палива для 

заданих високих температур (8600С) становив близько 400 с. 

Порівняльна характеристика всіх динамічних кривих вигорання 

досліджуваних видів палива (рис. 3.12) показує, що найменший час 

вигорання має газове вугілля, потім – бездимне тверде паливо, пісне вугілля і 

найбільший – антрацит. 

 
 

Рисунок 3.11 Динаміка вигорання вугільних частинок бездимного 

твердого палива у разі взаємодії з киснем повітря і атмосферному тиску 

 

Всі види енергетичного палива, у тому числі бездимного твердого 

палива, мають схожий характер динамічної кривої вигоряння. З моменту 

займання твердої фази паливних частинок (гетерогенний процес) 

спостерігається різкий підйом температури в реакційній зоні до певних 

значень внаслідок швидко зростаючого виділення тепла при зростанні 

швидкості екзотермічних реакцій горіння. 
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Рисунок 3.12 Динаміка вигорання зразка часток антрациту, пісного вугілля, газового вугілля  

та бездимного твердого палива 

 

1 – антрацит 

2 – пісне вугілля 

3 – газове вугілля  

4 – бездимне тверде паливо 
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Надалі при досягненні певного максимуму динамічної кривої 

відбувається деяке зниження температури за рахунок уповільнення процесів 

підведення кисню до вуглецю палива. Це явище можна пояснити значною 

зміною зовнішньої і внутрішньої структури вугільної частинки, що 

спалюється, а також утворенням навколо твердого тіла частинки палива 

нестаціонарної газової плівки з продуктів горіння. 

Отримані температурні криві дозволяють аналізувати рівень 

максимального тепловиділення при вигоранні досліджуваних видів палива, 

тривалості стадій піролізу і вигорання коксозольних залишків, повного часу 

вигорання і реакційної здатності даних видів твердого палива. 

Вихід і вигорання летких речовин палива сприяє його займанню і 

подальшому вигоранню при попаданні до топки. Невідповідність 

характеристик використовуваного палива проектному, зокрема відсутність 

летких речовин, може привести до збільшення часу індукції, його пізнього 

займання і як наслідок  до підвищення механічного недопалу палива, що 

погіршує техніко-економічні показники роботи енергоблоку. 

 

 

3.2 Розробка моделі впливу часткового брикетування шихти з 

рідкими відходами коксохімічного виробництва на структурну міцність 

коксу 

 

Дослідження процесу часткового брикетування окремих марок вугілля 

і вугільної шихти перед коксуванням в умовах діючого коксохімічного 

підприємства ПрАТ «Макіївкокс» дозволили визначити основні фактори і 

параметри, які найбільш повно впливають на процес брикетування і 

характеризують якість продукції. Це дозволило розробити математичну 

модель процесу брикетування вугільної шихти з індивідуальною і 

багатокомпонентною зв’язуючою речовиною, сформованою з рідких відходів 
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коксохімічного виробництва. Для розробки математичної моделі 

брикетування було використано вугільну шихту ПрАТ «Макіївкокс» і 

комплексну зв’язуючу речовину у складі: фусів  67%, кислої смолки  30%, 

полімерів  3%. Такий склад зв’язуючої речовини відповідає структурі 

відходів ПрАТ «Макіївкокс». 

Метою розробки математичної моделі є дослідження закономірностей 

процесу часткового брикетування вугільної шихти із застосуванням 

багатокомпонентної зв’язуючої речовини, сформованої з рідких відходів 

коксохімічного виробництва. Використання такої математичної моделі 

дозволяє: 

 прогнозувати міцність брикетів із врахуванням умов певного 

технологічного процесу; 

 обирати параметри процесу брикетування для формування брикетів 

оптимальної міцності та мінімізації виробничих витрат. 

Методом дослідження був обраний повний факторний експеримент 

[11]. На першому етапі були відібрані основні впливові фактори і параметри, 

які найбільш повно характеризують процес брикетування вугілля, та була 

визначена факторна ділянка, в якій можлива зміна факторів, що впливають 

на процес. Після уточнення меж факторної ділянки і проведення досліджень 

в реальних умовах була розроблена математична модель процесу 

брикетування. 

Згідно з методологією планового експерименту були обрані фактори, 

що впливають на процес брикетування вугільної шихти: 

 тиск брикетування (Р), МПа; 

 доля зв’язуючої речовини у суміші, що брикетується (Sv),%. 

За вихідні фактори було взято технологічні характеристики отриманих 

брикетів: 

 щільність отриманих брикетів (ρ), г/см3; 
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 міцність брикетів після брикетування (BP), МПа; 

 міцність брикетів після 24 годин витримки (BP24), МПа. 

На підставі попередніх досліджень були обрані інтервали варіювання 

двох основних впливових факторів: 

 для тиску брикетування  30-70 МПа; 

 для частки зв’язуючої речовини у суміші, що брикетується  10-18%. 

Взаємозв'язок факторів, що впливають на процес брикетування, і 

показників якості процесу брикетування вугільної шихти зі зв’язуючою 

речовиною, описуються поліноміальними рівняннями регресії, що 

включають ефекти парної взаємодії. В зоні факторного простору кривизна 

поверхні відгуку є великою, отже для адекватного математичного опису 

використано відрізок ряду Тейлора, який містить члени з квадратами 

змінних. Рівняння можна подати в загальному вигляді для двофакторного 

експерименту [29]: 

 

Y = b0 + b1𝑋1 + b2𝑋2 + b12𝑋1 𝑋2  + b11𝑋1
2 + b22𝑋2

2               (3.19) 

де Y – відгук; 

bi, bij – коефіцієнти регресії; 

i, j – номер фактора, i, j = 1, 2. 

 

Для досліджень було побудовано ортогональний центральний 

композиційний план експерименту для двох факторів (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Ортогональний центральний композиційний план для двох факторів 
 

Фактори 
Вид змінної 

величини 

Досліди 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х1 
кодовані -1 -1 +1 +1 0 0 -1 +1 0 0 

натуральні 30 30 70 70 50 50 30 70 50 50 

Х2 
кодовані -1 +1 -1 +1 -1 +1 0 0 0 0 

натуральні 10 18 10 18 10 18 14 14 14 14 
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Результати дослідів за схемою ортогонального центрального 

композиційного плану наведено в табл. 3.3. 

Обробка даних повного факторного експерименту виконувалася в 

спеціалізованому програмному пакеті Statgraphics plus 5.1. 

 

Таблиця 3.3 

Результати експериментів за схемою ортогонального центрального 

композиційного плану 

Номер 

досліду 

Фактори 
Щільність 

брикету, 

г/см3 

Міцність брикету, 105 Па 

1 год 

витримки 

24 год 

витримки Х1, 
0С Х2, хв. 

1 30 10 1,168 5,25 6,82 

2 30 14 1,224 4,83 6,51 

3 30 18 1,238 4,72 7,45 

4 50 10 1,194 7,45 9,76 

5 50 14 1,222 6,00 9,20 

6 50 14 1,229 7,00 9,70 

7 50 18 1,225 6,30 8,61 

8 70 10 1,204 8,29 10,50 

9 70 14 1,222 8,19 9,24 

10 70 18 1,226 6,09 9,24 

 

Виконані розрахунки дозволили отримати рівняння регресії, що 

відображають зв'язки між впливовими факторами і параметрами, які 

характеризують процес брикетування вугільної шихти (табл. 3.4).  

Аналіз отриманих рівнянь показує, що істотний вплив на міцність 

брикетів і їх щільність має тиск пресування та кількість зв’язуючої речовини 

у суміші. Збільшення тиску в досліджуваному діапазоні призводить до 

збільшення міцності брикетів. Збільшення кількості зв’язуючої речовини у 

суміші в заданому діапазоні варіювання має позитивний вплив. Для брикетів, 

витриманих певний час на повітрі, міцність зі збільшенням кількості 
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зв’язуючої речовини зменшується. Щільність брикетів зі збільшенням 

кількості зв’язуючої речовини зростає. Щільність зв’язуючої речовини 

більше, ніж вугілля, і вона заповнює порожнечі між зернами вугільної маси. 

Тиск при цьому впливає на щільність брикетів значно менше. Значний вплив 

на міцність брикетів здійснює спільна дія зв’язуючої речовини і тиску, яка у 

всіх випадках має негативний характер. 

Таблиця 3.4 

Регресивні рівняння для розрахунку параметрів і характеристик 

брикетів за різними умовами брикетування 

Параметри Рівняння регресії в кодованому вигляді 

Щільність сформованих 

брикетів, г/см3 

ρ = 0,929+0,0245·Sv+0,0036·P0,0005·Sv2  

        0,000128·Sv·P1,625E-5·P2 

Міцність брикетів, 

отриманих після 

технологічного процесу 

формування, МПа 

BP = 2,874+0,358·Sv+0,0269·P0,00938·Sv2 

            0,000516·Sv·P 0,000131·P2 

Міцність брикетів після  

24 год витримки при 

кімнатній температурі, МПа 

BP24 = 0,4030,361·Sv+0,040·P+0,0208·Sv2  

            0,00059·Sv·P 0,0000248·P2 

 

На рис. 3.13-3.15 подано розрахункові поверхні параметрів процесу 

брикетування при зміні тиску і кількості зв’язуючої речовини.  

Аналіз залежності щільності брикетів від кількості комплексної 

зв’язуючої речовини і тиску брикетування (рис. 3.13) свідчить про 

позитивний вплив факторів на підвищення щільності брикетів. Однак 

негативний вплив їх взаємодії та квадратичних ефектів на відгук передбачає 

визначення раціональних параметрів процесу брикетування. При виборі 

раціональних технологічних параметрів необхідно також враховувати 

економічну складову процесу, так як збільшення частки зв’язуючої речовини 

у суміші і збільшення тиску брикетування помітно здорожують технологію 

утилізації рідких відходів коксохімічного виробництва. 
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Рисунок 3.13 Залежність щільності брикетів від кількості зв’язуючої 

речовини і тиску брикетування 

 

 
 

Рисунок 3.14 Залежність міцності брикетів після 24 год витримки при 

кімнатній температурі від кількості зв’язуючої речовини і тиску 

брикетування 

Брикети після брикетування мають невелику міцність (рис. 3.15), яка 

плавно змінюється у разі зміни умов брикетування. Після витримки певний 

час брикетів на повітрі ці зміни більш виражені (рис. 3.14). 
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Рисунок 3.15 Залежність міцності брикетів, отриманих після 

технологічного процесу формування, від кількості зв’язуючої речовини і 

тиску брикетування 

 

Показник міцності брикетів після брикетування вугільної суміші із 

комплексною зв’язуючою речовиною (рис. 3.14) при великих значеннях Sv ( 

> 15%) має тенденції до зменшення при показниках тиску > 60 МПа. Це 

пояснюється явищем стоншення клейової плівки в місцях контакту 

зв’язуючої речовини з вугільними частинками при посиленні тиску 

пресування, а також видавлюванням зв’язуючої речовини з суміші, що 

брикетується. Максимальна міцність брикетів без добової витримки за 

вибраними діапазонами можливого варіювання показників Sv та Р має 

значення 8,5·105Па (Sv=10%, Р=70 МПа).  

За цих же умов брикетування максимальна міцність брикетів після 

добової витримки на повітрі (рис. 3.15) становила 10,5·105Па. Таким чином, 

ступінь зміцнення структурного каркаса брикетів за умов їх витримки 

складає ⁓ 25%. Це пояснюється плинним охолодженням та поступовою 

орієнтацією макромолекул і вторинних надмолекулярних структур у 

прикордонних шарах, що сприяє суворій орієнтації вторинних утворень та 

зміцненню каркасу брикету. 
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Для визначення можливості використання в технології часткового 

брикетування вугільної шихти зв’язуючої речовини, сформованої з відходів 

коксохімічного виробництва, було проведено низку лабораторних 

досліджень. За досліджувані показники якості коксу [20] були обрані 

міцність і стиранність, визначені за копровим методом, а також міцність, 

визначену за методом ВУХІНа. 

Вихідними факторами процесу підготовки шихти для виробництва 

коксу з використанням брикетів зі зв’язуючою речовиною з відходів 

коксохімічного виробництва, були обрані такі: 

 вміст комплексної зв’язуючої речовини, що додається до брикетів (Sv); 

 тиск брикетування (Р). 

На підставі попередніх досліджень були обрані інтервали варіювання 

двох основних впливових факторів: 

 для вмісту зв’язуючої речовини  14-18%; 

 для тиску брикетування  300-700 атм. 

Для проведення повного факторного експерименту було розроблено 

центральний композиційний план (табл. 3.5).  

 

Таблиця 3.5 

Ортогональний центральний композиційний план для двох факторів 

Фактори 

Кодований вигляд Натуральний вигляд 

зв’язуюча речовина, % тиск зв’язуюча речовина, % тиск 

-1 -1 10 300 

0 -1 14 300 

1 -1 18 300 

-1 0 10 500 

0 0 14 500 

1 0 18 500 

-1 1 10 700 

0 1 14 700 

1 1 18 700 
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Результати проведеного повного факторного експерименту наведено в 

табл. 3.6. Як зв’язуючу речовину в процесі брикетування частки шихти було 

використано суміш відходів коксохімічного виробництва у складі: 67% 

фусів, 30% кислої смолки, 3% полімерів. 

Під час проведення планованого експерименту було отримано 

лабораторні зразки коксу, фотографії яких наведено на рис. 3.16-3.18 (номера 

зразків відповідають номерам дослідів у планованому експерименті).  

 

 

                   №1                                    №2                                      №3 

Рисунок 3.16 Фотографії експериментальних зразків коксу  

за дослідами 1-3  планованого експерименту 

 

 

   

                   №4                                    №5                                      №6 

Рисунок 3.17 Фотографії експериментальних зразків коксу  

за дослідами 4-6  планованого експерименту 
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Таблиця 3.6 

Результати коксування за факторним експериментом 

 

Н
о
м

ер
 

д
о
сл

ід
у

 Склад, %  Середня 

щільність 

брикетів, 

г/см3 

Тиск,  

атм 

Вихід 

коксу, % 

Міцність 

зв’язуюча 

речовина 
брикети 

на 

дроблення, 

% 

на 

стирання, 

% 

індекс 

міцности 

(ВУХІН), % 

1 10,00 35,13 1,1922 300 73,09 37,34 31,95 45,25 

2 10,00 33,62 1,2278 500 72,74 34,77 33,79 55,83 

3 10,00 31,41 1,2112 700 73,82 24,6 40,54 54,68 

4 14,00 33,30 1,2105 300 74,39 36,82 33,48 46,02 

5 14,00 30,75 1,2165 500 74,11 33,38 34,8 27,53 

6 14,00 31,23 1,2240 700 75,98 28,42 37,7 23,88 

7 18,00 34,24 1,1698 300 76,53 27,82 39,96 24,28 

8 18,00 37,77 1,1877 500 75,6 31,5 35,84 25,46 

9 18,00 34,20 1,2017 700 75,01 27,23 38,38 38,97 

 1
7
3
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Незважаючи на те, що частково брикетована шихта, що була 

використана у лабораторному планованому експерименті як сировина, є 

достатньо неоднорідною за щільністю, отримані зразки коксу є однорідними 

за структурою та добре спеченими. Вони мають вельми характерну 

«гранітну» текстуру і мінімальну тріщинуватість. 

 

  

                   №7                                    №8                                      №9 

Рисунок 3.18 Фотографії експериментальних зразків коксу  

за дослідами 7-9  планованого експерименту 

 

Практично всі пори всіх зразків коксу закриті. Це свідчить про те, що 

введення у вугільну шихту брикетів із комплексною зв’язуючою речовиною 

коксохімічного походження має позитивний вплив на якість коксу. 

Ущільнення вугільної шихти і добавка зв’язуючої речовини призводять до 

збільшення щільності вугільної шихти, а отже до збільшення міцності коксу. 

Візуально зразки коксу різняться тільки за кольором, блиском та кількістю 

тріщин. 

Обробка даних повного факторного експерименту виконувалася в 

спеціальному програмному пакеті Statgraphics plus 5.1. Виконані розрахунки 

дозволили отримати рівняння регресії, що відображають зв'язки між 

впливовими факторами і параметрами, які характеризують якість коксу. 

Отримані в результаті планованого експерименту рівняння регресії є 
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основою математичної моделі процесу виробництва коксу заданої якості з 

частково брикетованої шихти. 

Побудовано залежності в кодованому вигляді (табл. 3.7) для якісних 

показників коксу: міцність і стиранність, визначені за копровим методом, а 

також міцність, визначена за методом ВУХІНа.  

Таблиця 3.7  

Рівняння регресії для показників якості коксу в кодованому вигляді 

Параметри Рівняння регресії в кодованому вигляді 

Опір дробленню  

(Рr),% 

Pr = 35,05221,73·Sv0,871667·P3,15333·Sv2  

          0,6·Sv·P+1,80167·P2 

Стираність  

(Is), % 

Is = 33,1644+1,44167·Sv+1,065·P+1,88833·Sv2 

+ 0,4025·Sv·P0,651667·P2 

Індекс міцності  

(PrV), % 

PrV = 61,2322+1,16833·Sv2,22167·P0,538333·Sv2  

         1,0375·Sv·P9,84833·P2 

 

Застосування впливових факторів у кодованому вигляді дозволяє 

отримати математичну модель у зручній формі для її подальшої обробки. 

Отримані рівняння відображають взаємозв'язок показників якості коксу 

з технологічними параметрами процесу брикетування шихти  кількістю 

зв’язуючої речовини, що додається до брикетів і тиском брикетування. 

Особливу увагу слід приділити знаку та розміру коефіцієнтів регресії при 

парних взаємодіях факторів. Для параметрів опір дробленню та індекс 

міцності вони мають знак «», отже при одночасному зменшенню чи 

збільшенню кількості зв’язуючої речовини та тиску пресування, показники 

міцності коксу Рr та PrV зменшуються, а стиранність коксу, навпаки, 

збільшується. Тобто якість коксу погіршується за всіма показниками 

міцності при одночасній зміні Sv та Р в одному напрямку.  
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Для практичного застосування фахівцями коксохімічних підприємств 

більш зручно використовувати залежності у формі рівнянь, в яких 

технологічні параметри представлені в натуральному вигляді. У табл. 3.8 

наведено залежності для якісних показників коксу в натуральних змінних. 

 

Таблиця 3.8  

Регресивні рівняння для показників якості коксу в натуральному 

вигляді 

Параметри Рівняння регресії в натуральному вигляді 

Опір дробленню 

(Рr),% 2

2

P0,00450417  PSv0,0075-

 - Sv0,197083 - P0,389 - Sv5,46083  10,6685  Pr




 

Стираність  

(Is), % 2

2

P0,00162917 -PSv0,00503125 

 Sv0,118021  P0,145729  Sv3,19573 - 48,0372  Is




 

Індекс міцності 

(PrV), % 2

2

P80,00024620 - PSv0,00129688-

- Sv0,0336458 - P0,253256  Sv1,8826  14,5276  PrV




 

 

Контурні криві та поверхні відгуків побудовані по рівнянням регресії 

за трьома показниками якості коксу (рис. 3.19-3.21 і 3.22-3.24). 

 

 

 

Рисунок 3.19 Контурні криві для визначення опору дробленню коксу 

Sv 

Р 
Рr 
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У результаті канонічного аналізу рівнянь регресії було встановлено, 

що основні показники якості коксу в факторному просторі є функціями 

відгуку, які мають геометричну інтерпретацію у вигляді несиметричного 

витягнутого сідла з центром у сідловій точці. Сукупність всіх контурних 

кривих, що мають вид гіпербол, не проходять через одну особливу точку у 

факторному просторі – сідлову точку. Контурні криві для визначення опору 

дробленню коксу (рис. 3.19) та стиранності коксу (рис. 3.20) мають 

класичний вигляд для функцій, які мають певний напрям зменшення значень 

відгуків у тривимірному просторі, а також певний напрям їх збільшення. 

 

 

Рисунок 3.20 Контурні криві для визначення стиранності коксу  

 

Контурні криві для визначення індексу міцності коксу (рис. 3.21) 

мають чітко виражений напрям зменшення значення відгуку, але в напряму 

зміни значень фактору  кількість зв’язуючої речовини, що додається до 

брикетів, практично не спостерігаються будь-які зміни індексу міцності 

коксу. Це пояснюється відносно малим значенням коефіцієнта при показнику 

кількості зв’язуючої речовини у рівнянні регресії. Максимум функції у цьому 

випадку розташований на нульової лінії, яка відповідає нульовому значенню 

кодованого фактора Х1. 

Р 

Is 

Sv 
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Рисунок 3.21 Контурні криві для визначення індексу міцності коксу 

 

 

 

Рисунок 3.22 Поверхні відгуків показника опору дробленню коксу 

 

Аналогічні залежності  має показник стиранності коксу, найкращі 

показники якого у межах досліджувальних діапазонів факторів (мінімум 

функції) відповідають кількості зв’язуючої речовини за нульовим значенням 

кодованого фактора Х1 (рис. 3.20). Для визначення раціональних умов 

процесу часткового брикетування вугільної шихти із комплексною 

зв’язуючою речовиною за умов її подальшого коксування було використано 

метод сканування факторного простору зі змінним кроком. 

Р 

 

РrV 

Sv 
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Рисунок 3.23 Поверхні відгуків показника стиранності коксу  

 

 

Рисунок 3.24 Поверхні відгуків індексу міцності коксу 

 

У результаті дослідження закономірностей процесу часткового 

брикетування вугільної шихти із застосуванням багатокомпонентної 

зв’язуючої речовини визначено найбільш сприятливе співвідношення 

факторів, за яким досягається найбільша міцність і найменша стиранність 

коксу. Отже найбільша міцність коксу за копровим методом становить 

37,83% і досягається вона при 13,28% комплексної зв’язуючої речовини у 

суміші для брикетування і при тиску брикетування 300 атм. Найменша 

стиранність коксу становить 31,31%, яка досягається при кількості 

зв’язуючої речовини 12,90% і тиску брикетування 300 атм. Найміцніший 

кокс за показниками, визначеними за методом ВУХІНа, має значення індексу 
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міцності коксу 61,15% при 18% комплексної зв’язуючої речовини у суміші 

для брикетування та тиску брикетування у 467 атм. 

 

 

3.3 Розвиток теорії взаємодії неорганічних речовин із вуглецевими 

кристалічними структурами коксу 

 

Отримані результати щодо покращення показників якості доменного 

коксу CSR і CRI за умов його позапічної обробки розчином суміші 

пентаборату калію та поверхнево-активної речовини (див. п. 2.5) не є 

остаточними. У лабораторних і промислових умовах було встановлено, що 

через певні проміжки часу відбувається позитивна динаміка цих показників, 

причому суттєвими ці значення стають вже через 2 доби, досягаючи 

максимуму через 10 діб з моменту обробки коксу. Для аналізу встановлених 

змін у якості доменного коксу було проведено промисловий експеримент в 

умовах ПрАТ «Макіївкокс», під час якого було відібрано 10 представницьких 

проб доменного коксу до та після його обробки (табл. 3.9). При цьому 

застосовувалася технологічна схема бункерної обробки розчином 

неорганічних сполук на промисловій установці [160].  

Аналіз отриманих даних повністю підтвердив теоретичні уявлення про 

позитивний вплив пентаборату калію, що наноситься на поверхню доменного 

коксу, на показники якості CSR і CRI.  

Під час експерименту температура поверхні шматків коксу була в 

інтервалі 80-1000С, яка є оптимальною для його обробки. Нанесення такого 

покриття забезпечує утворення на шматках доменного коксу захисного шару 

з молекул хімічної речовини. Крім того, хімічна речовина закупорює частину 

пор на поверхні коксу. Поверхнево-активна речовина, знижуючи 

поверхневий натяг крапель рідини, що потрапляють на тверду поверхню 

кускового коксу, сприяє прискоренню адсорбції пентаборату калію. 
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Таблиця 3.9  

Результати промислового експерименту обробки доменного коксу з подальшою витримкою протягом 2, 5 і 10 діб 

Види проб 

Номер проби коксу Середнє 

значення 

показни 

ка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CRI, % 

Вихідна проба коксу 33,5 33,4 33,1 33,6 33,2 33,0 32,9 32,5 32,1 33,0 33,03 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу відразу після обробки 
29,5 31,7 31,2 30,0 31,2 32,1 30 29,5 30,6 30,9 30,67 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу після 2 діб витримки 
29,1 28,1 30,7 29,2 30,0 28,4 28,3 27,5 28,6 29,9 28,98 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу після 5 діб витримки 
27,5 27,1 29,5 28,0 28,2 28,0 28,2 27,1 28,1 28,7 28,04 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу після 10 діб витримки 
25,4 26,5 28,1 27,9 27,4 27,0 27,2 26,3 27,2 26,5 26,95 

Види проб CSR, % 

Вихідна проба коксу 50,1 49,9 55,8 50,6 52,9 52,0 55,3 51,6 52,3 54,3 52,48 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу відразу після обробки 
56,4 53,3 57,4 56,0 55,5 57,9 59,8 55,9 57,5 55,1 56,48 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу після 2 діб витримки 
58,1 58,3 58,6 57,7 56,0 58,6 60,5 57,8 58,4 58,3 58,23 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу після 5 діб витримки 
61,0 59,3 59,1 59,8 58,3 60,5 60,3 59,2 59,3 59,7 59,65 

Проба коксу, що оброблена пентаборатом калія, 

підготовлена до аналізу після 10 діб витримки 
63,6 60,7 60,2 62,1 60,4 61,1 60,5 61,4 59,9 62,3 61,12 

 

1
8
1
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Процес перенесення речовини в мікропорах відрізняється великою 

різноманітністю механізмів, що залежать від рушійної сили, умов переносу 

та від спеціальних властивостей хімічної речовини і розмірів пор, і тому 

точний розрахунок параметрів адсорбції розчинів реагентів поверхнею коксу 

є проблематичним. 

Кожен окремий шматок коксу є унікальною структурою, абсолютно не 

схожею на інші окремості коксового пирога, зі своєю унікальною пористою 

побудовою. Однак математико-статистичний аналіз результатів обробки 

розчинами неорганічних речовин великих промислових партій доменного 

коксу, вироблених в умовах ПрАТ «Макіївкокс», підтвердив інгібуючу роль 

використаних хімічних речовин, а також динаміку властивостей коксу за 

показниками якості CSR і CRI (табл. 3.10). 

Аналіз динаміки показників свідчить про ідентичність характеру їх 

змін: зменшення показника CRI і приріст показника CSR за один і той же 

проміжок часу (рис. 3.24), що підтверджує закономірність і взаємозалежність 

їх взаємозв'язку, в тому числі наявність впливу часу витримки коксу на 

показники CSR і CRI. 

Найбільші зміни показників якості коксу CSR і CRI зафіксовані в 

початковий момент часу після обробки поверхні коксу розчином пентаборату 

калію, які становили: -2,3% за показником CRI і +4,1% за показником CSR (в 

абсолютних відсотках від загальної зміни показника: -37% і +47% 

відповідно). У подальшому істотний приріст показників відбувався в 

інтервалі 2-5 днів після обробки, який становив у середньому -2% за 

показником CRI і +2,9% за показником CSR (в абсолютних відсотках від 

загальної зміни показника: -32% і +33% відповідно). 

Отримані результати можуть бути пояснені таким чином. Кокси, які 

отримано промисловим способом коксування з шихти, яка містить вугілля 

різного ступеня метаморфізму, і при кінцевій температурі коксування 1000-

11000С, мають питому мікропористість у кілька сотень м2/г.  
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Таблиця 3.10  

Динаміка абсолютних відхилень (за модулем) показників якості доменного коксу CRI та CSR 

в часовому інтервалі 1-10 діб 

Показник якості за часовими інтервалами 

Номер проби коксу Середнє 

значення 

показни 

ка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CRI, % 

Зміна показника відразу після обробки (1) 4,0 1,7 1,9 2,6 2,0 0,9 2,9 3,0 1,5 2,1 2,26 

Зміна показника за перші дві доби після обробки (1-2) 0,4 2,6 0,5 0,8 1,2 3,7 1,7 2,0 2,0 1,0 1,59 

Зміна показника в інтервалі з 2 по 5 добу після 

обробки (2-5) 
1,6 1,0 1,2 1,2 1,8 0,4 0,1 0,4 0,5 1,2 2,00 

Зміна показника в інтервалі з 5 по 10 добу після 

обробки (5-10) 
2,1 0,6 1,4 0,1 0,8 1,0 1,0 0,8 0,9 2,1 1,08 

Зміна показника якості на 5 добу в порівнянні з 

вихідним (0-5) 
6,0 6,3 3,6 5,6 5,0 5,0 4,7 5,4 4,0 4,3 4,99 

Зміна показника якості на 10 добу в порівнянні з 

вихідним (0-10) 
8,1 7,9 5,0 5,7 5,8 6,0 5,7 6,2 4,9 6,5 6,08 

Показник якості за часовими інтервалами CSR, % 

Зміна показника відразу після обробки (1) 6,3 3,4 1,6 5,4 3,6 5,9 4,5 4,3 5,2 0,8 4,10 

Зміна показника за перші дві доби після обробки (1-2) 1,7 5,0 1,2 1,7 0,5 0,7 0,7 1,9 0,9 3,2 1,75 

Зміна показника в інтервалі з 2 по 5 добу після 

обробки (2-5) 
2,9 1,0 0,5 2,1 2,3 1,9 -0,2 1,3 0,9 1,4 2,90 

Зміна показника в інтервалі з 5 по 10 добу після 

обробки (5-10) 
2,6 1,4 1,1 3,2 2,1 0,6 0,2 2,2 0,6 2,6 1,66 

Зміна показника якості на 5 добу в порівнянні з 

вихідним ( 0-5) 
10,9 9,4 3,3 9,2 5,4 8,5 5,0 7,6 7,0 5,4 7,17 

Зміна показника якості на 10 добу в порівнянні з 

вихідним (0-10) 
13,5 10,8 4,4 11,5 7,5 9,1 5,2 9,8 7,6 8,0 

8,83 
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Рисунок 3.24 Динаміка абсолютних відхилень (за модулем) показників 

якості доменного коксу CRI та CSR у часі 

 

Однак при температурах, близьких до температури навколишнього 

середовища, навіть рідини з найменшими молекулами, такими як вода, не 

можуть входити в мікропори [140]. 

Під час експерименту було встановлено, що при розбризкуванні 

водного розчину на шматки коксу не всі краплі розтікаються по його 

поверхні і відповідно проникають всередину шматка коксу. Внаслідок 

гідрофільності коксу до води для змочування поверхні коксу потрібно досить 

великий проміжок часу. Тому, коли шматки коксу знаходяться в русі, 

частина крапель розчину не встигає змочити поверхню коксу, стікає з нього і 

відповідно, не бере участь в утворенні «захисного шару» на поверхні шматка 

1 
1-2 2-5 5-10 

0-5 0-10 
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коксу. Таким чином, це не дає в повній мірі використовувати можливості 

водних розчинів борвмісних реагентів для покращення якісних показників 

CRI і CSR коксу. 

Для усунення цього недоліку пропонується в розчин борвмісних 

реагентів вводити поверхнево-активні речовини і забезпечувати більш повне 

покриття поверхні шматків коксу молекулами борвмісних реагентів і 

створювати більш ефективний «захисний шар» [129, 176, 177, 239]. Така 

обробка шматків коксу має забезпечити підвищення показника 

післереакційної міцності CSR і зниження показника реакційної здатності 

CRI. 

Неіоногенні поверхнево-активні речовини являють собою 

високомолекулярні сполуки, які у водному розчині не утворюють іонів. 

Позитивна дія поверхнево-активної речовини, яка перебуває в розчині 

борвмісних реагентів, на якісні показники коксу обумовлена тим, що при 

попаданні краплі на шматок коксу відбувається зниження поверхневого 

натягу і крайового кута змочування такого розчину між поверхнею коксу і 

краплею розчину. Тому крапля розчину, яка знаходиться на коксі, вільніше 

розтікається по його поверхні, швидше проникає всередину шматка коксу, 

що значно знижує ймовірність її відриву від шматка коксу. При цьому 

молекули, які перебувають в розчині, мають можливість покривати більшу 

поверхню шматка коксу і глибше проникати в нього. У кінцевому результаті 

борвмісні реагенти, які перебувають на шматку коксу, при нагріванні в 

доменній печі будуть плавитися й утворювати міцний захисний шар, стійкий 

до дії окислювальних газів при високих температурах. 

Як змочувачі були досліджені неіоногенні поверхнево-активні 

речовини марок ДБ і ОП-10 через їхню доступність, вартість і ефективність у 

використанні в незначній кількості. Прискорення процесу змочування коксу 

водними розчинами борвмісних реагентів у присутності неіоногенної 

поверхнево-активної речовини обумовлено молекулярним складом і 

кількістю вуглеводневих радикалів, які утворюються при розчиненні у воді 
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молекул неіоногенних поверхнево-активних речовин, про що свідчать їх 

хімічні формули. Так, ДБ  це моно- і діалкілові ефіри поліетиленгліколю, 

тобто [(CH3)3C]C6H4O(C2H4O)mH, (m = 6-7). 

Дослідження проводилися на пробах доменного коксу, відібраних в 

умовах ПрАТ «Макіївкокс», з різними початковими показниками якості CRI і 

CSR. Досліджувані зразки проб доменного коксу (табл. 3.11):  

 проба №1  кокс з дуже високим показником реакційної здатності CRI і 

низькою післяреакціонной міцністю, CRI = 48,7, CSR = 25,7;  

 проба №2  CRI = 48,0%, CSR = 29,1%;  

 проба №3  CRI = 41,8, CSR = 38,9%;  

 проба №4  кокс із кращими показниками CSR = 47,1% і CRI = 36,8%. 

Як поверхнево-активну речовину було використано ПАР марки ДБ. 

Обробка досліджуваних проб доменного коксу проводилась 10% розчином 

борвмісних реагентів. Після приготування розчину необхідної концентрації в 

нього додавалась розрахункова кількість поверхнево-активної речовини до 

отримання 0,1-0,2% концентрації з подальшим простим перемішуванням. 

Для обробки коксу використовувався такий обсяг розчину, щоб кількість 

борвмісних реагентів у коксі була 0,35% (мас.), поверхнево-активної 

речовини  0,0035-0,0070% (мас.) у перерахунку на кокс. Обробка коксу 

розчином борвмісних реагентів і поверхнево-активної речовини проводилась 

із розрахунку 35 мл (≈35 г) розчину на 1 кг коксу. Розчин боратів із 

поверхнево-активною речовиною наносився на поверхню шматків коксу 

шляхом розбризкування. Визначення якісних показників коксу CRI і CSR 

проводилось відповідно до стандарту ISO 18894:2001. Для визначення часу 

змочування поверхні коксу краплею водного розчину, виготовленого за вище 

наведеною схемою, відбирались шматки коксу, на які за допомогою піпетки 

наносилась крапля розчину і секундоміром замірявся час від початку 

потрапляння краплі на кокс до повного розтікання її по поверхні коксу і 

вбирання об'ємом коксу. 
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Таблиця 3.11 

Вплив обробки проб доменного коксу водним розчином борвмісних реагентів із вмістом поверхнево-активної 

речовини на якісні показники коксу  CSR та CRI 

№ 

зраз

ка 

Дослідна 

проба 

коксу 

Концентрація 

розчину для 

обробки коксу, 

% 

Кількість 

розчину, 

л/т коксу 

Поверхнево-

активна 

речовина 

Концентрація 

поверхнево-

активної 

речовини, % 

Показники якості коксу, % 

CRI 

Δ CRI, 

ΔCRI, %(абс.) / 

ΔCRI, %(відн.) 

CRS 

ΔCRS, 

ΔCRS, %(абс.)/ 

ΔCRS, %(відн.) 

1 Проба №1 без обробки – – – 48,0 – 29,1 – 

2 Проба №1 10,0 35,0 – – 45,0 3,0/6,3 35,8 6,7/23,6 

3 Проба №1 10,0 35,0 ДБ* 0,1 43,5 4,5/9,4 37,7 8,6/29,5 

4 Проба №1 10,0 35,0 ДБ 0,2 35,1 12,9/26,9 50,2 21,1/72,5 

5 Проба №1 10,0 35,0 ОП-10** 0,2 46,6 1,4/3,0 30,6 1,5/5,1 

6 Проба №2 без обробки – – – 48,7 – 25,7 – 

7 Проба №2 10,0 35,0 – – 44,0 4,7/9,6 34,7 9,0/35,0 

8 Проба №2 10,0 35,0 ДБ 0,2 43,0 5,7/11,7 36,7 11,0/42,8 

9 Проба №2 10,0 35,0 ОП-10 0,2 44,8 3,9/8,0 31,5 5,8/22,5 

10 Проба №3 без обробки – – – 41,8 – 38,9 – 

11 Проба №3 10,0 35,0 – – 37,3 4,5/10,8 44,9 6,0/15,4 

12 Проба №3 10,0 35,0 ДБ 0,2 36,3 5,5/13,2 46,2 7,3/18,8 

13 Проба №3 10,0 35,0 ОП-10 0,2 42,2 -0,4/-1,0 35,3 -3,6/-9,2 

14 Проба №4 без обробки – – – 36,8 – 47,1 – 

15 Проба №4 10,0 45,0 – – 31,0 5,8/15,7 57,0 9,9/22,0 

16 Проба №4 10,0 45,0 ДБ 0,2 28,2 8,6/23,4 58,5 11,4/26,3 

17 Проба №4 10,0 45,0 ОП-10 0,2 30,8 6,0/16,3 57,3 10,2/22,2 

*ДБ  поверхнево-активна речовина,  моно- і діалкілові ефіри поліетиленгліколю,  [(CH3)3C]C6H4O(C2H4O)mH, (m = 6-7); 

**ОП-10 – поверхнево-активна речовина, продукти реакції окису етилену і суміші моно- і ді-алкілфенолів з алкільними залишками, що 

містять 8-10 атомів вуглецю, C9H19C6H4O(C2H4O)10OH 
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Час змочування коксу після потрапляння на нього краплі розчину 

борвмісних реагентів без поверхнево-активної речовини становив 15-25 сек. 

У разі наявності в розчині борвмісних реагентів змочувача ОП-10 час 

змочування коксу становив 8-10 сек., для ДБ  1-2 сек. Отже, для покращення 

змочування коксу розчином борвмісних реагентів більш доцільною 

поверхнево-активною речовиною є змочувач ДБ. 

Досліджувані зразки №1, 6, 10, 14 було обрано з вихідних 

досліджуваних проб №1-4 доменного коксу (без обробки). Зразки №2, 7, 11, 

15  відповідно, з проб №1-4 коксу, обробленого 10% розчином борвмісних 

реагентів із розрахунку 35 л/т коксу без добавки поверхнево-активної 

речовини. Зразки №3, 4 з проби №2 коксу, обробленого 10% розчинами 

борвмісних реагентів, у яких міститься відповідно 0,1% і 0,2% поверхнево-

активної речовини марки ДБ. Зразки №4, 8, 12, 16 відповідно з проб № 1-4 

коксу, обробленого 10% розчином борвмісних реагентів, у якому міститься 

0,2% ДБ. Зразки № 5, 9, 13, 17 відповідно з проб №1-4 коксу, обробленого 

10% розчином борвмісних реагентів, у якому міститься 0,2% ОП-10. У всіх 

оброблених зразках коксу, за винятком зразка №3, кількість поверхнево-

активної речовини становила 0,0070% у перерахунку на кокс. 

Обробка зразків №3, 4 доменного коксу (проба №1) розчином 

борвмісних реагентів, в якому розчинено також поверхнево-активну 

речовину ДБ у кількості 0,1% і 0,2%, збільшує міцність коксу на 29,5-72,5% 

(відн.) і знижує його індекс реактивності на 9,4-26,9% (відн.) порівняно з 

вихідним коксом. 

У зіставленні зі зразком №2 коксу (проба №1), обробленого розчином 

борвмісних реагентів без поверхнево-активної речовини, ці показники 

змінюються відповідно на 5,9-43% (відн.) і на 3,1-20,6% (відн.). Для обробки 

коксу бажано використовувати розчин борвмісних реагентів з добавкою 0,1-

0,2% поверхнево-активної речовини. При використанні поверхнево-активної 

речовини в кількості менше ніж 0,1% (мас.), спостерігається недостатнє 
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покращення показників коксу CSR і CRI. Такої кількості поверхнево-

активної речовини недостатньо для значного зниження поверхневого натягу і 

крайового кута змочування поверхні розділу між коксом і розчином 

неорганічних сполук. Використання поверхнево-активної речовини в 

кількості більше, ніж 0,2% (мас.) є технологічно і економічно недоцільним. 

Обробка розчином борвмісних реагентів з добавкою поверхнево-

активної речовини ДБ і проб доменного коксу з низькими показниками CSR і 

CRI значно збільшує їх післяреакційну міцність CSR і суттєво знижує 

показник CRI. 

Обробка аналогічним розчином експериментальних зразків коксу 

(проба №4) з більш високими показниками якості CSR і CRI суттєво знижує 

показник CRI на 23,4% (відн.) і значно підвищує показник CSR на 24,2% 

(відн.). Порівняно зі зразком проби коксу, обробленого розчином борвмісних 

реагентів без поверхнево-активної речовини, ці показники змінюються 

відповідно: CRI  на -7,7% (відн.), а CSR  на +2,2% (відн.). 

Обробка зразків коксу № 5, 9, 13, відібраних з усіх досліджуваних проб 

доменного коксу №1-4, водним розчином борвмісних реагентів, в якому 

наявна поверхнево-активна речовина ОП-10, в меншій мірі покращує його 

якісні показники у зіставленні з використанням як поверхнево-активної 

речовини ДБ. 

Таким чином, запропонований спосіб обробки доменного коксу 

розчином борвмісних реагентів з використанням поверхнево-активної 

речовини є ефективним, якщо як неіоногенну поверхнево-активну речовину 

використовувати ДБ. Така обробка коксу дозволяє значно підвищити 

постреакційну міцність CSR і знизити реакційну здатність CRI коксу. 

Усі перераховані вище фактори забезпечують для доменного коксу 

приріст можливого абсолютного показника якості CRI на 37% і можливого 

абсолютного приросту показника якості CSR  на 47% без урахування 

фактора часу. Таким чином, було встановлено причинно-наслідковий зв'язок 
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процесу закономірної зміни показників CSR і CRI з фізико-хімічними 

процесами, що протікають в поверхневому шарі доменного коксу при 

обробці його розчинами борвмісних неорганічних речовин. Поліпшення 

результату обробки коксу у часі пояснюється фізико-хімічними процесами в 

пористих тілах при перенесенні рідин, газів і компонентів розчинів [265]. 

Без урахування фактора часу цей результат є наслідком взаємодії 

борвмісних неорганічних речовин з вуглецевим тілом коксу на поверхні 

шматка, в великих порах, тріщинах, частково в мікротріщинах і макропорах 

(діаметр пор від 100 Å до 10-20 мкм). Обсяг макропор зазвичай становить в 

коксі менше 10% обсягу коксу. Це має важливе технологічне значення 

внаслідок впливу макропор на кінетику реакцій газифікації коксу в доменній 

печі і в лабораторних умовах випробувань коксу за ISO 18894:2006. Однак, 

проби, які отримано для випробувань з доменного коксу шляхом дроблення в 

щоковій дробарці до класу крупності 19-22,4 мм, мають в середньому на 50% 

нову поверхню, необроблену хімічними реагентами і незахищену від 

газифікації при взаємодії з СО2. Руйнування кускового коксу в щоковій 

дробарці відбувається в основному внаслідок роздавлювання їх рухомою 

щокою. Дробильність коксу тісно пов'язана з його тріщиноватістю. 

Утворення нової поверхні при дробленні методом роздавлювання йде в 

основному за наявними в тілі коксу мережі тріщин і макропор. Крім того, при 

роздавлюванні коксу реалізуються внутрішні напруження в жорсткій 

структурі коксу, що виникають при переході напівкоксу в кокс. Це 

призводить до руйнування структури коксу по контурах мікропор, внаслідок 

чого їх поверхня стає доступною для газифікуючих агентів. При аналізі 

коксів на показники CSR і CRI без урахування фактора часу внутрішня 

поверхня мікропор, макропор і мікротріщин становить частину поверхні, яка 

знов утворюється при дробленні проби металургійного коксу, не захищеної 

борвмісними реагентами від взаємодії з СО2.  
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Отже, часова витримка коксу дозволить борвмісним неорганічним 

речовинам, що наносяться у вигляді розчину на поверхню кускового коксу, 

проникати всередину мікропор, макропор і мікротріщин і утворювати 

захисний шар на поверхні, яка знову утворюється при дробленні. 

Слід ураховувати, що процес перенесення компонентів розчину в 

мікротріщинах, макропорах і мікропорах відрізняється великою 

різноманітністю механізмів, що залежать від рушійної сили, умов переносу 

та розмірів пор. З огляду на специфіку аналізованого процесу, в якості 

основного процесу в доменному кусковому коксі в роботі розглядається 

дифузійний процес перенесення компонентів розчину всередину пористого 

тіла по макропорам і мікротріщинам. За умови суцільного середовища та 

наявності різниці концентрацій спостерігається нормальна дифузія, 

описувана законом Фіка. 

Основна відмінність для дифузійного потоку компонента розчину 

полягає в надзвичайно малих значеннях коефіцієнта дифузії, які для рідин 

становлять 5-10 см/с, а для твердих тіл  10-20 см/с. Тому дуже важливо, щоб 

нанесення розчину відбувалося на якісно погашений і добре відпарений на 

рампі кокс. Часова витримка коксу має відбуватися по можливості в 

герметичній ємності для збереження вологості кускового матеріалу і 

прискорення процесу адсорбції всередину пористого тіла коксу. 

Процес дифузійного переносу компонентів розчину в мікропорах 

(розмір пор <100 Å) має інший механізм. У капілярах дуже малого діаметру 

не може утворюватися потік ні ламінарного, ні турбулентного характеру. 

Речовини можуть переміщатися тільки в результаті теплового руху молекул. 

Відповідно до молекулярно-кінетичної теорії коефіцієнт кнудсенівської 

дифузії  залежить тільки від діаметра капіляра. 

Для мікропор характерною є також активована дифузія, коефіцієнт якої 

залежить від температури. Отже, для активації кнудсенівської й активованої 
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дифузії необхідно наносити розчин борвмісних реагентів на поверхню 

гарячого коксу (до 1000С). 

У реальних умовах кожен окремий шматок коксу є унікальним 

пористим тілом зі своєю власною унікальною системою численних капілярів 

неправильної форми. Тому механізм перенесення компонентів розчину 

всередину тіла шматка коксу по мікротріщинам, макропорам і мікропорам 

передбачає наявність процесу з еквівалентним коефіцієнтом дифузії, що 

враховує різноманітність механізмів переносу в даній системі і залежить від 

виду капілярно-пористої структури доменного коксу та його температури. 

Так, охолодження коксу призводить до звуження мікропор до їх повного 

закриття через зворотну термічну усадку. 

З урахуванням загальної пористості доменного коксу, що становить до 

50% від загального об’єму кускового коксу, адсорбція борвмісних реагентів 

на внутрішній поверхні мікро- і макропор, мікротріщин протягом певного 

періоду часу дає більше 50% ефекту покращення якісних показників CSR і 

CRI доменного коксу. 

У поясненні сутності ефекту сповільненості покращення показників 

CSR і CRI істотну роль відіграє динаміка процесу інтеркаляції лужних 

металів в вуглецеву кристалічну структуру коксу. Атоми вуглецю в 

кристалічній структурі коксу розташовуються в паралельних площинах, 

причому в кожній площині атоми вуглецю утворюють сітку з шестикутників. 

Відстань між паралельними площинами складає 3,35Å і дещо менше Ван-

дер-Ваальсової товщини ароматичних молекул (3,4-3,5Å). Відсутність 

хімічного зв'язку між паралельними вуглецевими шарами в коксі 

уможливлює впровадження моноатомних або мономолекулярних шарів 

різних речовин з утворенням так званих шаруватих, або ламінарних, з'єднань 

вуглецю. Шаруваті сполуки з графітом можуть утворювати в тому числі 

лужні метали [195]. 
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Продукт складу С8Ме (де Ме  лужний метал) може утворюватися при 

температурі 3000С, а продукт складу С24Ме  вже при температурі 

навколишнього середовища. З огляду на те, що всередині кускового коксу 

після мокрого гасіння, відповідно до теорії охолодження коксу [158], 

температура може становити 300-5000С, температура розчину речовини, яка 

наноситься на поверхню коксу, становить 80-900С, є всі необхідні умови для 

проникнення лужного металу в кристалічну вуглецеву структуру. При 

температурі поверхні шматка коксу до 1000С макропори і мікротріщини в 

основному виконують роль транспортувальника речовини, що адсорбується, 

до мікропор. У центральних шарах коксу при підвищених температурах 

активізується процес дифузії компонентів розчинів до внутрішньої поверхні 

коксу. Лужні метали знаходяться в розчинах у вигляді іонів, наприклад К+, і 

взаємодіють з вуглецевою структурою коксу з утворенням шаруватої 

структури. Для натрію характерна мала ступінь впровадження в вуглецеву 

структуру [162], обумовлена в основному кінетичними причинами. Для 

калію, який знаходиться в розчині, в інтервалі температур 66-950С 

характерною є реакція: 2С(тв) + К(ж) → С24К (тв) з теплотою реакції, яка 

становить -ΔН=47,35 кДж/моль. Здатність калію утворювати комплекси з 

графітом при низьких температурах і низькою швидкістю процесів 

проникнення іонів калію К+ у вуглецеву структуру коксу пояснюється 

зменшенням їх концентрації на поверхні шматків коксу з плином часу і, 

відповідно, зменшенням реакційної здатності CRI і збільшенням 

післяреакційної міцності CSR коксу. Тобто іон К+ стає більш 

важкодоступним для СО2 в процесі газифікації в результаті зменшення Іо, що 

розраховується за вмістом неорганічних домішок в коксі. 

Дослідження пористої поверхні доменного коксу методами 

рентгеноструктурного аналізу і низькотемпературного адсорбційно-

десорбційного аналізу коксів (необробленого, обробленого розчинами 

боратів і обробленого з тимчасовою витримкою) найбільш переконливо 
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доводять існування в природі явища фізико-хімічної взаємодії пористого тіла 

доменного коксу з розчином борвмісних неорганічних речовин, який 

наноситься на його поверхню, з тимчасовою витримкою до 10 діб. Для 

дослідження було відібрано пробу доменного коксу (~ 500 кг), яка отримана 

в промислових коксових печах методом шарового коксування вугільної 

шихти в умовах ПрАТ «Макіївкокс». 

Результати рентгеноструктурних досліджень підтверджують 

позитивний вплив фактору часу на хімічну взаємодію неорганічних сполук 

бору з вуглецем кристалітів коксів, табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12  

Рентгеноструктурні параметри дослідних проб доменного коксу 
 

Дослідна проба коксу 

Рентгеноструктурні параметри 

d002, 

нм 

dγ1,  

нм 

dγ2,  

нм 

dγ3,  

нм 

La,  

нм 

Lc,  

нм 
N 

Вихідний кокс 0,356 0,466 – – 8,32 4,01 12,4 

Кокс, оброблений 

розчином Na2B4O7 без 

витримки у часі 

 

 

0,349 

 

 

0,439 

 

 

0,483 

 

 

0,712 

 

 

11,00 

 

 

4,24 

 

 

13,5 

Кокс, оброблений 

розчином КВ5О8 без 

витримки у часі 

 

 

0,350 

 

 

0,426 

 

 

0,488 

 

 

0,692 

 

 

12,53 

 

 

4,42 

 

 

14,5 

Кокс, оброблений 

розчином Na2B4O7 з 10 

добовою витримкою 

 

 

0,349 

 

 

0,413 

 

 

0,497 

 

 

0,597 

 

 

14,69 

 

 

4,54 

 

 

14,4 

Кокс, оброблений 

розчином КВ5О8 з 10 

добовою витримкою  

 

 

0,350 

 

 

0,400 

 

 

0,498 

 

 

0,592 

 

 

14,93 

 

 

5,09 

 

 

15,5 

 

Аналіз рентгенівських спектрів свідчить, що в коксах, оброблених 

розчином борвмісних реагентів з тимчасової витримкою, збільшується 

протяжність полісполучених систем (La від 8,32 до 14,93 нм) для базової 
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структурної одиниці коксу. Товщина пакета Lc збільшується з 4,01 до 5,09 

нм, при цьому відповідно збільшується кількість шарів в пакеті (n) з 12,4 до 

15,5. Міжшарова відстань (d002), практично не змінюється. В коксі, 

обробленому розчином борвмісних реагентів із тимчасової витримкою, 

спостерігається велика впорядкованість периферійних фрагментів 

аліфатичного характеру, що характеризується зміною рентгеноструктурних 

параметрів: dγ1, dγ2, dγ3. Показники рентгеноструктурного аналізу 

досліджуваних проб коксу вказують на те, що результатом обробки коксу 

розчином борвміщуючих реагентів, є не тільки створення захисного шару, а й 

те, що між шарами кристаліту коксу і неорганічним з'єднанням за умов 

часової витримки коксу відбувається взаємодія, що призводить до утворення 

на поверхні шматка коксу органомінеральних структур. 

На визначення показників CRI і CSR доменного коксу особливо 

великий вплив має пориста структура коксу [270]. Зменшення пористості 

коксу (особливо мікро- і мезопористості) перешкоджає проникненню 

окислювальних газів в тіло шматка коксу. При цьому блокується реакція між 

вуглецем коксу і вуглекислим газом, і, як наслідок, покращуються якісні 

показники CRI і CSR доменного коксу. 

Під час обробки коксу розчин борату, потрапляючи на поверхню 

шматка коксу, покриває його шаром з молекул борату, які утримуються на 

поверхні коксу за рахунок сил адгезії. Частина розчину борату проникає 

також в тріщини і пори шматка коксу (цьому сприяє застосування 

поверхнево-активної речовини). Потрапивши в пори коксу, молекули борату 

покривають поверхню пор або повністю їх перекривають (особливо 

мікропори) і утримуються в порах за рахунок адсорбційних сил. Молекули 

боратів є стійкими до дії окислювальних газів. Шар, утворений з молекул 

боратів на поверхні шматка коксу, а також в тріщинах і порах, перешкоджає 

проникненню окислювальних газів СО2, О2 та ін. у тіло шматка коксу і 
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дезактивує (пригнічує) протікання реакції між вуглецем коксу і СО2 навіть 

при високих температурах (>10000С). 

Для підтвердження цих припущень проведено дослідження пористої 

структури коксів: вихідного, обробленого розчином тетраборату натрію 

(Na2B4O7) і обробленого розчином пентаборату калію (КВ5О8), а також 

твердих залишків з цих проб коксів після їх реакції з СО2 при t=11000С 

протягом 2-х годин. Для досліджуваних зразків коксу реєструвалися ізотерми 

адсорбції-десорбції азоту за допомогою приладу «Quantachrome Autosorb 6B» 

при температурі 77К, за якими визначалися характеристики їх пористої 

структури. Для розрахунку параметрів пористої структури коксу 

використовувалися такі методи: 

 метод, запропонований Brunaues, Emmett, Teller (метод ВЕТ) в області 

ізотерми, обмеженою діапазоном р/р0 = 0,05-0,035; 

 метод, запропонований Barret, Joyner і Halenda (метод BJH); 

 метод теорії функціонала щільності (метод DFT) Density Functional 

Theory. 

Для характеристики пористої структури коксів використовувалися такі 

параметри (табл.3.13): 

Smi (м2/г)  величини питомої поверхні мікропор діаметром до 2 нм, 

розраховані за методом DFT; 

Sme (м2/г)  величина питомої поверхні мезопор від 2 до 26 нм, 

розрахована за методом BJH; 

Smа (м2/г)  величина питомої поверхні макропор від 26 до 160 нм, 

розрахована за методом BJH; 

VΣ (cм3/г)  сумарний об'єм пор, розрахований за методом BJH; 

Vmi (cм3/г)  обсяг мікропор, розрахований за методом DFT; 

Vme і Vma (cм3/г)  відповідно об'єми мезо- і макропор, розраховані за 

методом BJH. 
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Розглядаючи зміни питомої поверхні досліджуваних зразків коксу, слід 

відзначити, що питома поверхня коксу, що оброблена розчинами боратів, в 

2,3 і 1,8 рази менше, ніж у вихідному коксі. Причому, Smi коксу, обробленого 

розчином Na2B4O7, в 2,2 рази і коксу, обробленого розчином КВ5О8, в 3,8 

рази менше, у порівнянні з вихідним коксом. Питома поверхня Sme менше, 

відповідно, в 2,3 і 2,5 рази, а Smа  в 2,3 і 20 разів. 

Під час обробки коксу розчинами боратів відбувається також 

зменшення об’єму пор. Так, при обробці коксу розчином Na2B4O7 сумарний 

об'єм пор знижується в 2,4 раза, а при обробці коксу розчином КВ5О8  в 7,8 

раза у порівнянні з вихідним коксом. При цьому Vmi зменшується в 2,4 і 4 

раза, а Vme  в 2,8 і 4,8 раза відповідно. 

Таблиця 3.13  

Характеристика пористої структури досліджуваних зразків коксу 

 

Параметри структури 

коксів 

Дослідні зразки коксу* 

1 2 3 4 5 6 

S∑ (BET) (1-80 нм), м2/г 1,695 0,743 0,563 4,989 4,091 3,526 

Smi (DFT) (до 2 нм), м2/г 0,0764 0,0353 0,0199 4,3701 3,1226 2,7321 

Smе (BJH) (2-26 нм), м2/г 1,319 0,577 0,528 0,463 0,534 0,825 

Smа (BJH) (26-160 нм), м2/г 0,300 0,131 0,015 0,3156 0,135 0,013 

V∑ (BJH), cм3/г 0,0205 0,0086 0,0026 0,0123 0,0105 0,0052 

Vmi (DFT), cм3/г 0,00008 0,00003 0,00002 0,00286 0,00215 0,00019 

Vmе (BJH), cм3/г 0,0081 0,0029 0,0017 0,0064 0,0054 0,0018 

Vmа (BJH), cм3/г 0,0123 0,0053 0,001 0,0033 0,0029 0,001 

 

*1 – вихідний кокс; 

2 – кокс, який оброблено розчином Na2B4O7; 

3 – кокс, який оброблено розчином КВ5О8; 

4 – залишок вихідного коксу після взаємодії з СО2 на протязі 2 годин при t=11000С; 

5 – залишок коксу, який оброблено розчином Na2B4O7, після взаємодії з СО2 на протязі 2 

годин при t=11000С; 

6 – залишок коксу, який оброблено розчином КB5O8, після взаємодії з СО2 на протязі 2 

годин при t=11000С 
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Аналіз результатів дослідження показав, що в зразках коксу, 

обробленого розчином КВ5О8, питома поверхня мікропор в 1,8 раза менше, 

ніж Smi коксу, обробленого розчином Na2B4O7. Питома поверхня мезопор у 

1,6 раза менше для зразків коксу, оброблених розчином КВ5О8. Об’єми Vmi і 

Vme в зразках коксу, обробленого КВ5О8 в 1,7 раза менше, ніж коксу, 

обробленого Na2B4O7. 

Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що обробка 

коксу боратами значно зменшує питому поверхню і об'єм пор. Це 

відбувається як за рахунок утворення шару молекул боратів на поверхні пор 

коксу, так і за рахунок перекриття молекулами боратів мікро- і мезопор. 

Молекули пентаборату калію більш активно, ніж тетраборату натрію, 

проникають в пори коксу і більш істотно зменшують обсяг мікро- і мезопор. 

Таким чином, встановлено закономірний зв'язок між реакційною 

здатністю доменного коксу, а також його післяреакційною міцністю і 

процесами адсорбції неорганічних речовин у внутрішні шари пористої 

вуглецевої структури коксу, який відображається в зниженні реакційної 

здатності доменного коксу і збільшенні післяреакційної міцності після 

часової витримки коксу, обробленого розчином борвмісних реагентів у 

вигляді тетрабората натрію або пентабората калію. Це явище обумовлено 

зменшенням питомої поверхні кускового коксу, яка є доступною 

окислювальним газам, збільшенням поверхні кристалітів коксу, покритих 

захисним шаром дімерних аніонів B2O4
-2, а також збільшенням кількості іонів 

Na+ або K+, які інтеркалірують в пористу вуглецеву структуру коксу. 

Виявлено закономірний зв'язок, що стосується процесів взаємодії 

неорганічних речовин з органічною структурою коксу, який доповнює 

існуюче уявлення про вплив неорганічних речовин на реакційну здатність 

коксу і його післяреакційну міцність [160, 167]. 

Отримані позитивні результати в лабораторних та промислових умовах 

щодо обробки коксу розчином пентаборату калію у суміші з поверхнево-

активною речовиною та розроблені теоретичні уявлення про сутність фізико-
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хімічних процесів взаємодії боратів із поверхнею шматків коксу, що 

обробляються, дали змогу розробити новітню технологію обробки доменного 

коксу хімічними реагентами з метою підвищення показників CSR та CRI до 

рівня світових зразків доменного коксу за цими показниками. Лабораторні 

дослідження довели, що є можливим отримувати кокс із показниками 

CRI<20% та CSR>70%. Так, при обробці шматків вихідного коксу за 

новітньою технологією при різному вмісту активної речовини у розчині з 

показниками реакційної здатності CRI=28% та післяреакційної міцності 

CSR=59% було отримано кокси з показниками CRI=17,08; 18,88; 18,90 і 

19,26% та CSR=73,07; 72,29; 72,60 і 72,43% (додаток1). 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Доведено, що швидкість вигорання частинок коксового залишку 

антрациту є найменшою у всьому діапазоні ступеня конверсії у порівнянні зі 

швидкістю вигорання пісного і газового вугілля. Встановлено, що залежність 

швидкості вигорання бездимного твердого палива для температури 5600С 

носить проміжний характер і характеризується досить низькою реакційною 

здатністю, що є результатом дезактивації активної вуглецевої поверхні в 

процесі попередньої високотемпературної термообробки без доступу повітря. 

На підставі порівняння динамічних кривих вигорання досліджуваних видів 

палива встановлено, що найменший час вигорання має газове вугілля, потім – 

бездимне тверде паливо, пісне вугілля і найбільший – антрацит.  

2. Розроблено математичну модель процесу брикетування вугільної 

шихти з індивідуальною і багатокомпонентною зв’язуючою речовиною, 

сформованою з рідких відходів коксохімічного виробництва у вигляді  

поліноміальних рівнянь регресії, що включають ефекти парної взаємодії. 

Отримані рівняння відображають взаємозв'язок факторів, що впливають на 
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процес брикетування, і показників якості процесу брикетування вугільної 

шихти зі зв’язуючою речовиною, а також взаємозв'язок показників якості 

коксу з технологічними параметрами процесу брикетування шихти  

кількістю зв’язуючої речовини, що додається до брикетів, і тиском 

брикетування. 

Визначено найбільш сприятливе співвідношення факторів, за яким 

досягається найбільша міцність (13,28% комплексної зв’язуючої речовини у 

суміші для брикетування, тиск брикетування 300 атм) і найменша 

стиранність коксу (12,90% зв’язуючої речовини, тиск брикетування 300 атм). 

Встановлено, що найміцніший кокс має значення індексу міцності коксу 

61,15% (метод ВУХІНа) при 18% комплексної зв’язуючої речовини у суміші 

для брикетування та тиску брикетування у 467 атм. 

3. На підставі дослідження пористої поверхні доменного коксу 

методами рентгеноструктурного аналізу і низькотемпературного 

адсорбційно-десорбційного аналізу коксів (необробленого, обробленого 

розчинами боратів і обробленого з тимчасовою витримкою) доведено 

існування в природі явища фізико-хімічної взаємодії пористого тіла 

доменного коксу з розчином борвмісних неорганічних речовин, який 

наноситься на його поверхню, з тимчасовою витримкою до 10 діб. 

Підтверджено, що результатом обробки коксу розчином борвмісних 

реагентів є не тільки створення захисного шару, а й те, що між шарами 

кристаліту коксу і неорганічним з'єднанням за умов часової витримки коксу 

відбувається взаємодія, що призводить до утворення на поверхні шматка 

коксу органомінеральних структур.  

4. Обґрунтовано суттєве зменшення питомої поверхні і об'єму пор 

шляхом обробки коксу боратами, що відбувається як за рахунок утворення 

шару молекул боратів на поверхні пор коксу, так і за рахунок перекриття 

молекулами боратів мікро- і мезопор. Доведено можливість застосування 

пропонованої інноваційної технології виробництва коксу з показниками 
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CRI<20% та CSR>70%, що відповідає рівню якості найкращих світових 

зразків доменного коксу. 

Основні положення 3 розділу дисертаційної роботи відображені у 

наукових працях автора [36, 41, 46, 82, 84, 85, 93, 110, 160, 167, 201, 202, 224, 

260, 261]. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГО-ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ 

 

4.1 Результати практичного застосування та розробка технічних 

умов на вуглецеве бездимне тверде паливо 

 

Аналіз поточної ситуації, що стосується використання виробничих 

потужностей із виробництва коксу, перспектив їх вивільнення у разі 

впровадження технології вдування пиловугільного палива та скорочення 

споживання коксу в доменному виробництві за рахунок поліпшення його 

якості, у тому числі зниження реакційної здатності, свідчить про доцільність 

перепрофілювання традиційного коксового виробництва на випуск нових 

видів твердого вуглецевого палива. Одним із напрямів можливого 

застосування твердого вуглецевого палива є виробництво феросплавів в 

електропечах [74, 109, 220]. Орієнтовна потреба в таких видах відновників на 

феросплавних підприємствах України (без урахування перспектив експорту 

цієї продукції) становить близько 1 млн.т на рік. 

На коксовій батареї №3 Ясинівського КХЗ, в складі якої 

експлуатувалася дослідно-промислова установка термічної підготовки 

вугільної шихти перед коксуванням, була напрацьована дослідна партія 

бездимного твердого палива за пропонованою технологією. Для дослідження 

його технологічних властивостей було виконано ряд випробувань на 

промисловому обладнанні підприємств різних галузей. 

Під час виробництва феросплавів як відновник використовується 

коксовий горішок, який є одним із продуктів сортування металургійного 

коксу на класи крупності. До відновників, що застосовуються в 

феросплавному виробництві, ставиться низка вимог, обумовлених 
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технологічними особливостями виробництва феросплавів у потужних 

рудовідновних печах. Дані вимоги, перш за все електричний опір і реакційна 

здатність стосовно до важко відновлюваних оксидів, є практично 

нездійсненними у ході використання коксового горішка. В окремих 

феросплавних процесах обмежене застосування набули такі види 

спеціальних відновників, як нафтовий кокс, пековий кокс, напівкокс, кам'яне 

і деревне вугілля (в суміші з іншими видами відновників). 

Основні вимоги до якості вуглецевих відновників різняться у 

виробництві різних груп феросплавів (кременистих, марганцевих, хромистих 

та ін.) і передбачають контроль таких показників: 

 вміст твердого (нелеткого) вуглецю, золи, летких речовин, робочої 

вологи і сірки; 

 хімічний склад золи;  

 питомий електричний опір; 

 пористість; 

 фізико-механічні властивості (гранулометричний склад, характеристики 

міцності); 

 відновна здатність по відношенню до оксидів певного елемента, що 

визначається за співвідношенням СО/СО2. 

Найважливішими характеристиками відновників, що 

використовуються в рудовідновних електропечах, є електричний опір і 

реакційна здатність. Використання відновників із великим електричним 

опором є необхідним, що пов'язано зі зменшенням частки шихтової 

провідності і збільшенням частки струму, який проходить через дугу – 

високотемпературне концентроване джерело тепла. Обидві ці властивості 

коксу залежать від його хімічної активності і структури, тобто ступеня 

молекулярної впорядкованості і густини вуглецевого тіла. 

Збільшення хімічної активності коксу обумовлено такими факторами: 
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 застосування низькометаморфізованого низькоспікливого і 

петрографічно неоднорідного вугілля; 

 зниження рівня готовності коксу; 

 зниження густини вугільного завантаження; 

 збільшення кількості мінеральних домішок. 

Для умов роботи горизонтальних коксових печей, призначених для 

масового виробництва доменного коксу з добре спікливої вугільної шихти, 

використання такого вугілля спричинює труднощі при видачі коксу (тугий 

хід і буріння, що призводить до швидкого зносу й руйнування вогнетривкої 

кладки). Такої ситуації можна уникнути, якщо в діючих печах проводити 

коксування термічно підготовленої шихти, що складається з високолеткого 

низькоспікливого вугілля марок ДГ, Г або ГЖ без погіршення умов 

формування «коксового пирога» у камері коксової печі. 

Залежно від марки сплавів, що виплавляються, і виду нових 

відновників, продуктивність феросплавних печей може бути підвищена на 5–

10% за пропорційного зниження питомої витрати електроенергії на 5–7% і 

збільшенні частки основних елементів, які переходять у феросплави. 

Дослідження властивостей бездимного твердого палива, отриманого за 

пропонованою технологією, показало, що це паливо відповідає вимогам, що 

ставляться до відновників феросплавного виробництва. При виробництві 

бездимного твердого палива за пропонованою технологією 

використовувалися три варіанти складу шихти (табл. 4.1). Період коксування 

термічно підготовленої шихти становив 18-19 год (для типової вологої шихти 

– 28 год). Температура в контрольних вертикалах становила: з машинної 

сторони – 12200С, з коксової сторони - 12600С. Тугого ходу печей і буріння 

не спостерігалося. 

Перша дослідна партія бездимного твердого палива для виробництва 

феросплавів була вироблена в кількості 1940 т на Ясинівському 

коксохімічному заводі і використана в дослідних плавках для виробництва 
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феросилікомарганцю в кількості 856 т на печі №8 Нікопольського заводу 

феросплавів. 

Таблиця 4.1  

Показники якості шихти і бездимного твердого палива 

 

Споживачі 

Склад 

шихти, % 

Технічний аналіз 

шихти,% 

Технічний 

аналіз коксу, % 

Ситовий склад 

бездимного 

твердого палива, 

% 

 

CRI, 

% 

 

CSR, 

% 

Г 

Відходи 

вуглезба- 

гачення 

Ж Ad Sd Vd Ad Sd 

25- 

40 

мм 

10-

25 

мм 

0-10 

мм 

Нікопольський 

завод 

феросплавів 

80 10 10 8,2 0,8 40,3 11,7 1,15 11,0 79,0 10,0 65,0 18,0 

Стаханівський 

завод 

феросплавів 

80 10 10 8,0 0,75 39,4 11,5 1,1 12 78,0 10,0 61,0 21,2 

Стаханівський 

завод 

феросплавів 

100 0 0 7,2 0,5 41,5 10,5 0,67 10 78,0 12,0 76,6 9,1 

 

В окремі періоди досягалося істотне поліпшення показників якості 

бездимного твердого палива: зниження вмісту дрібних фракцій 0-10 мм до 

2,3%, що свідчить про можливість подальшого вдосконалення технології 

виготовлення бездимного твердого палива для феросплавного виробництва. 

Для підтвердження результатів експерименту була вироблена друга партія 

високореакційного бездимного твердого палива для виробництва 

феросплавів у кількості 2000 т, яка була використана в дослідних плавках 

для виробництва феросиліцію на печах №1 і №2 Стаханівського заводу 

феросплавів. 

Дослідні плавки феросилікомарганцю з використанням 

високореакційного бездимного твердого палива в умовах Нікопольського 

заводу феросплавів проводилися в печі №8 цеху виробництва феросплавів 

(табл. 4.2). Бездимне тверде паливо передавалось на склад коксу і далі  в 
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завантажувальні бункера печей за існуючою технологічною схемою без 

будь-якої додаткової підготовки. 

Таблиця 4.2 

Техніко-технологічні параметри печі №8 для виплавки 

феросилікомарганцю Нікопольського заводу феросплавів 

 

Тип печі РКГ-75 

Конструктивні ознаки 

Рудовідновлювальна, зі стаціонарною 

круглою ванною, герметична, з 

потужністю трансформатора 75 МВА 

Кількість трансформаторів, шт 3 

Номінальна потужність 

трансформатора, кВ·А 
27000 

Тип електроду такий, що сам випалюється 

Діаметр електроду, мм 2000 

Діаметр ванни печі, мм 12600 

Глибина ванни печі, мм 5000 

 

Плавки феросилікомарганцю проводилися за звичайною технологією 

безперервного процесу із закритим шихтою колошником і періодичним 

випуском продуктів плавки. Технологічні показники дослідних плавок і 

плавок базового періоду наведено в табл. 4.3. 

Як показали дослідні плавки, використання високореакційного 

бездимного твердого палива, виробленого на Ясинівському КХЗ, не 

викликало змін газового та електричного режимів виплавки 

феросилікомарганцю. Мала місце більш низька посадка електродів в шихту в 

дослідний період на 150-200 мм, що свідчить про більшу технологічність 

використання бездимного твердого палива. Під час експерименту маса коксу 

в колоші шихти знизилася з 360-370 кг до 320-330 кг. Якість 
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феросилікомарганцю, отриманого у ході експерименту, за вмістом марганцю 

(72-73%), кремнію (17,6-17,8%) і фосфору (0,25-0,28%) не відрізнялася від 

стандартних значень. 

Таблиця 4.3 

Показники виплавки феросилікомарганцю марки МнС17 в печі №8 

Нікопольського заводу феросплавів із використанням 

високореакційного бездимного твердого палива 

 

Показники 
Варіанти плавок 

базовий дослідний 

Питомі витрати сировини, кг/т:   

 марганцева сировина (48% Mn), у тому 

числі: 

1667,4 1666,3 

- агломерат марки В2 1372 1572 

- агломерат марки В2П 269,7 – 

- імпортна руда (Гана) 25,7 94,3 

 кокс звичайний 440,9 – 

 бездимне тверде паливо – 424,3 

 кварцити 393,9 389,5 

 залізорудні окатиші 37,4 29,9 

 вторинна марганцева сировина 247,7 244,5 

 відходи 367,4 188,3 

 відсіви 60 62,3 

Питомі витрати електроенергії, кВт·ч/т 4331,4 4289,5 

Витяг марганцю в сплав, % 86,6 87,3 

Вміст марганцю в шлаку, % 12,3 11,5 

 

Використання бездимного твердого палива, що характеризується 

підвищеною реакційною здатністю, сприяє поліпшенню техніко-економічних 
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показників процесу. Під час проведення експерименту питомі витрати 

марганцевої сировини, вуглецевого твердого палива і кварциту знизилися на 

1,1; 16,6 і 4,4 кг/т відповідно, а електроенергії – на 41,9 кВтгод/т. Вміст 

марганцю в шлаку знизився на 1,2%, витяг марганцю збільшився на 0,7%, 

продуктивність печі зросла на 1,2%. 

Дослідні плавки феросиліцію з використанням високореакційного 

бездимного твердого палива в умовах Стаханівського заводу феросплавів 

проводилися в печах №1 і №2 (табл. 4.4). Бездимне тверде паливо 

передавалось на склад коксу і далі  в завантажувальні бункера печей за 

існуючою технологічною схемою без будь-якої додаткової підготовки. Решта 

технологічних та електричних параметрів виплавки не змінювалися. 

 

Таблиця 4.4 

Техніко-технологічні параметри печей №1 і №2 Стаханівського заводу 

феросплавів для виплавки феросиліцію 

 

Тип печі РКЗ-27 

Конструктивні ознаки 

Рудовідновлювальна, з круглою ванною, 

що обертається, напівзакрита, із 

спалюванням газу під склепінням – 

парасолькою, з потужністю 

трансформатора 27 МВ А 

Тип електроду такий, що сам випалюється 

Діаметр електроду, мм 1400 

Діаметр розпаду електрода, мм 3900 

Діаметр ванни печі, мм 8020 

 

Плавки феросиліцію проводилися за звичайною технологією 

безперервного процесу з закритим шихтою колошником і періодичним 
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випуском продуктів плавки. Технологічні показники дослідних плавок і 

плавок базового періоду наведено в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Показники виплавки феросиліцію марки ФС65 в печах №1 і №2 

Стаханівського заводу феросплавів із використанням 

високореакційного бездимного твердого палива 

Показники 
Варіанти плавок 

базовий дослідний 

Час роботи:   

 номінальне, діб 52,5 26 

 гарячі простої,% 0,6 0,14 

 фактичний, діб 52,21 25,86 

Виробництво ФС65,  т 3578,8 1881,14 

Середній вміст кремнію,% 66,3 66,5 

Активна потужність, кВт 20960 21146 

Продуктивність, т/добу 68,2 72,7 

Питомі витрати, т/т:   

 кварцити 1,517 1,511 

 кокс звичайний 0,620 – 

 бездимне тверде паливо – 0,609 

 газове вугілля 0,148 0,116 

 сталева стружка 0,340 0,343 

 скрап феросиліцію 0,058 0,048 

 вапняк 0,014 0,115 

Витрати електроенергії, кВт·ч/т 7338 6963 

Витяг кремнію, % 92,1 92,5 

 

Як показали дослідні плавки, використання високореакційного 

бездимного твердого палива, виробленого на Ясинівському КХЗ, не 
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викликало змін газового і електричного режимів виплавки феросиліцію. 

Продуктивність печі підвищилася з 68,2 до 72,7 т на добу. Якість 

феросиліцію, отриманого в дослідний період, за вмістом кремнію суттєво не 

відрізнялася від стандартних значень. 

Використання бездимного твердого палива з підвищеною реакційною 

здатністю сприяє поліпшенню техніко-економічних показників процесу. Під 

час проведення експерименту питома витрата кварциту і відновників у 

перерахунку на вуглець знизилася на 0,4% і 1,06% відповідно, а витрата 

електроенергії зменшилась на 375 кВт·год/т. У результаті проведених 

промислових експериментів на Нікопольському заводі феросплавів і 

Стаханівському заводі феросплавів було встановлено оптимальні показники 

якості бездимного твердого палива, рекомендовані для феросплавних 

виробництв (табл. 4.6). 

Дослідно-промислові експерименти із бездимним твердим паливом як 

палива проводилися також у котельні ВПС-2 шахтоуправління «Покровське» 

(шарові топки) і в котельні Ясинівського КХЗ (топки з пиловдувом). 

Експерименти в котельні шахтоуправління «Покровське» проводилися 

на промисловому котлі з шаровим спалюванням палива. Топка котла 

оснащена колосниковою решіткою пластинчастого типу і частотно-

керованим приводом для управління двигуном. Як штатне паливо 

використовувалося вугілля марки ДГ (Аd = 25%; Wr = 9,2%). В процесі 

експерименту штатне паливо повністю замінювалося на бездимне тверде 

паливо [145, 146, 150]. 

У результаті експериментальних спалювань було встановлено, що 

внаслідок більш інтенсивного процесу горіння бездимного твердого палива в 

зоні горіння розвиваються більш високі температури. Це інтенсифікує 

процеси в промислових установках, наприклад, вироблення пара. Висота 

полум'я була в 2,5 раза нижче (60 см замість 1,5 м). Температура димових 

газів становила 1600С замість 220-2500С. Це забезпечувало більш високий 
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коефіцієнт корисної дії котла (збільшення становило до 9%). Витрати палива 

при цьому знизилися більш ніж у 1,5 раза за умов зниження виносу золи. 

 

Таблиця 4.6  

Рекомендовані показники якості бездимного твердого палива для 

феросплавного виробництва 
 

Показники якості 
Умовне 

позначення 
Значення 

Технічний аналіз: 

 зольність, % Ad 23,0 

 вміст загальної сірки, % St
d 1,15 

 вихід летких речовин, % Vdaf 1,9 

Гранулометричний склад: +80 –3 2,7%;  60-80 – 30,0%;  40-60 – 23,6%;   

                                              25-40 – 6,7%; ˂25 – 7,0% 

Міцність: 

 міцність коксу на дроблення, % М25 81,3 

 міцність коксу на стирання, % М10 13,1 

Структурна міцність СП 85 

Абразивна твердість, мг АТ 120 

Уявна густина, г/см3 dk 0,935 

Дійсна густина, г/см3 dr 1,9301 

Пористість, % pd
r 51,6 

Реакційна здатність за ГОСТом 10089-89, см3/гс Km 1,67 

Реакційна здатність коксу за ISO 18894, % CRI, CSR 69,8;  30,1 

 

У топках, де потрібно більш інтенсивний прихід тепла і рідке 

золовидалення (температура плавлення золи бездимного твердого палива – 

13000С), бездимне тверде паливо є кращим порівняно з енергетичним 

вугіллям марок Т і А. За даними промислових експериментів, котельні 
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установки, що працюють на бездимному твердому паливі, мають кращі 

екологічні показники. При спалюванні бездимного твердого палива 

порівняно з кам'яним вугіллям, яке традиційно застосовується, кількість 

викидів в атмосферу по NOx знизилося в 2,3 раза, SO2 – в 2,1 раза, СО – в 6,7 

раза. Витрати бездимного твердого палива на 1т виробленої пари були вдвічі 

нижче порівняно з енергетичним вугіллям. Зростання коефіцієнта корисної 

дії котла було досягнуто за рахунок зниження хімічного і механічного 

недопалу палива і зниження втрат тепла з газами. 

Експерименти в котельні Ясинівського КХЗ проводилися на 

промисловому котлі з факельним спалюванням палива. Топка котла 

оснащена факельними пальниками з можливістю як роздільного, так і 

одночасного спалювання газу і подрібненого твердого палива. Як штатне 

паливо використовувався зворотний коксовий газ з теплотою згоряння 

~17700 кДж/м3. У процесі експерименту штатне паливо частково (до 70%) 

замінювалося на бездимне тверде паливо. 

У процесі експерименту були визначені оптимальні параметри діючої 

котельної установки: частка коксового газу, який замінюють бездимним 

твердим паливом, має складати близько 50%. Подрібнення всього 

бездимного твердого палива, яке використовується при факельному 

спалюванні, має бути до класу крупності менше 0,5 мм. Використання 

бездимного твердого палива дозволило досягти істотного зниження викидів 

в атмосферу NOx, SO2, СО і максимального коефіцієнта корисної дії котла. 

Встановлено також зниження хімічного і механічного недопалу палива і 

зниження втрат тепла з газами. Спалювання твердих паливних частинок у 

високотемпературній області (понад 8500С), здійснене в ході експерименту, 

показало, що горіння переходить в область, близьку до зовнішньодифузійної, 

в якій відмінності в реакційних властивостях палива нівелюються і 

визначаються тільки швидкістю підведення окислювача.  
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В результаті проведення промислових експериментів в котельні 

шахтоуправління «Покровське» та котельні Ясинівського КХЗ було 

встановлено оптимальні показники якості бездимного твердого палива, 

рекомендовані для міні ТЕС і комунальних котелень, а також для котелень 

шахт, що працюють на газі, отриманому від дегазації вугільних пластів у разі 

перебоїв в постачанні газу (табл.4.7). 

Таблиця 4.7 

Рекомендовані показники якості бездимного твердого палива для 

котельних установок 

Показники Значення 
Метод визначення 

показника 

Розмір шматків, мм 10-20 За ДСТУ 4082 

Зольність сухого палива Ad,%, не 

більше 
15 За ГОСТ 11022 

Загальна волога робочого палива Wr, 

%, не більше 
6 За ГОСТ 11014 

Вихід летких речовин сухого 

беззольного палива Vdaf, %, не більше 
3 За ГОСТ 6382 

Загальна сірка сухого палива St
d, %, не 

більше 
1,0 За ДСТУ 3528 

Нижча теплота згорання робочого 

палива Qr, МДж/кг, не менше 
25,1 За ISO 1928 

Масова доля шматків розміром менш 

за нижню межу, %, не більше 
10 За ГОСТ 1916 

 

За результатами лабораторних, експериментальних і дослідно-

промислових досліджень бездимного твердого палива, виробленого за 

пропонованою технологією, були розроблені вимоги до його якісних 
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показників під час використання в технологіях газифікації, виробництва 

цукру, соди, цементу, при випалюванні вапняку (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Рекомендовані показники якості бездимного твердого палива для 

газифікації, застосування в технологіях виробництва цукру, соди, 

цементу і при випалюванні вапняку 

Показники 

Значення 

для типу 
Метод  

контролю 
ТБ 1 ТБ 2 

Розмір шматків, мм 6-100 6-100 За ДСТУ 4082 

Зольність сухого палива Ad,%, не більше 15 22 За ГОСТ 11022 

Загальна волога робочого палива Wr, %, 

не більше 
6 10 

За ГОСТ 11014, 

ГОСТ 27314 

Вихід летких речовин сухого 

беззольного палива Vdaf, %, не більше 
3 5 За ГОСТ 6382 

Загальна сірка сухого палива St
d,  

%, не більше 
1,2 1,4 За ДСТУ 3528 

Нижча теплота згорання робочого 

палива Qr, МДж/кг, не менше 
25,142 21,713 За ISO 1928 

Масова доля шматків розміром менш за 

нижню межу, %, не більше 
20 20 За ГОСТ 1916 

 

Дослідно-промислові експерименти із бездимним твердим паливом в 

якості палива проводилися також в котельні ВПС-2 шахтоуправління 

«Покровське» (шарові топки) і в котельні Ясинівського КХЗ (топки з 

пиловдувом). 

На підставі розроблених вимог Технічному комітету України по 

стандартизації ТК-92 «Вугілля та продукти його переробки» були видані 

вихідні дані для розробки технічних умов на бездимне вугільне тверде 
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паливо, які були використані при складанні технічних умов ТУ У 10.1-

23472138-240: 2007. 

 

 

4.2 Результати практичного застосування технології утилізації 

рідких відходів коксохімічного виробництва у дослідно-промислових 

умовах 

 

Необхідність проведення досліджень можливостей використання 

рідких відходів коксохімічного виробництва як зв’язуючої речовини при 

брикетуванні вугілля або вугільної шихти та можливостей використання 

брикетів у разі спільного коксування їх з шихтою обумовила створення в 

умовах ПрАТ «Макіївкокс» дослідно-промислової установки з виготовлення 

вугільних брикетів продуктивністю 5 т брикетів на годину. 

Брикетування суміші вугільної шихти і зв’язуючої речовини на 

установці здійснювалося за допомогою екструдера, використання якого має 

низку суттєвих недоліків, одним із яких є неможливість контролювати тиск 

процесу брикетування за допомогою пристрою екструдера. Складність 

брикетування вугілля в такий спосіб полягає в тому, що створювати тиск в 

екструдері стає можливим тільки за допомогою підбору відповідної насадки 

(фільєрів) за необхідним діаметром та шляхом ретельного підбору 

консистенції суміші, що брикетується (гранулометричного складу шихти, 

вмісту вологи і зв’язуючої речовини). Все це значно ускладнює процес 

брикетування та призводить до незапланованих витрат зв’язуючої речовини і 

не дозволяє отримувати брикети необхідної міцності. Процес брикетування 

за допомогою екструдера ускладнюється також тим, що вугільна сировина 

для брикетування не має постійного складу. 

Брикети, які були отримані на дослідно-промисловій установці 

коксохімічного підприємства, мали невисоку міцність. Внаслідок 
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недотримання умов раціональних технологічних режимів формування 

брикетів, більшість брикетів розсипалися до моменту їх використання. На 

установці було налагоджено виробництво брикетів діаметром d=70 мм, тому 

що процес їх формування за допомогою екструдеру є значно простішим 

порівняно з виробництвом брикетів діаметром d=30 мм. З огляду на 

технологічні вимоги процесу коксування діаметр брикетів повинен бути 

менше 30 мм. Це дозволяє брикетам в процесі коксування легше 

«розчинятися» в шихті коксування, а сформований кокс буде мати більш 

однорідний склад. 

Для з'ясування причин незадовільної роботи брикетної установки 

заводські брикети були досліджені на міцність. Для цього були відібрані 

проби брикетної суміші з тих брикетів, які розпалися після їх формування. 

Візуальний огляд такої суміші показав, що зв’язуюча речовина розподілена в 

суміші нерівномірно. В суміші є велика кількість ділянок зі значним вмістом 

зв’язуючої речовини, а також навпаки  ділянки, які повністю позбавлені 

зв’язуючої речовини. Це обумовлено відсутністю попереднього нагрівання 

вугільної шихти і зв’язуючої речовини до її в'язко-текучого стану та 

нерівномірним розподілом зв’язуючої речовини в об’ємі вугільної шихти на 

стадії перемішування суміші для брикетування.  

Водночас невисока міцність брикетів обумовлена тим, що вугільна 

шихта, що використовувалась для брикетування, має великі значення 

показника вологості (≥10%). Цей показник збільшується на 3-5% за рахунок 

вологи, що міститься в зв’язуючій речовині з рідких відходів коксохімічного 

виробництва.  

Для надійної роботи екструдера в процесі брикетування і запобігання 

його заклинюванню в момент проходження суміші через фільєри до вугільної 

шихти має додаватися завищена кількість (до 20%) зв’язуючої речовини, що 

створює її надлишок між частинками вугілля. У результаті перевищення 

оптимальних значень частки зв’язуючої речовини у суміші з вугільною 
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шихтою когезія має переважний вплив над адгезією і призводить до 

зниження міцності брикетів. Крім того, за такого складу суміші екструдер не 

забезпечує необхідного тиску брикетування на рівні 150-450 (105 Па). 

У лабораторних умовах була визначена міцність брикетів, отриманих 

на дослідно-промисловій установці, після витримки їх при кімнатній 

температурі протягом 10 діб, тобто до повного структурування брикету. 

Досліджувалися два види брикетів:  

 діаметром 30 мм, отримані з виробничої вугільної шихти ПрАТ 

«Макіївкокс» і суміші відходів коксохімічного підприємства; 

 діаметром 70 мм, отримані з виробничої вугільної шихти ПрАТ 

«Макіївкокс» і фусів у співвідношенні 80% шихти і 20% фусів.  

Міцність брикетів на роздавлювання склала відповідно 4,7 і 7,1 

(105 Па). Міцність брикетів, отриманих в лабораторних умовах на основі 

базової вугільної шихти (90%) і фусів (10%) при тиску брикетування 250 (105 

Па) після просушування брикетів при 1600С протягом 30 хв., склала 16-18 

(105 Па), а брикетів на основі суміші базової вугільної шихти і відходів 

коксохімічного виробництва  12,8-14,8 (105 Па). 

У лабораторних умовах було проведено брикетування суміші, що 

отримана після зруйнування брикетів, виготовлених на дослідно-

промисловій установці коксохімічного підприємства. Вугільна суміш була 

збрикетована за трьома варіантами:  

 безпосередньо у холодному стані; 

 з перемішуванням суміші, попередньо нагрітої до 400С; 

 з ретельним перемішуванням суміші, попередньо нагрітої до 70-

800С, до повного зникнення зв’язуючої речовини у формі окремих видимих 

частинок.  

В результаті дослідження було встановлено, що зі збільшенням 

температури нагрівання і ретельності перемішування суміші, що 
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брикетується, міцність брикетів на роздавлювання збільшується на 30-40% 

порівняно з брикетами, виготовленими зі суміші у холодному стані (табл. 

4.9). 

Таблиця 4.9 

Міцність брикетів, отриманих зі суміші зруйнованих брикетів 

 

Вид суміші  

для повторного брикетування 

Тиск брикетування, 105 Па 

150 250 350 450 500 

Суміш у холодному стані 6,2 7,4 8,4 7,8 9,4 

Суміш, що попередньо нагріта до 400С, 

зі звичайним перемішуванням 
9,0 9,8 10,5 11,1 11,6 

Суміш, що попередньо нагріта до 70-

800С, з ретельним перемішуванням 
7,4 10,9 11,5 11,8 12,3 

 

На практиці контроль за тиском брикетування на екструдері технічно 

здійснити дуже складно, і тому запропоновано контроль за тиском 

брикетування здійснювати за значенням щільності отриманих брикетів. З 

цією метою було побудовано залежність зміни щільності брикетів від тиску 

брикетування (рис. 4.1). Було встановлено, що при тиску брикетування до 

700 (105 Па) щільність брикетів змінюється лінійно. Надалі зі збільшенням 

тиску більше 700 (105 Па) ця залежність є нелінійною та більш складною. 

За результатами досліджень була розроблена методика вимірювання 

тиску брикетування на екструдері, що пропонується для використання в 

умовах виготовлення брикетів на коксохімічних підприємствах за 

аналогічною технологією. 

На першому етапі для вимірювання тиску брикетування передбачається 

формування проби суміші вугільної шихти і зв’язуючої речовини, яка 

безпосередньо підлягає брикетуванню на екструдері, загальною масою 5 кг. 

Надалі ця суміш ретельно перемішується протягом 5 хв. З цієї суміші на 
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лабораторному пресі виготовляються мінімум по три брикети при різних 

тисках брикетування, які потім просушуються при температурі 100-1050С. 

Після просушування брикет зважується, визначається його об’єм і 

розраховується його питома вага. За даними проведених вимірювань 

будується графік залежності щільності брикетів від тиску брикетування. 

Отриманий графік являє собою калібрувальну криву для певного складу 

суміші вугільної шихти і зв’язуючої речовини.  

 

 
Рисунок 4.1 Залежність щільності брикетів  від тиску брикетування 

 

Наступним етапом для безпосереднього визначення тиску 

брикетування на екструдері необхідно відібрати брикети, що виготовлені за 

допомогою екструдеру, для встановлення їх щільності. Відібрані брикети 

висушуються при температурі 100-1050С, зважуються, вимірюється об’єм і 

розраховується їх щільність. З використанням калібрувальної кривої 

відшукується значення тиску, що відповідає необхідній щільності брикету. 

Визначене таким чином значення тиску є тиском, який реалізується за 

допомогою екструдера при брикетуванні певної суміші. 
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З метою визначення кількості й якості продуктів, які можуть 

утворюватися з брикетів, під час використання їх в процесі коксування і 

встановлення відмінності від продуктів, які виділяються з вугілля або 

вугільної шихти без зв’язуючої речовини, в лабораторних умовах було 

проведено дослідження термолізу зразків брикетів і вугільної шихти для 

коксування. Термоліз проводився в реакторі без доступу повітря з 

одночасним відбором і розділенням рідких продуктів і газу, що утворюються 

з досліджуваної проби в процесі її нагрівання. Швидкість нагрівання проби 

становила 4-50С/хв, максимальна температура нагрівання  9000С, 

ізотермічна витримка  60 хв. Рідкі продукти (вода і смола) збиралися в 

колбу-приймач і зважувалися на технічних вагах. Для дослідження 

закономірностей утворення газів термолізу вугільної речовини в процесі 

підвищення температури, проби газу відбиралися через певний 

температурний інтервал. Відбір першої проби здійснювався при досягненні 

температури 5000С, надалі 600, 700, 800, 850  і 9000С. Після відбору проба 

піддавалась витримці протягом однієї години, вимірювався обсяг кожної 

проби і проводився їх аналіз на хроматографі ЛХМ-80. Вихід коксу 

визначався зважуванням коксового залишку на технічних вагах. 

Для дослідження термолізу використовувалися брикети, що отримані з 

суміші 89% вугілля марки К шахтоуправління «Покровське» і 11% 

зв’язуючої речовини, у якості якої були використані фуси. У табл. 4.10 

наведено вихід продуктів термолізу досліджуваних проб з розрахунку на 1 кг 

проби за різними зразками, що досліджуються.  

При термолізі брикетів, що були виготовлені з суміші вугілля марки К і 

зв’язуючої речовини (фусів), вихід рідких продуктів був на 5,9% вище, ніж з 

вугілля марки К. Водночас відбувалося збільшення виходу легко киплячої 

фракції бензол-толуол-ксилол на 0,4% і газу на 15 м3/т. Вихід коксу знизився 

на 4,5%. У перерахунку на вугілля, що міститься в брикетах, приріст виходу 

коксу за рахунок коксування фусів склав 3,6%. Таким чином, використання 
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рідких відходів коксохімічного виробництва, що містять вуглець як 

зв’язуючої речовини в процесі брикетування вугільної шихти, і подальше 

використання брикетів в процесі коксування, призведе до збільшення 

цільових продуктів коксування. 

Таблиця 4.10 

Вихід продуктів термолізу досліджуваних зразків при температурі  

9000С і часу ізотермічної витримки 1 год 

Досліджувані зразки 

Вихід продуктів термолізу 

рідкі продукти газ 
твердий 

залишок 

смола, % 

фракції, що 

википають 

до 1800С 

пірогене-

тична вода, 

% 

% м3/т % 

Вугілля марки К  5,3 1,2 3,0 11,0 152 80,6 

Брикети зі суміші 

вугілля марки К і фусів 
11,2 1,6 2,6 10,1 167 76,1 

 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що кокс, 

отриманий з брикетів, які виготовлено зі суміші 89% вугілля марки К 

шахтоуправління «Покровське» і 11% зв’язуючої речовини, у якості якої 

використані фуси, є надто спученим, значно більше за кокс із вугілля марки 

К без зв’язуючої речовини. Використання при коксуванні шихти з добавкою 

брикетів, що отримані з коксівного вугілля марок К і Ж і рідких відходів 

коксохімічного виробництва у якості зв’язуючої речовини, може привести до 

негативних наслідків під час коксування, а саме: в коксовій печі може 

виникнути дуже великий тиск розпирання, що призведе до її буріння та 

непередбачуваного руйнування кладки печі. 

У табл. 4.11 і 4.12 наведено склад газових сумішей, що утворюються 

при термолізі досліджуваних проб.  

Таблиця 4.11 
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Вихід і склад газів термолізу вугілля марки К при нагріванні  

від 200С до 9000С 

Компоненти 

газової суміші 

Склад газової 

суміші, 

% об’ємн. 

Склад газової 

суміші, 

% ваг. 

Вихід газу у 

перерахунку на 

1 т вугілля, м3/т 

Н2 28,6 3,5 43,5 

СО 6,4 11,1 9,7 

СО2 7,3 20,0 11,1 

СН4 49,0 48,2 74,5 

С2Н6 7,4 13,7 11,2 

С3Н8 1,2 3,4 1,8 

С4Н10 0,1 0,1 0,2 

Разом 100,0 100,0 152,0 

 

Ці суміші складаються, в основному, з водню, оксидів вуглецю та 

вуглеводнів CnH2n+2. Також можуть бути наявна незначна кількість 

ненасичених вуглеводнів CnH2n, азоту і сірковмісних газів (до 1%). Основною 

відмінністю в складі газових сумішей з брикетів і вугілля є наявність вмісту 

водню. Так, вміст водню в газовій суміші, що утворюється з брикетів при 

кінцевій температурі термолізу 9000С, досягає 41,4%, а з вугілля  28,6% 

(об'ємні). 

Таким чином, отримання вугільних брикетів за допомогою екструдера 

є можливим, особливо для виробництва брикетів із суміші вугільної 

сировини і зв’язуючої речовини з метою утилізації рідких відходів 

коксохімічного підприємства. Цей спосіб утилізації рідких відходів має 

переваги порівняно зі способом, який ґрунтується на безпосередньому 

внесенні рідких відходів в шихту для коксування. 

Таблиця 4.12  
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Вихід і склад газів термолізу брикетів зі суміші вугілля марки К  

і фусів при нагріванні від 200С до 9000С 
 

Компоненти 

газової суміші 

Склад газової 

суміші, 

% об’ємн. 

Склад газової 

суміші, 

% ваг. 

Вихід газу у 

перерахунку на 

1 т вугілля, м3/т 

Н2 41,4 6,1 69,1 

СО 5,1 10,5 8,5 

СО2 5,1 16,6 8,5 

СН4 40,4 47,3 67,5 

С2Н6 6,4 14,1 10,7 

С3Н8 1,3 4,3 2,2 

С4Н10 0,3 1,1 0,5 

Разом 100,0 100,0 167,0 

 

Для проведення промислового брикетування на рівні встановленої 

продуктивності екструдера сумішей вугільної сировини і рідких відходів 

коксохімічного виробництва у якості зв’язуючої речовини, необхідно 

експериментально, безпосередньо на установці підбирати склад сумішей і 

умови їх приготування. Продуктивна робота брикетної установки  залежить 

від правильного вибору компонентного складу суміші, що брикетується, і 

умов її підготовки. При цьому необхідно враховувати непостійність складу 

компонентів, які використовуються для складання суміші, що брикетується. 

Продуктивна робота екструдера залежить також від правильного вибору 

швидкості подачі шнеком до фільєрів суміші і діаметру фільєрів. Порушення 

цих умов, а також недостатній вміст у суміші, що брикетується, зв’язуючої 

речовини призводить до утворення пробок між шнеком екструдера і 

фільєрами, які можуть поширюватися по всьому шнеку, що може викликати 

зупинку брикетної установки. 
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Надлишкова кількість води або зв’язуючої речовини в суміші, що 

брикетується, нерівномірний їх розподіл по об'єму суміші призводить до 

вільного проходження її через фільєри або «вистрілювання» частини суміші 

через фільєри. В цих умовах в екструдері не створюється достатній тиск, 

тому брикети утворюються пухкими, неміцними або повністю розсипаються. 

Для дослідження впливу рідких вуглецьвмісних відходів 

коксохімічного виробництва, що застосовуються як зв’язуюча речовина у 

виробництві брикетів, на структурну міцність коксу були проведені 

дослідження з використанням лабораторного коксування  вугільної шихти, 

що частково брикетується. Спільне коксування суміші вугільної шихти і 

брикетів здійснювалося в апараті Сапожнікова при кінцевій температурі 

нагріву 700-7200С і вмісті брикетів в шихті 30%. Таке співвідношення 

компонентів суміші є найбільш оптимальним [65, 66, 138]. Вибір 

температури коксування обумовлений технічними умовами приладу не 

дозволяє отримувати кокс з максимально можливою структурною міцністю. 

Коксування всіх досліджуваних проб проводилося в ідентичних умовах. Це 

дає підстави визначити характер поведінки суміші вугільної шихти і брикетів 

при коксуванні, а також з’ясувати вплив на структурну міцність коксу рідких 

відходів коксохімічного виробництва, що утилізуються в процесі часткового 

брикетування вугільної шихти. 

У табл. 4.13 наведено результати проведених лабораторних досліджень 

впливу часткового брикетування вугільної шихти із застосуванням як 

зв’язуючої речовини рідких відходів коксохімічного виробництва при 

виробництві брикетів. Дослідження довели, що додавання до виробничої 

вугільної шихти брикетів в кількості 30% від загальної маси брикетів, 

отриманих зі суміші вугільної шихти і  рідких відходів без попередньої їх 

переробки, не веде до суттєвого покращення показників міцності коксу.  



 

 

Таблиця 4.13  

Характеристика коксів, отриманих при коксуванні шихти, що брикетується частково, з використанням рідких 

відходів коксохімічного виробництва 

Дослідна шихта 

Склад шихти, % Вміст 

зв’язуючої 

речовини в 

брикеті 

Питома вага 

брикету, 

г/см3 

Тиск 

брикетування, 

105 Па 

Міцність коксу 

Вихід коксу, 

% шихта брикети 

на 

дроблення, 

% 

на стирання, 

 % 

індекс 

міцності, % 

Виробнича шихта 100 – – – – 35 35 45 77,5 

шихта + брикети 

(виробничі) 
68 32 11 1,1867 250 34 39 44 77,7 

шихта + брикети 

(виробничі) 
73 27 11 1,1877 250 35 39 46 78,8 

шихта + брикети 

(шихта + фуси)* 
70 30 15 1,1897 250 35 35 44 77,2 

шихта + брикети 

(шихта + фуси)* 
70 30 10 1,1766 250 35 34 45 77,1 

шихта + брикети 

(шихта + полімери)* 
68 32 15 1,2040 250 38 33 45 73,1 

шихта + брикети 

(шихта + полімери)* 
70 30 10 1,2021 250 39 32 43 73,0 

шихта + брикети 

(шихта + кисла 

смолка і полімери)* 

70 30 15 1,2137 500 35 36 37 71,3 

шихта + брикети 

(шихта + кисла 

смолка і полімери)* 

70 30 10 1,1659 250 36 36 44 79,7 

шихта + брикети 

(шихта + кисла 

смолка и полімери)* 

68 32 10 1,1645 250 34 35 43 78,2 

* склад суміші, з якої виготовлено брикети 

2
2

5
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При цьому спостерігається зниження структурної міцності коксу при 

підвищеній кількості зв’язуючої речовини (15%) у брикетах кислої смолки і 

полімерів. Введення в шихту для коксування 30% заводських брикетів, 

отриманих на дослідно-промисловій установці часткового брикетування 

вугільної шихти, не веде до зміни міцності коксу за всіма показниками.  

Також візуально було визначено, що утворюється кокс більш спучений 

порівняно з коксом, отриманим із виробничої вугільної шихти. 

Дослідження довели, що часткове брикетування шихти з використанням в 

якості зв’язуючої речовини рідких відходів коксохімічного підприємства в їх 

природному вигляді (без попередньої переробки) не сприяє покращенню 

показників міцності коксу. Тому використання технології часткового 

брикетування вугільної шихти з рідкими відходами в природному вигляді є 

доцільним тільки з метою їх утилізації. Причому для запобігання погіршення 

якості коксу і технологічних умов коксування (тиск розпирання) кількість 

брикетів в шихті коксування має бути менше як 30%. Їх вміст в загальному 

складі шихти має бути таким, щоб кількість рідких відходів у складі шихти не 

перевищувала 0,5-1,5% залежно від марочного складу шихти. 

У результаті проведених досліджень було встановлено: 

 можливість використання рідких відходів коксохімічного виробництва 

(кисла смолка, фуси, полімери) як зв’язуючої речовини в процесі часткового 

брикетування вугільної шихти;  

 можливість отримання брикетів з достатньою міцністю, додавання яких 

в шихту коксування буде забезпечувати покращення показників якості коксу;  

 можливість заміни в шихті частини коксівного вугілля на слабо 

спікливе марок Г, СС, Т або не спікливі добавки, наприклад коксовий дріб'язок.  

Для отримання доменного коксу з високими якісними показниками в 

умовах ПрАТ «Макіївкокс» була використана вугільна шихта, в якій частка 

добре спікливого вугілля марок К і Ж становила понад 80%. Тому введення в 

шихту брикетів, отриманих на основі часткового брикетування цієї шихти, 
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робить їх спільне коксування проблематичним внаслідок можливого зростання 

тиску розпирання.  

Для визначення можливості застосування у вугільній шихті 

слабоспікливого вугілля та не спікливих домішок було проведено дослідження 

з використанням в технології часткового брикетування експериментального 

складу шихти з підвищеним вмістом слабоспікливого вугілля, а також із 

застосуванням неспікливої добавки. Для брикетування було сформовано два 

склади експериментальної шихти:  

 Г  35%, К  30%, СС  35%;  

 Г  25%, К  25%, СС  40%, коксовий дріб'язок (<2 мм) 10%.  

Кількість зв’язуючої речовини в суміші, що брикетується, становила 10 і 

6%. Результати проведених досліджень свідчать, що брикети отримані з 

експериментальної шихти, мають таку ж саму  міцність, як і брикети з вихідної 

шихти. Міцність брикетів на стиск становить 15,3-16,0 (105 Па) (табл. 4.14). 

Зменшення вмісту зв’язуючої речовини в суміші, що брикетується, 

прогнозовано зменшує міцність брикетів, однак не більше, ніж на 4,5%. 

Коксування вихідної шихти з великою часткою брикетів, що отримані з 

експериментальної шихти першого складу, призвело до утворення коксу зі 

структурною міцністю нижчою за вихідну шихту. Міцність коксу з вихідної 

шихти склала 45%, з добавкою 33% брикетів  34% (кокси отримані при 

температурі 700±100С). У разі використання для виготовлення брикетів шихти 

другого складу міцність коксу знижується до 31%. 

Зниження частки брикетів, отриманих зі слабоспікливого вугілля та 

відходів коксохімічного виробництва, у суміші з вихідною шихтою призводить 

до підвищення міцності коксу. При цьому міцність отриманих коксів 

підвищується до значень міцності коксу, отриманого з вихідної шихти при 

зниженні вмісту брикетів у суміші, що коксується, до 15%. 



 

 

 

 

Таблиця 4.14  

Якісні показники брикетів и коксів, що отримані з використанням експериментальної шихти і зв’язуючої 

речовини (кисла смолка 30% + фуси 67% + полімери 3%) 

Дослідна шихта 

Склад суміші, що 

брикетується, % 

(шихта / 

зв’язуюча речовина) 

Міцність 

брикету на 

тиск, 105 Па 

Склад шихти для 

коксування, % Вихід коксу, 

% 

Структурна 

міцність 

коксу, % шихта брикети 

Вихідна шихта – – 100 – 77,5 45 

Вихідна шихта + брикети (вихідна 

шихта + зв’язуюча речовина) 

90 

10 
14,6 67 33 77,6 44 

Вихідна шихта + брикети 

(експериментальна шихта* + 

зв’язуюча речовина) 

90 

10 
15,5 67 33 74,0 34 

Вихідна шихта + брикети 

(експериментальна шихта* + 

зв’язуюча речовина) 

90 

10 
15,5 80 20 74,8 41 

Вихідна шихта + брикети 

(експериментальна шихта* + 

зв’язуюча речовина) 

94 

6 
15,3 85 15 76,0 47 

Вихідна шихта + брикети 

(експериментальна шихта** + 

зв’язуюча речовина) 

90 

10 
16,0 67 33 77,9 31 

Вихідна шихта + брикети 

(експериментальна шихта** + 

зв’язуюча речовина) 

90 

10 
16,0 80 20 77,3 39 

Вихідна шихта + брикети 

(експериментальна шихта** + 

зв’язуюча речовина) 

94 

6 
15,7 85 15 76,5 43 

 

*експериментальна шихта складу: Г  35%, К  30%, СС  35%; 

**експериментальна шихта складу: Г  25%, К  25%, СС  40%, коксовий дріб’язок (<2 мм)  10%. 

2
2

8
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Вміст зв’язуючої речовини у суміші, що брикетується, можна знизити 

до 6% при достатній міцності брикетів. У сукупності із застосуванням 

коксового дріб’язку як компонента шихти для брикетування зменшення 

вмісту зв’язуючої речовини у суміші позитивно впливає на вихід та якість 

коксу з частково брикетованої шихти. Структурна міцність (43%) і вихід 

коксу (76,5%) з цієї шихти практично не відрізняються від міцності (44%) та 

виходу коксу (77,5%) з вихідної шихти. Кокси, які отримані із застосуванням 

брикетів з експериментальної шихти другого складу, мають добре 

проплавлену однорідну структуру. При цьому нівелюється загроза великого 

тиску розпирання в процесі коксування. 

Під час використання технології часткового брикетування вугільної 

шихти та застосуванні рідких відходів коксохімічного виробництва у якості 

зв’язуючої речовини в процесі брикетування можливо отримувати доменний 

кокс достатньої міцності. При цьому у складі вугільної шихти для 

коксування можна замінювати до 100-200 кг/т добреспікливого вугілля на 

слабоспікливе вугілля і неспікливі добавки. Реалізація цієї технології в 

умовах діючого коксохімічного виробництва дозволяє вирішити ряд проблем 

екологічного і ресурсозберігаючого напряму, а саме  утилізувати небезпечні 

рідкі відходи та частково вирішити проблему сировинної бази коксування. 

 

 

4.3 Розробка техніко-експлуатаційних параметрів технології 

позапічної обробки коксу 

 

Для визначення техніко-експлуатаційних параметрів технології 

позапічної обробки коксу було проведено серію промислових експериментів 

в умовах ПрАТ «Макіївкокс», зміст яких полягає у такому. Після 

вивантаження з коксової печі, гасіння та сортування за класами крупності 

фракція коксу розміром 25-80 мм, яка використовується в доменній печі, 
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оброблялась розбризкуванням розчинів пентаборатів калію, натрію і кальцію 

певної концентрації. До водного розчину пентаборату додавалась 0,1-0,2% 

неіоногенна поверхнево-активна речовина у вигляді моно- і діалкілових 

ефірів поліетиленгліколю. Кількість поверхнево-активної речовини в коксі 

складала 0,0035-0,0070% (мас.) у перерахунку на кокс. Обробка шматків 

коксу, що мають температуру до 1000С, здійснювалась на шляху руху коксу 

після його подрібнення і сортування за класами крупності. Для обробки було 

застосовано приготований розчин у такому обсязі, щоб кількість сухого 

пентаборату в коксі відповідала 0,09-0,68% (мас.) у перерахунку на кокс, а 

розчину було б достатньо для змочування всій поверхні шматків коксу, які 

підлягають обробці. Розбризкування розчину пентаборату здійснювалось із 

використанням насосу і форсунок. Визначення якісних показників коксу 

здійснювалося відповідно стандарту ISO 18894:2006 (табл. 4.15).  

Обробці підлягав доменний кокс з такими вихідними показниками 

якості: CSR=50,4%, CRI=34,4% (необроблений кокс  зразок 1). Метою 

промислового експерименту було визначення раціональних параметрів 

технології позапічної обробки доменного коксу. За результатами різних видів 

обробки було отримано кокси, оброблені відповідно до умов пропонованого 

способу позапічної обробки доменного коксу (зразки 2-8): 

 зразки 2-3  кокси, оброблені 2,0% розчином тетраборату калію з 

розрахунку 45 л/т коксу, тобто 0,09% (мас.) тетраборату калію з додаванням 

0,1% поверхнево-активної речовини (для зразка 2) і 0,2% поверхнево-

активної речовини (для зразка 3), що відповідає 0,0035 і 0,0070% (мас.);  

 зразок 4  кокс, оброблений 7,0% розчином тетраборату калію з 

розрахунку 35 л/т, тобто 0,25% (мас.) тетраборату калію на 1 т коксу з 

додаванням 0,2% поверхнево-активної речовини;  

 зразок 5  кокс, оброблений 15,0% розчином тетраборату калію з 

розрахунку 45 л/т коксу, тобто 0,68% (мас.) тетраборату калію на 1 т коксу з 

додаванням 0,2% поверхнево-активної речовини; 
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Таблиця 4.15 

Результати промислового експерименту з позапічної обробки коксу 

розчинами неорганічних речовин 

 

 зразки 6 і 7  кокси, оброблені розчином тетраборату натрію з 

додаванням 0,2% поверхнево-активної речовини ОП-10 (зразок 6) і 0,2% 

поверхнево-активної речовини марки ДБ (зразок 7); 

Зразки 

коксу 

Компоненти водного 

розчину для обробки коксу 

Кількість 

борату, 

% (мас.) 

Кількість 

поверхнево-

активної 

речовини, % 

(мас.) 

Показники 

якості коксу 

CRI CSR 

1 без обробки   34,4 50,4 

2 тетраборат калію і ДБ 0,09 0,0035 33,0 53,7 

3 тетраборат калію і ДБ 0,09 0,0070 32,5 54,8 

4 тетраборат калію і ДБ 0,25 0,0070 28,9 59,1 

5 тетраборат калію і ДБ 0,68 0,0070 28,3 60,1 

6 тетраборат натрію і ОП-10 0,25 0,0070 30,0 58,1 

7 тетраборат натрію і ДБ 0,25 0,0070 28,4 59,8 

8 тетраборат кальцію і ДБ  0,25 0,0070 31,3 56,3 

9 пентаборат калію і ДБ 0,09 0,0035 30,3 58,0 

10 пентаборат калію і ДБ 0,09 0,0070 28,5 59,9 

11 пентаборат калію і ДБ 0,25 0,0070 24,9 65,7 

12 пентаборат калію і ДБ 0,68 0,0070 22,3 69,8 

13 пентаборат натрію і ОП-10 0,25 0,0070 26,0 63,8 

14 пентаборат натрію і ДБ 0,25 0,0070 24,6 64,8 

15 пентаборат натрію і ДБ 0,68 0,0070 24,2 65,3 

16 пентаборат кальцію і ДБ 0,25 0,0070 28,0 62,1 

17 пентаборат кальцію і ДБ 0,68 0,0070 27,0 63,4 
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 зразок 8  кокс, оброблений розчином тетраборату кальцію з 

додаванням 0,2% поверхнево-активної речовини марки ДБ. 

Зразки за прикладами 9-17 було оброблено згідно умов розробленого 

способу покращення якісних показників доменного коксу:  

 зразки 9-12  кокс, оброблений за тих же умовах, що і зразки 2-5, 

тільки у якості активної речовини розчину було використано пентаборат 

калію;  

 зразки 13 і 14  кокси, оброблені за тих же умовах, що і зразки 6 і 7, 

тільки у якості активної речовини розчину було використано пентаборат 

натрію;  

 зразок 15  кокс, оброблений за тих же умовах, що і зразок 12, тільки 

у якості активної речовини розчину було використано пентаборат натрію;  

 зразки 16 і 17  кокси, оброблені за тих же умовах, що і зразки 11 і 12, 

тільки у якості активної речовини розчину було використано пентаборат 

кальцію. 

Обробка доменного коксу водними розчинами пентаборатів калію, 

натрію і кальцію (зразки 9-17) значно покращує якісні показники CSR та CRI 

коксу. Найбільше покращення якості коксу за показниками CSR і CRI 

спостерігається при обробці коксу пентаборатом калію (зразки 11 і 12). Це 

можна пояснити різною поведінкою іонів лужних і лужноземельних металів 

при їх взаємодії з вуглецевими кристалитами коксу в процесі позапічної 

обробки. Іони кальцію мають найменшу здатність до інтеркаляції в 

міжшаровий простір вуглецевих кристалитів коксу, що обумовлено хімічною 

природою кальцію і розмірами його іонів. Лужноземельний метал, який 

залишається на поверхні обробленого коксу, може активно взаємодіяти з 

вуглекислим газом в реакційній зоні апарату по визначенню показників СSR і 

CRI або в відновлювальної зоні доменної печі. При цьому з'являється доступ 

СО2 до вуглецевої речовини коксу. Іони натрію володіють проміжною між 
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кальцієм і калієм схильністю до інтеркаляції в міжплощинні порожнини 

кристалічної структури коксу. Тому, при обробці коксу водним розчином 

пентабората калію на поверхні кристаліту залишається мінімум іонів калію, 

доступних для окислювально-відновлювальних процесів.  

Встановлено, що збільшення кількості пентаборату калію у розчині, що 

використовується для обробки, більше 0,7% (мас.) не є раціональним. У 

цьому випадку збільшується кількість іонів калію, які не мають можливості 

інтеркалювати у графітизовану структуру коксу. Їх негативна дія на 

реакційну здатність коксу (CRI) не компенсується додатковою кількістю 

оксидів бору, що покриває поверхню коксу. Водночас, додаткові витрати 

сировинних матеріалів (борна кислота (Н3ВО3) та гідроокис калію (КОН)) 

для синтезу пентаборату калію суттєво підвищують собівартість кінцевого 

продукту. 

Обробка коксу з вихідними показниками CSR=50,4 і CRI=34,4 за 

допомогою пентаборату калію в кількості 0,09-0,68% (мас.) сприяє 

покращенню показників  CRI і CSR порівняно з показниками такого ж коксу, 

який було оброблено тетраборатом натрію: CRI зменшується на 12,3-21,2% 

(відносних) (відповідно з 32,5 до 28,5 і з 28,3 до 22,3), а значення CSR 

збільшується на 9,3-16,5% (відносних) (з 54,8 до 59,9 та з 60,1 до 69,8 

відповідно). У зіставленні з показниками вихідного коксу значення CRI 

зменшується при його обробці за пропонованою технологією на 17,2-35,2% 

(відносних) (з 34,4 до 28,5 та з 34,4 до 22,3 відповідно), а значення CSR 

збільшується на 18,8-38,5% (відносних) (з 50,4 до 59,9 та з 50,4 до 69,8 

відповідно). 

На другому етапі промислового експерименту було проведено 

дослідження впливу концентрації водного розчину пентабората калію, який 

було використано для позапічної обробки доменного коксу, з метою 

визначення його оптимальної концентрації (табл. 4.16).  
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Таблиця 4.16  

Залежність якісних показників коксу CSR і CRI від кількості 

пентаборату калію, що застосовується для його обробки 

Зразки 

коксу 

Концентрація пен-

таборату калію, % 

Кількість пентаборату 

калію, кг/т коксу 

Показники якості 

коксу 

CRI CSR 

1 0 0 34,4 50,4 

2 2,0 0,90 28,5 59,9 

3 5,0 2,25 26,4 63,4 

4 7,0 3,15 24,6 66,5 

5 10,0 4,50 23,5 68,2 

6 12,0 5,40 23,0 69,0 

7 15,0 6,75 22,3 69,8 

8 20,0 9,00 23,3 68,6 

 

Обробці підлягав доменний кокс з вихідними показниками якості: 

CSR=50,4%, CRI=34,4% (необроблений кокс  зразок 1). Зразки 2-8  кокси, 

оброблені розчином пентаборату калію з додаванням 0,2% поверхнево-

активної речовини марки ДБ. В цих зразках для обробки коксу було 

використано розчини з різною концентрацією пентаборату калію: 2%, 5%, 

7%, 10%, 12%, 15%, 20% відповідно. Кількість розчину для обробки в зразках 

2-8 становила 45 л/т коксу.  

Обробка коксу розчином пентаборату калію різної концентрації, тобто 

введенням в кокс різної кількості пентаборату, дозволяє варіювати 

величинами якісних показників CSR і CRI і прогнозовано покращувати якість 

коксу (зразки 2-8). 

Результати промислових експериментів позапічної обробки коксу 

розчинами неорганічних речовин були опрацьовані в стандартному пакеті 
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обробки статистичних даних. В результаті кореляційно-регресійного аналізу 

було отримано математичні залежності показників міцності та реакційної 

здатності від часу витримки обробленого коксу у вигляді поліноміальних 

рівнянь другого ступеня з коефіцієнтами кореляції r2=0,95: 

 залежність реакційної здатності коксу (CRI) від часу витримки: 

y=30,085-0,634x+0,033x2 (рис. 4.2 а); 

 залежність післяреакційної міцності коксу (CSR) від часу витримки: 

y=55,343+1,353x-0,069x2 (рис. 4.2 б). 

Найбільш інтенсивні зміни показників CRI і CSR коксу відбуваються в 

період до 10 діб витримки в умовах заводської лабораторії. Зберігання в 

ізольованих ємностях перешкоджає передчасному випаровуванню зайвої 

вологи, створюючи сприятливі умови для проникнення розчину в пори коксу. 

Транспортування коксу споживачам в залізничних вагонах і морським 

транспортом дає коксу певний час витримки, що дозволяє завершити процес 

рівномірного проникнення розчинів реагентів в середину шматка коксу. 

Значна товщина шару коксу при транспортуванні перешкоджає його 

пересиханню, що також сприяє завершенню процесу змочування коксу, який 

оброблено розчином реагентів.  

Таким чином, використання розробленої технології позапічної обробки 

коксу водним розчином пентаборату калію в суміші з поверхнево-активною 

речовиною та подальшою витримкою дозволяє: 

 збільшити післяреакційну міцність CSR на 9,3-16,5% (відн.); 

 знизити реакційну здатність CRI на 12,3-21,2% (відн.); 

 покращити якість коксу з вихідними показниками CRI=34-36% та 

CSR=50-55% до величини показників, що відповідають кращим 

міжнародним стандартам: CRI ≤25-22% і CSR ≥ 65-70%; 

 довести в доменній печі використання пиловугільного палива до 200-220 

кг/т чавуну завдяки покращенню якісних показників коксу; 
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 знизити витрату коксу в доменній печі з 520 до 300 кг/т чавуну завдяки 

покращенню якісних показників коксу; 

 цілеспрямовано отримувати кокс із заданими показниками CSR і CRI за 

рахунок його обробки розчином пентаборату калію оптимальної концентрації 

з додаванням поверхнево-активної речовини і при часовій витримці 

обробленого коксу. 

 

Рисунок 4.2 Залежність реакційної здатності коксу (а) і 

післяреакційної міцності коксу (б) від часу витримки  
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За результатами лабораторних та промислових досліджень 

пропонованої технології було розроблено технологічний регламент 

післяпічної обробки доменного коксу водним розчином неорганічних сполук 

для покращення показників якості CSR і CRI. Регламент містить: 

 вимоги до вихідних реактивів; 

 методику розрахунків для приготування 10% розчину пентаборату 

калію; 

 методику приготування розчину пентаборату калію; 

 методику післяпічної  обробки коксу 10% розчином пентаборату калію; 

 методику відбору, підготовки, випробувань проб промислових партій 

коксу для визначення показників CSR і CRI. 

1. Вимоги до вихідних реактивів.  

Для проведення хімічної реакції отримання розчину КВ5О8 необхідні 

реагенти: 

 борна кислота (Н3ВО3) із вмістом основної речовини не менше 99,9%; 

 гідроокис калію (КОН) з вмістом основної речовини не менше 95,0%; 

 поверхнево-активна речовина ДБ - ТУ У 24.5-356306986-0016:2008. 

2. Методика розрахунків для приготування 10% розчину 

пентаборату калію.  

З огляду на особливості фасування борної кислоти (в упаковках вагою 

1т) розрахунок кількості реагентів і одержуваного пентаборату калію 

здійснюється на 1т Н3ВО3 за рівнянням хімічної реакції:  

КОН+5Н3ВО3=КВ5О8+8Н2О. 

Для здійснення реакції необхідно КОН обсягом 180,6 кг. При цьому 

утворюється КВ5О8 у кількості 716,1 кг та вода у кількості 464 кг.  

Розрахунок кількості реагентів проведено із врахуванням вмісту 

речовини в вихідних реактивах 100%. Якщо вміст основної речовини в 
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вихідних реактивах менше 100%, то необхідним буде використання 

відповідних коефіцієнтів корегування. 

Фізичні параметри 10% водного розчину пентаборату калію, який 

отримано з 716,1 кг КВ5О8: розчин має щільність 1,05 кг/см3 при 800С, 7161 

кг розчину займає об’єм 6820 л.  

Таким чином, з 1 т Н3ВО3 можна отримати 7160 кг або 6820 л 10% 

розчину КВ5О8, для чого необхідно використовувати: Н3ВО3  1000 кг, КОН  

 181 кг, води  5980 кг і поверхнево-активної речовини ДБ  14,3 кг. 

3. Методика приготування розчину пентаборату калію.  

Перед приготуванням розчину необхідно розрахувати кількість 

хімічних реагентів і води на задану кількість розчину. Приготування розчину 

проводиться в ємності, яка має бути оснащена пристроєм для підігріву, 

пристроєм для перемішування, водоміром і термопарою. 

Ємність для приготування розчину має бути очищена від твердого 

залишку і при необхідності промита гарячою водою (85-900С). У чисту 

ємність заливається розрахована кількість водопровідної води, обсяг якої 

вимірюється витратоміром і контролюється рівнеміром. У холодну воду 

засипається розрахункова кількість гідроксиду калію, розчин нагрівається до 

900С за постійного перемішування. У нагрітий розчин лугу додається 

розрахункова кількість борної кислоти. Процес розчинення Н3ВО3 є 

ендотермічним, тому температура розчину знижується до 70-800С. При 

постійному перемішуванні температуру розчину необхідно підвищити до 85-

900С. Надалі в розчин додається розрахована кількість поверхнево-активної 

речовини ДБ. Після досягнення розчином температури 850С він 

перемішується протягом 30-60 хв. та стає готовим до використання. 

Після приготування розчину відбирається проба для визначення 

параметрів розчину в центрально-заводській лабораторії. Готовий розчин 

перекачується в іншу ємність, з якої розчин подається на обробку коксу. 
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Одночасно здійснюється приготування нової порції розчину в першій 

ємності. 

4. Методика післяпічної обробки коксу 10% розчином пентаборату 

калію.  

Оптимальна кількість розчину пентаборату калію для покращення по-

показників CSR і CRI доменного коксу становить 45 кг/т коксу. Для 

виконання вимог по вологості коксу (Wr не більш 5%) обробку коксу на 

діючих коксохімічних виробництвах рекомендовано проводити з розрахунку 

25-35 кг розчину на 1т коксу залежно від вихідної вологості коксу і вимог до 

його якості за показниками CSR і CRI. 

Обробку коксу розчином КВ5О8 з температурою 85-900С 

рекомендовано проводити шістьма форсунками при конвеєрному 

завантаженні в залізничні вагони або чотирма форсунками в кожному з 

бункерів доменного коксу при бункерному завантаженні в залізничні вагони. 

Обробка коксу розчином пентаборату калію проводиться з ємностей, в 

яких накопичено необхідну кількість підготовленого розчину пентаборату 

калію. Всі ємності повинні бути забезпечені нагрівачем для підтримки 

температури розчину 85-900С, циркуляційним насосом для перемішування 

розчину, термопарою, насосом для подачі розчину до місця розбризкування, 

який здатний створювати тиск в системі 5-10 ат, манометром для 

вимірювання тиску в системі подачі розчину і витратоміром розчину. 

Обробку коксу розчином пентаборату калію необхідно здійснювати в 

процесі його надходження в завантажувальні бункери або в процесі руху по 

стрічці конвеєру з забезпеченням максимально повного змочування поверхні 

шматків коксу. 

Діаметр випускного отвору форсунок (3,5 мм) і тиску в системі (3-4 

атм) повинні забезпечувати необхідну витрату розчину. Конструкція 

форсунок повинна забезпечити дрібнодисперсне розбризкування розчину і 

створювати факел розбризкування розчину ≥90º. 



240 

 

Обслуговуючий персонал має здійснювати контроль обробки коксу 

розчином пентаборату калію. Подача розчину на форсунки повинна 

здійснюватися тільки при завантаженні коксу в бункер або наявності коксу 

на стрічці конвеєра. 

Під час реалізації технологічного процесу має здійснюватися фіксація 

параметрів роботи установки з підготовки розчину і зрошенню коксу:  

 залишок розчину в ємності і його концентрація; 

 кількість реагентів, які завантажуються в ємність; 

 кількість води, яка завантажуються в ємність; 

 температурний режим нагріву; 

 витрата розчину на зрошення коксу; 

 тиск у мережі; 

 кількість коксу, обробленого розчином пентаборату калію; 

 концентрація розчину; 

 порушення технологічного режиму і час їх усунення. 

5. Методика відбору, підготовки, випробувань проб промислових 

партій коксу для визначення показників CSR і CRI.  

З кожної промислової партії доменного коксу необхідно відбирати по 

дві проби коксу для визначення показників CSR і CRI.   

Відбір проб при конвеєрному способі завантаження доменного коксу в 

залізничні вагони. 

Проба №1 відбирається з коксу, який необроблений розчином 

пентаборату калію. Для відбору проби №1 тимчасово припиняється подача 

розчину пентаборату калію на зрошення коксу на конвеєрі при завантаженні 

в залізничні вагони. У процесі завантаження у вагон коксу, який не 

оброблено розчином пентаборату калію, здійснюється відбір чотирьох 

точкових проб по 20 кг кожна. Об'єднана проба №1 масою 80 кг (420) 

розсіюється на класи крупності (ГОСТ 5954.1-91). Проба обсягом 50 кг, 
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складена пропорційно вмісту класів крупності (крім класу 0-25 мм), 

готується для випробування на показники CRI і CSR за ДСТУ 4073-2006. 

Проба № 2 відбирається з партії коксу, що оброблена розчином 

пентаборату калію. Обробка розчином пентаборату калію здійснюється 

протягом робочої зміни під час подачі коксу на конвеєр відділення 

коксосортування  і подальшого завантаження доменного коксу у залізничний 

вагон. Відповідно до стандарту СОУ МПП 75.160-323:2010 відбираються 

точкові проби і накопичуються в окремому герметичному контейнері. 

Здійснюється відбір чотирьох точкових проб по 20 кг кожна. Об'єднана проба 

№2 масою 80 кг (420) розсіюється на класи крупності (ГОСТ 5954.1-91). 

Проба обсягом 50 кг, складена пропорційно вмісту класів крупності (крім 

класу 0-25 мм), готується для випробування на показники CRI і CSR за ДСТУ 

4073-2006. 

Відбір проб при бункерному способі завантаження доменного коксу в 

залізничні вагони. 

Проба №1 відбирається з коксу, який необроблений розчином 

пентаборату калію. Для відбору проби №1 один із завантажувальних 

бункерів спорожняється. У порожній бункер завантажується 40-50 тонн 

коксу, необробленого розчином. У процесі вивантаження набраного коксу в 

залізничний вагон здійснюється відбір чотирьох точкових проб по 20 кг 

кожна. Об'єднана проба №1 масою 80 кг (420) розсіюється на класи 

крупності (ГОСТ 5954.1-91). Проба обсягом 50 кг, складена пропорційно 

вмісту класів крупності (крім класу 0-25 мм), готується для випробування на 

показники CRI і CSR за ДСТУ 4073-2006. 

Проба №2 відбирається з партії коксу, що оброблена розчином 

пентаборату калію. Обробка здійснюється протягом зміни після відбору 

проби №1 під час подачі доменного коксу в один із завантажувальних 

бункерів відділення коксосортування, а також в проміжках між подачами 

коксу для досягнення встановленої регламентом витрати реагенту на 
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зрошення коксу. Відповідно до стандарту СОУ МПП 75.160-323:2010 

відбираються точкові проби і накопичуються в окремому герметичному 

контейнері. Здійснюється відбір чотирьох точкових проб по 20 кг кожна. 

Об'єднана проба №2 масою 80 кг (420) розсіюється на класи крупності 

(ГОСТ 5954.1-91). Проба обсягом 50 кг, складена пропорційно вмісту класів 

крупності (крім класу 0-25 мм), готується для випробування на показники 

CRI і CSR за ДСТУ 4073-2006. 

Після лабораторного визначення показників CSR і СRI необхідно 

внести  коригування по очікуваним у споживача показникам у порівнянні з 

вихідними показниками коксу після обробки розчином пентаборату калію 

CSR=60-61% і СRI=29-30%. 

За показником CSR: 

 через п'ять діб – збільшити на  1-2%; 

 через десять діб і більше  збільшити на 3-4%. 

За показником СRI: 

 через п'ять діб – зменшити на 1-2%; 

 через десять діб і більше – зменшити на 3-4%.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. На підставі дослідження властивостей бездимного твердого палива 

встановлено, що це паливо відповідає вимогам, які пред'являються до 

відновників феросплавного виробництва. Встановлено, що питомі витрати 

марганцевої сировини, вуглецевого твердого палива і кварциту знижуються 

на 1,1; 16,6 і 4,4 кг/т відповідно, електроенергії – на 41,9 кВтгод/т за рахунок 

підвищенної реакційної здатності бездимного твердого палива. Доведено 

техніко-економічні переваги використання бездимного твердого палива у 
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якості відновника феросплавного виробництва: зниження вмісту марганцю в 

шлаку на 1,2%, збільшення витягу марганцю на 0,7%, зростання 

продуктивності печі на 1,2%. На підставі результатів промислових 

експериментів на Нікопольському заводі феросплавів і Стахановському 

заводі феросплавів встановлено оптимальні показники якості бездимного 

твердого палива, рекомендовані для феросплавних виробництв. 

2. На підставі результатів дослідно-промислових експериментів із 

бездимним твердим паливом в якості палива було встановлено, що бездимне 

тверде паливо є кращим у порівнянні з енергетичним вугіллям марок Т і А, 

тому котельні установки, що працюють на бездимному твердому паливі, 

мають кращі екологічні показники: кількість викидів в атмосферу по NOx 

знижується в 2,3 рази, SO2 – в 2,1 рази, СО – в 6,7 рази. Доведено суттєву 

економічну доцільність використання бездимного твердого палива: 

скорочення витрат на 1т виробленої пари в 2 рази у порівнянні з 

енергетичним вугіллям, зростання коефіцієнту корисної дії котла за рахунок 

зниження хімічного і механічного недопалу палива, зниження втрат тепла з 

газами. Обґрунтовано вимоги до показників якості бездимного твердого 

палива, рекомендованого для міні-ТЕС, комунальних і котелень промислових 

підприємств. 

3. Розроблена методика вимірювання тиску брикетування на екструдері 

під час виготовлення брикетів за аналогічною технологією, що необхідно у 

разі їх виробництва із суміші вугільної сировини і зв’язуючої речовини з 

метою утилізації рідких відходів коксохімічного підприємства. Доведено, що 

подальше використання брикетів в процесі коксування призведе до 

збільшення виходу цільових продуктів коксування. Встановлено, що для 

запобігання погіршення якості коксу і технологічних умов коксування (тиск 

розпирання) кількість брикетів в шихті коксування має бути менше за 30%, їх 

вміст в загальному складі шихти має бути таким, щоб кількість рідких 

відходів в складі шихти не перевищувала 0,5-1,5% залежно від її марочного 
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складу. Доведено можливість заміни частки добреспікливого вугілля (20-

30%) у складі вугільної шихти для коксування на слабоспікливе вугілля і 

неспікливі добавки. Реалізація розробленої технології в умовах 

коксохімічного виробництва дозволяє вирішити проблеми екологічного та 

ресурсозберігаючого напрямку, а саме утилізувати небезпечні рідкі відходи 

та частково вирішити проблему сировинної бази коксування. 

4. За результатами лабораторних та промислових досліджень 

пропонованої технології розроблено технологічний регламент післяпічної 

обробки доменного коксу водним розчином пентаборату калію для 

покращення показників якості CSR і CRI, який містить вимоги до вихідних 

реактивів, методики розрахунків для приготування 10% розчину пентаборату 

калію, приготування розчину, післяпічної обробки коксу розчином 

пентаборату калію, методики відбору, підготовки і випробувань проб 

промислових партій коксу для визначення показників CSR і CRI. 

Основні положення 4 розділу дисертаційної роботи відображені у 

наукових працях автора [84, 86, 91, 110, 111, 167, 173, 239, 261]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОЇ  

ЕНЕРГО-ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ВУГІЛЛЯ 

 

 

5.1 Еколого-економічна оцінка використання бездимного твердого 

палива при спалюванні в котлоагрегатах  

 

Отримання енергії при спалюванні бездимного твердого палива, 

виробленого за новою технологією, обумовлює зниження антропогенного 

впливу на навколишнє середовище, який характеризується як зміна 

природного рівня потоків шкідливих хімічних речовин у навколишньому 

середовищі. Основними  речовинами, які забруднюють навколишнє 

середовище та утворюються при спалюванні бездимного твердого палива в 

котлоагрегатах, є оксиди азоту, оксиди сірки і пил [233]. Їх обсяги в 

більшості країн світу обмежуються законодавчо [190].  

За характером утворення оксидів азоту розрізняють такі їх види: 

термічні, паливні та швидкі. Особливістю термічних оксидів азоту є швидке 

зростання їх обсягу (майже експоненціальне) з підвищенням температури 

горіння. Утворення паливних оксидів азоту пов'язано з наявністю азотної 

складової у вугіллі. Їх обсяг порівняно з термічними оксидами азоту у 

меншій мірі залежить від температури горіння. Обсяг швидких оксидів азоту 

в загальному обсязі викидів та їх залежність від температури горіння 

несуттєві.  

Для температур 800-9000С (проти 1200-17000С при пиловугільному 

спалюванні) основний внесок в утворення оксидів азоту здійснюють паливні 

та швидкі оксиди азоту. Термічні оксиди азоту практично не утворюються. 

Зазвичай в оксиди азоту переходить від 5 до 20% азоту палива, з яких 
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близько 90% – це монооксид азоту і 10% – діоксид азоту. При спалюванні в 

котлоагрегатах при високих температурах (1500-17000С), що характерно для 

всіх великих ТЕС України, основний внесок в утворення оксидів азоту 

будуть вносити термічні оксиди, які утворюються при взаємодії азоту і 

кисню, що входять до складу повітря. Внесок паливних і швидких оксидів 

азоту в такому випадку є незначним [58]. 

Викиди оксидів сірки, що утворюються при спалюванні вугілля на ТЕС 

України, визначаються наявністю сірки у вугіллі, що спалюється. Кількісна 

оцінка викидів проводиться на підставі стехіометрії реакції горіння. Діючі в 

Україні ТЕС не обладнані системами сіркоазотоочищення. В даний час 

актуальною для ТЕС України є проблема будівництва систем сіркоочищення, 

з огляду на те, що плата за валові викиди оксидів сірки є значною і постійно 

підвищується. Використання низькосірчистого бездимного твердого палива 

суттєво вплине на вирішення глобальної екологічної проблеми захисту 

навколишнього середовища від сполучень сірки в промислових викидах [47]. 

Під час проведення промислових експериментів зі спалюванням бездимного 

твердого палива в умовах котельні ВПС-2 шахтоуправління «Покровське» 

було визначено помітне зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу 

з димовими газами (табл. 5.1).  

В результаті промислових випробувань бездимного твердого палива, 

виготовленого за пропонованою технологією, було досягнуто скорочення 

основних викидів в атмосферу:  

 діоксиду сірки – 32,5%; 

 оксиду азоту – 50%; 

 оксиду вуглецю – 72%; 

 пилу – 32%. 

Зменшення концентрації шкідливих речовин впливає на техніко-

економічні показники діяльності через скорочення розміру екологічного 

збору за забруднення навколишнього середовища. 



247 

 

Таблиця 5.1  

Технічні та екологічні показники роботи котельні на штатному  

та бездимному твердому паливі 

Показники 

Значення показника 

штатне 

паливо 

тверде 

бездимне 

паливо 

Паропродуктивність котла, т/год 5 6 

Питомі витрати димових газів, м3/год 10400 12400 

Концентрація:   

 діоксид сірки, г/м3 0,497 0,338 

 оксид азоту, г/м3 0,404 0,202 

 оксид вуглецю, г/м3 0,55 0,154 

 пил, г/м3 0,44 0,300 

Тариф за забруднення навколишнього середовища 

за основними видами викидів: 
 

 

 діоксид сірки, грн/т 212 212 

 оксид азоту, грн/т 212 212 

 оксид вуглецю, грн/т 8 8 

 пил, грн./т 8 8 

 

Суттєве зменшення показників промислових викидів дозволило 

підприємству зменшити екологічний збір за забруднення навколишнього 

середовища за основними видами викидів на 41% (табл. 5.2-5.3). 

Використання бездимного твердого палива в котлоагрегатах є не тільки 

екологічно, а й економічно доцільним з огляду на вищу продуктивність 1 т 

цього палива порівняно зі звичайним пиловугільним паливом. Економічну 

оцінку ефективності використання бездимного твердого палива пропонується 

здійснювати у два етапи. 
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Таблиця 5.2 

Розрахунок плати за шкідливі викиди на прикладі котельні 

шахтоуправління «Покровське» при роботі на вугіллі 
 

Показники 
Значення 

показника 

Витрати вугілля, т 22250 

Питомі витрати вугілля, т/год 1,032 

Кількість годин роботи котельні, год 21560 

Виробництво пари, т 107800 

Вихід димових газів, тис.м3 224225 

Склад шкідливих викидів:  

 діоксид сірки, т 111 

 оксид азоту, т 91 

 оксид вуглецю, т 123 

 пил, т 98 

Збір за забруднення навколишнього середовища за основними 

видами викидів, грн, у тому числі: 
44564 

 діоксид сірки, грн 23610 

 оксид азоту, грн 19192 

 оксид вуглецю, грн 980 

 пил, грн 783 
 

На першому етапі має розраховуватися загальні витрати на 

використання палива на підставі показників вартості палива, вартості 

залізничного тарифу за його перевезення та збору за забруднення 

навколишнього середовища.  

Загальні витрати на спалювання 1 т палива в котельні пропонується 

розраховувати за формулою: 
 

Вз = КеВв + Зн +Тз ,                                                    (5.1) 
 

де Вз – загальні витрати на використання палива, грн; 

Вв  – вартість 1 т палива, грн; 
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Зн  – збір за забруднення навколишнього середовища при використанні 1 т 

палива, грн; 

Тз  – вартість залізничного тарифу за перевезення 1 т палива, грн; 

Ке – коефіцієнт експлуатаційних витрат. 

Таблиця 5.3 

Розрахунок плати за шкідливі викиди на прикладі котельні 

шахтоуправління «Покровське» при роботі  

на бездимному твердому паливі 
 

Показники 
Значення 

показника 

Витрати бездимного твердого палива, т 13241 

Питомі витрати бездимного твердого палива, т/год 0,737 

Кількість годин роботи котельні, год 17967 

Виробництво пари, т 107800 

Вихід димових газів, тис.м3 222787 

Склад шкідливих викидів:  

 діоксид сірки, т 75 

 оксид азоту, т 45 

 оксид вуглецю, т 34 

 пил, т 67 

Збір за забруднення навколишнього середовища за основними 

видами викидів, грн, у тому числі: 
26292 

 діоксид сірки, грн 15954 

 оксид азоту, грн 9534 

 оксид вуглецю, грн 273 

 пил, грн 531 
 

Технологія використання палива в котельні передбачає здійснення 

процесів транспортування, подрібнення, сушки, завантаження палива в 

котельні та інших, які супроводжуються відповідними експлуатаційними 

витратами. Залежно від типу палива ці витрати можуть суттєво відрізнятися, 

що має бути враховано при розрахунку загальних витрат на використання 

палива на підставі спеціального показника  коефіцієнта експлуатаційних 
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витрат. У пропонованій формулі цей коефіцієнт враховує особливості 

застосування різних видів палива в котельні. Використання бездимного 

твердого палива у зіставленні зі штатним паливом є більш технологічним та 

потребує менших трудових та матеріальних витрат, у тому числі 

енергоресурсів. Значення коефіцієнта експлуатаційних витрат залежить 

також від типу котельні та особливостей її експлуатації, режиму роботи 

котельні та інших умов. Отже, значення коефіцієнта для кожної котельні є 

індивідуальним та визначається дослідно-статистичним методом. Розрахунок 

загальних витрат на використання бездимного твердого палива в якості 

палива виконаний на основі даних про вартість штатного вугілля марки ДГ 

для умов роботи котельні ВПС-2 шахтоуправління «Покровське» за 

показниками роботи та тарифами, діючими в 2007 р. (табл. 5.4). 
 

Таблиця 5.4 

Техніко-економічні показники діяльності шахтоуправління 

«Покровське» та діючі тарифи на використання палива 

Показники 
Значення 

показника 

Ціна вугілля марки ДГ, грн/т 360 

Ціна бездимного твердого палива, грн/т 500 

Обсяг вугілля на рік, т 22 250 

Обсяг бездимного твердого палива на рік, т  13 241 

Збір за забруднення навколишнього середовища при використанні 

вугілля марки ДГ за рік, грн 
44 564 

Збір за забруднення навколишнього середовища при використанні 

бездимного твердого палива за рік, грн 

 

26 292 

Вартість річного залізничного тарифу для вугілля марки ДГ, грн 224 900 

Вартість річного залізничного тарифу для бездимного твердого 

палива, грн 
300 900 

Коефіцієнт експлуатаційних витрат для умов використання 

вугілля марки ДГ 
1,12 

Коефіцієнт експлуатаційних витрат для умов використання 

бездимного твердого палива 
1,09 
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Загальні річні витрати на використання вугілля марки ДГ для умов 

шахтоуправління «Покровське» становлять: 
 

Вз
в = 360222501,12 + 44564 + 224900 = 9 240 664 грн. 

 

Загальні річні витрати на використання бездимного твердого палива 

для умов шахтоуправління «Покровське» становлять: 
 

Вз
бп

 = 500132411,09 + 26292 + 300900 = 7 543 537 грн. 
 

Загальна сума економії річних витрат на використання палива становить: 
 

Ев = 9 240 664 – 7 543 537 = 1 697 127грн., що складає +18,4%. 
 

Таким чином, витрати на використання бездимного твердого палива в 

умовах котельні є нижчими на 18,4% у порівнянні з використанням вугілля 

марки ДГ внаслідок більш високого коефіцієнта корисної дії. Розрахований 

економічний результат відображає економічну складову промислового 

використання бездимного твердого палива в котельнях та зменшення збору 

за забруднення навколишнього середовища [5]. Водночас цей показник не 

враховує результат збереження навколишнього середовища, тобто прямий 

ефект від екологічної складової, який являє собою економічний ефект від 

ненанесення збитків екології.  

Важливою оцінкою результативності використання бездимного 

твердого палива у якості енергетичного продукту є також врахування 

непрямого ефекту, який являє собою результат збереження людського 

капіталу, а саме працездатності, здоров’я та життєдіяльності людей, що в 

умовах переходу на екологічно безпечну економіку має стати головним 

результатом впровадження інноваційних технологій в Україні. Водночас це 

передбачено Наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України «Про затвердження Методики розрахунку розмірів 

відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» [159]. 
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5.2 Економічна оцінка газифікації бездимного твердого палива 

 

Реалізація технології  глибокої переробки викопного вугілля буде 

сприяти якісному розвитку коксохімічної галузі в напрямку безперервного 

збільшення глибини переробки вугільної сировини, що забезпечить 

довгостроковий сталий розвиток України.  Впровадження цієї інноваційної 

технології дозволить перейти від імпорту сировинних енергетических 

продуктів до виробництва високотехнологічних продуктів глибокої 

переробки вугілля зі збільшеною доданою вартістю. В результаті стає 

можливим вихід українських виробників на світовий ринок метанолу, який в 

останні роки дістав активного розвитку внаслідок стабільного попиту на цей 

продукт. Наявність інноваційної технології переробки вугілля дозволить 

досягти конкурентних переваг не тільки в межах окремої компанії, але і 

країни в цілому. Хімічна переробка синтез-газу сприятиме формуванню 

принципово нового ставлення до використання вугільних ресурсів в Україні. 

Виробництво на засадах інноваційної технології, що спирається на 

приховані і невикористані резерви викопного вугілля, може стати прикладом 

реалізації великих переробних проектів в умовах глобальної економічної 

кризи і виступати в якості одного із напрямів підвищення добробуту 

населення України. Тому технічні проекти, що реалізуються окремою 

компанією, мають підтримуватися регіональними та місцевими органами 

влади та спеціальними програмами Кабінету Міністрів України. 

Застосування технології газифікації бездимного твердого палива 

можливе як в умовах діючого коксохімічного підприємства, так і в умовах 

окремого хіміко-технологічного виробництва, в якому відсутнє обладнання 

для здійснення високотемпературного піролізу викопного вугілля. Для 

економічної оцінки ефективності запропонованої технології газифікації 

бездимного твердого палива були розроблені бізнес-плани за двома 



253 

 

вищенаведеними варіантами застосування цієї технології для глибокої 

переробки вугілля. 

Для умов застосування пропонованої технології в умовах діючого 

коксохімічного підприємства було розроблено бізнес-план, який передбачає 

виробництво бездимного твердого палива на одній з існуючих коксових 

батарей (продуктивністю 410 тис. т бездимного твердого палива на рік), що 

працює в комплексі з установкою термічної підготовки шихти перед 

коксуванням. Як сировинна база можуть бути використані будь-яке 

низькоспікливе високолетюче вугілля (Y = 9-11 мм) марок ДГ, Г і ГЖ із 

вмістом сірки до 3% з можливим підвищеним вмістом внутрішньої вологи і 

хлору.  

Для об’єктивної економічної оцінки газифікації бездимного твердого 

палива необхідно розглядати весь комплекс глибокої переробки вугілля, який 

передбачає послідовність технологій від збагачення рядового викопного 

вугілля до отримання кінцевих продуктів: синтетичного моторного палива 

А - 92 (Євро 5) або зрідженої пропан-бутанової суміші (рис. 5.1).  

У цьому комплексі технологічних процесів пропонується застосування 

розроблених інноваційних технологій виробництва та газифікації бездимного 

твердого палива (пп. 2.2 і 2.3), які є запатентованими [173, 174, 178, 179, 180]. 

Технологія передбачає здійснення конверсії всього коксового газу після його 

евакуації з коксових печей. Наявність конвертору газу у складі обладнання 

для реалізації пропонованої технології виключає численні операції 

вловлювання та переробки хімічних продуктів коксування, які є екологічно 

надзвичайно небезпечними й основними забруднювачами навколишнього 

середовища на традиційному коксохімічному виробництві. 

Блок газифікації у пропонованій технологічній схемі потребує повну 

герметичність реактора газифікації і всіх комунікацій, що унеможливлює 

попадання шкідливих викидів газів в атмосферу, у тому числі чадного та 

вуглекислого газу. 
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Рисунок 5.1 Схема технології глибокої переробки вугілля 
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Шлак отримується в охолодженому гранульованому стані і не містить 

небезпечних включень. Використання як сировини розпеченого бездимного 

твердого палива виключає отримання побічних продуктів органічної хімії та 

їх небезпечну переробку, зокрема, конденсацію та переробку надсмольної й 

фенольної води, кам’яновугільної смоли та фусів. Глибока очистка 

отриманого синтез-газу від H2S, HCN, HCl та інших хімічних сполук, а також 

від твердих вуглецевих частинок передбачає виробництво сірки, сірчаної 

кислоти та інших товарних продуктів. 

Отриманий бензин А-92, який за якістю відповідає сучасним світовим 

екологічним вимогам бензину Євро 5, під час використання для 

автотранспорту зменшить шкідливі викиди у навколишнє середовище. 

Застосування зрідженого газу пропан-бутану в комунальному господарстві, 

на автотранспортних підприємствах забезпечить усі переваги цього виду 

палива та екологічний ефект для малих міст і селищ порівняно з вугільним 

опаленням. 

Аналіз переваг запропонованої технології дозволяє  визначити найбільш 

суттєві з них, які полягають у наступному: 

 ціни на низькометаморфізоване вугілля, що є сировиною для технології, 

значно нижчі за ціни на високометаморфізоване вугілля; 

 наявні запаси низькометаморфізованого вугілля дозволяють реалізувати 

цю технологію протягом тривалого терміну у довгостроковій перспективі; 

 наявність стабільного попиту на метанол з боку підприємств хімічної 

галузі; 

 транспортна система і потужності з видобутку вугілля не потребують 

додаткових витрат для збільшення обсягу видобутку і постачання вугілля. 

Однією з основних перешкод на шляху впровадження інноваційної 

технології переробки вугілля є  відсутність досвіду будівництва й 

експлуатації сучасних хіміко-технологічних виробництв синтез-газу в 

Україні. Водночас за умов реалізації технології виникають додаткові 
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можливості, а саме: 

 виробництва електроенергії і розвитку подальшої переробки метанолу; 

 істотного зниження темпів зростання ціни на природний газ у разі 

реалізації проекту середнього обсягу з переробкою від 1 млн.т бездимного 

твердого палива на рік; 

 виробництва метанолу, бензину, паливного газу та інших цінних 

продуктів як результат переробки синтез-газу. 

Дослідження інноваційних технологій переробки вугільного сировини 

показують, що найбільш перспективним напрямком є створення і 

застосування модульних і стаціонарних установок, які виробляють 

синтетичне рідке паливо. При цьому вирішується одна з важливіших 

екологічних проблем – викиди діоксиду сірки. Достатньо ефективні методи із 

застосуванням оксиду кальцію є надзвичайно витратними, тому як 

потребують попереднього енерговитратного випалювання вапняку та 

супроводжуються збільшенням кількості золошлакових відходів.  

Впровадження технологій виробництва та газифікації бездимного 

твердого палива передбачає здійснення значних інвестицій за відповідним 

бізнес-планом [210]. З метою визначення найбільш економічно доцільного 

способу впровадження пропонованої технології було розглянуто три можливі 

варіанти здійснення технологічних процесів різних виробництв, для кожного 

з яких розраховано техніко-економічні показники (табл. 5.5-5.6).  

Розглянуті варіанти технології глибокої переробки вугілля 

відрізняються умовами реалізації пропонованої технології, а саме потужністю 

коксового виробництва у разі впровадження на діючих виробництвах 

(перший та другий варіанти) або за умов введення в експлуатацію нового 

технологічного обладнання. Відповідно до цих умов розраховано загальні та 

питомі техніко-економічні показники для порівняння собівартості товарної 

продукції, прибутку та розрахунку строку окупності власних фінансових 
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ресурсів. В якості основного критерію ефективності варіанту було обрано 

строк окупності фінансових ресурсів.  

Таблиця 5.5  

Техніко-економічні показники впровадження технології глибокої 

переробки вугілля 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Варіанти впровадження технології ГПВ 

I варіант II варіант III варіант 

1. Обсяг виробництва продукції: 
    

- бездимне тверде паливо тис. т 552,0 921,0 552,0 

- синтез-газ млн м3 1 889,5 3 152,6 1 889,5 

- метанол сирець тис. т 899,8 1 501,2 899,8 

- бензин А-92 тис. т 383,6 640,0 383,6 

- скраплений пропан-бутан тис. т 44,1 73,6 44,1 

- пальний газ тис. т 13,2 22,1 13,2 

- граншлак тис. т 80,6 134,5 80,6 

- двооксид вуглецю млн м3 212,5 354,6 212,5 

- сірка колоїдна тис. т 6,9 11,5 6,9 

2. Витрати сировини на газифікацію: тис. грн 4 365 267 7 283 354 4 365 267 

- бездимне тверде паливо тис. грн 2 788 594 4 652 708 2 788 594 

- кисень тис. грн 891 833 1 488 004 891 833 

- водяна пара тис. грн 684 840 1 142 642 684 840 

- питомі витрати сировини на 1 т продукції тис. грн/т 265 393 265 393 265 393 

3. Собівартість по операціям: тис. грн 2 015 092 3 239 604 2 015 092 

- газифікація бездимного твердого палива тис. грн 179 400 299 325 179 400 

- конверсія коксового газу тис. грн 223 891 373 558 223 891 

- очищення синтетичного газу тис. грн 417 579 696 721 417 579 

- парова конверсія CO тис. грн 183 300 183 300 183 300 

- витяг і компримування CO2 тис. грн 138 138 230 480 138 138 

- синтез метанолу тис. грн 561 450 936 768 561 450 

- виробництво моторних палив тис. грн 311 334 519 453 311 334 

4. Загальна собівартість товарної продукції: тис. грн 6 380 358 10 522 958 6 380 358 
 

 

Незважаючи на різні умови реалізації пропонованої технології глибокої 

переробки вугілля питомі витрати сировини на 1 т продукції для всіх 

варіантів є однаковими. Витрати за операціями залежать від обсягу 

виробництва продукції за виключенням операції парової конверсії СО, 

собівартість якої є однаковою для трьох варіантів реалізації технології. 

Найбільш витратною є операція синтезу метанолу, за якою питома вага 

витрат у загальній собівартості товарної продукції складає близько 28% за 

різними варіантами. Найменш витратною є операція витягу і компримування 
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Перший варіант передбачає реалізацію технології в умовах діючого 

коксохімічного виробництва на базі коксової батареї потужністю 480 тис.т 

бездимного твердого палива на рік. Діючий вуглепідготовчий цех має все 

необхідне обладнання та споруди для розвантаження вугілля, його зберігання 

на закритому вугільному складі, дозувальне та відділення кінцевого 

дроблення вугілля за схемою групового дроблення компонентів. Існуючі 

потужності цеху вловлювання хімічних продуктів коксування дозволяють 

перероблювати газові та рідкі продукти коксування у повному обсязі.  

Передбачається, що газифікатор бездимного твердого палива буде 

розміщено з коксової сторони батареї, що дозволить гаряче бездимне тверде 

паливо, яке видане з коксових печей з температурою до 9000С, у 

CO2, за якою витрати у загальній собівартості товарної продукції складають 

близько 7%. 

Таблиця 5.6 

Показники інвестиційних витрат у разі впровадження варіантів 

технології глибокої переробки вугілля 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Варіанти впровадження технології ГПВ 

I варіант II варіант III варіант 

1. Питомі витрати на 1 т продукції: тис.грн/т 4 712 4 540 4 712 

- газифікація 1 т бездимного твердого палива тис.грн/т 325 325 325 

- конверсія 1000 м3 коксового газу тис.грн /тис. м3 1 560 1 560 1 560 

- синтез 1 т метанолу тис.грн/т 624 624 624 

- виробництво 1 т моторного палива тис.грн/т 728 876 728 

2. Кінцева продукція: тис. грн 12 967 043 21 635 230 12 967 043 

- бензин А- 92 (без акцизу) тис. грн 12 206 658 20 366 544 12 206 658 

ціна бензину А-92 грн/т 31 824 31 824 31 824 

- скраплений пропан-бутан  (без акцизу) тис. грн 431 007 719 125 431 007 

ціна скрапленого пропан-бутану грн/т 9 776 9 776 9 776 

- сірка колоїдна тис. грн 80 730 134 696 80 730 

ціна сірки колоїдної грн/т 11 700 11 700 11 700 

- двооксид вуглецю тис. грн 248 648 414 864 248 648 

ціна двооксиду вуглецю грн/тис. м3 1 170 1 170 1 170 

3. Прибуток від операційної діяльності: тис. грн 6 586 685 11 006 930 6 586 685 

із врахуванням податку на прибуток тис. грн 3 202 100 5 356 800 3 189 800 

4. Загальна сума інвестиційних витрат на 

будівництво комплексу ГПВ 
тис. грн 11 310 000 16 918 200 12 410 000 

5. Строк окупності власних фінансових 

ресурсів 
років 3,5 3,2 3,9 
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герметичному коксовозному вагоні подати на скіп газифікатора і далі – у 

верхній приймальний бункер. Переваги такої технологічної схеми полягають 

у тому, що для газифікації використовується все бездимне тверде паливо, а 

не тільки фракція >8мм (близько 90%). Водночас коксосортування не є 

необхідним, тому не потребує додаткових витрат. За рахунок інтенсифікації 

процесу газифікації може бути досягнуто економію бездимного твердого 

палива до 8%. 

Загальна сума інвестиційних витрат на будівництво такого комплексу 

за цим варіантом становить 11 310 млн грн, строк окупності власних 

фінансових ресурсів – 3,5 роки. 

Другий варіант впровадження технології глибокої переробки вугілля 

передбачає реалізацію технології в умовах діючого коксохімічного 

виробництва на базі коксового блоку у складі двох коксових батарей 

загальною потужністю 921 тис. т бездимного твердого палива на рік.  

Кожна коксова батарея має індивідуальну установку термічної 

підготовки вугільної шихти перед коксуванням. Такий блок має загальний 

вуглепідготовчий цех. Загальними є також технологічні процеси газифікації 

бездимного твердого палива, конверсії коксового газу та виробництва 

синтетичного моторного палива, що дозволяє отримати суттєву економію 

інвестиційних витрат за цим варіантом.  

Проект глибокої переробки вугілля з виробництвом у коксовому цеху 

замість доменного коксу бездимного твердого палива має суттєві переваги 

щодо екологічної складової загальної ефективності. Використання термічної 

підготовки вугілля перед коксуванням передбачає впровадження сучасних 

технологічних процесів, що забезпечують позитивні екологічні наслідки: 

  виключення викидів газу при завантажуванні коксових печей; 

  виключення технологічної операції планування термопідготовленої 

вугільної шихти в камерах коксових печей;  

 зниження кількості забруднених стічних вод до 60%;  
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 зниження газових викидів, забруднюючих навколишнє середовище, за 

рахунок зниження періоду коксування на 40%.  

Через негативний баланс по воді всі промислові і стічні води (у тому 

числі зливові, фенольно-господарські та інші) після очищення передаються у 

виробництво. Отриманий мул і баластні солі сіркоочистки подаються на 

конверсію в газифікатори. Водяна пара димових газів з газоочистки 

установки термічної підготовки шихти конденсується для потреб 

водопостачання виробництва. У технології відсутня операція мокрого гасіння 

твердого продукту піролізу, так як передбачена газифікація бездимного 

твердого палива у розпеченому стані. Смола, яка конденсується з коксового 

газу, не переробляється, натомість передбачено використовувати її у якості 

палива на котельній установці. 

Загальна сума інвестиційних витрат на будівництво комплексу за цим 

варіантом становитиме 16 918,2 млн грн, строк окупності власних 

фінансових ресурсів з урахуванням процентів за кредит – 3,9 років. 

Третій варіант впровадження технології глибокої переробки вугілля 

передбачає будівництво комплексу глибокої переробки вугілля на діючому 

хіміко-технологічному виробництві. Це потребує придбання нового 

технологічного обладнання для здійснення всіх операцій за схемою глибокої 

переробки вугілля (рис. 5.1) та будівництва відповідних споруд. Основними 

об’єктами мають бути: вуглепідготовчий і коксовий цехи з однією кокосовою 

батареєю потужністю 552 тис. т бездимного твердого палива на рік, 

комплекси газифікації бездимного твердого палива та  виробництва 

моторного палива. Вуглепідготовчий цех має здійснювати технологічні 

операції, починаючи з прийому та зберігання вугілля, його подрібнення, 

змішування та транспортування до коксового цеху. Передбачається 

застосування сучасних екологічних технологій, що перешкоджають 

потраплянню вугільного пилу у навколишнє середовище, зокрема 

використання закритих вугільних складів. У коксовому цеху передбачається 
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використання технології безпилової видачі коксу з коксових печей. Цей 

варіант технології не потребує здійснення операцій вловлювання та 

переробки хімічних продуктів коксування. Отже, екологічні переваги цієї 

технології аналогічні перевагам відомої екологічно чистої технології, що 

здійснюється у двопродуктовому коксовому виробництві.Загальна сума 

інвестиційних витрат на будівництво комплексу за цим варіантом 

становитиме 12 410 млн грн, строк окупності власних фінансових ресурсів із 

врахуванням процентів за кредит – 5,3 роки. 

Розраховані техніко-економічні показники за трьома варіантами 

впровадження технології глибокої переробки вугілля наведено за умов 

реалізації пропонованої схеми глибокої переробки вугілля (рис. 5.1).  

Водночас за першим і другим варіантами технологія глибокої 

переробки вугілля може мати безліч схем здійснення, що залежить від 

продуктової стратегії підприємства в певний час, кон’юнктури ринку на 

хіміко-технологічну продукцію та інших умов. 

Реалізація інвестиційного проекту будівництва комплексу глибокої 

переробки вугілля на діючому коксохімічному підприємстві (II варіант) 

передбачає реконструкцію термохімблоку та його інфраструктури, 

будівництво блоку газифікації, будівництво блоку очищення і перетворення 

синтез-газу, будівництво установки по виробництву метанолу та будівництво 

установки виробництва моторного палива загальною вартістю 16 918,2 млн 

грн. З урахуванням всіх податків, які включають акцизний збір, екологічний 

збір та податок на прибуток, обсяг прибутку після оподаткування 

становитиме 5 356,8 млн грн на рік (табл. 5.7). Цей варіант потребує 

залучення позикових коштів протягом трьох років загальним обсягом 

17 935,6 млн грн. Проект будівництва та вводу в експлуатацію комплексу 

розрахований на три роки. Погашення кредитних ресурсів та вихід на 

прибуткову діяльність за таких умов відбудеться з четвертого року 

експлуатації технологічного комплексу.  
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Таблиця 5.7 

Результати реалізації інвестиційного проекту будівництва комплексу глибокої переробки вугілля на діючому 

коксохімічному підприємстві (II варіант) 

 

Показники Од. виміру 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Обсяг виробництва товарної 

продукції

1.1. Бензин А-92 тис.т 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 6 399,7

1.2. Зріджений пропан-бутан тис.т 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 735,6

1.3. Двоокис вуглецю рідкий тис.т 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 354,6 3 546,0

1.4. Сірка колоїдна тис.т 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 115,1

2. Потреба в сировині

2.1. Бездимне тверде паливо тис.т 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 921,0 9 210,0

2.2. Шихта для виробництва 

бездимного твердого палива
тис.т 1 290,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 12 900,0

3. Доходи від реалізації товарної 

продукції
млн. грн 21 635,2 21 635,2 21 635,2 21 635,2 21 635,2 21 635,2 21 635,2 21 635,2 21 635,2 21 635,2 216 352,5

3.1. Доходи від реалізації бензина А-92 млн. грн 20 366,5 20 366,5 20 366,5 20 366,5 20 366,5 20 366,5 20 366,5 20 366,5 20 366,5 20 366,5 203 665,4

грн/т 31 824 31 824 31 824 31 824 31 824 31 824 31 824 31 824 31 824 31 824

3.2. Доходи від реалізації зрідженого 

пропан-бутану
млн. грн 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 719,1 7 191,3

грн/т 9 776 9 776 9 776 9 776 9 776 9 776 9 776 9 776 9 776 9 776

3.3. Доходи від реалізації двоокису 

вуглецю рідкого
млн. грн 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9 414,9 4 148,8

грн/т 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170

3.4. Доходи від реалізації сірки 

колоїдної
млн. грн 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 1 347,0

грн/т 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700 11700

4. Витрати на виробництво 

товарної продукції
млн. грн 10 628,3 10 628,3 10 628,3 10 628,3 10 628,3 10 628,3 10 628,3 10 628,3 10 628,3 10 628,3 106 283,5

млн. грн 10 064,4 10 064,4 10 064,4 10 064,4 10 064,4 10 064,4 10 064,4 10 064,4 10 064,4 10 064,4 100 644,1

грн/т 14 105,0 14 105,0 14 105,0 14 105,0 14 105,0 14 105,0 14 105,0 14 105,0 14 105,0 14 105,0

4.2. Амортизаційні відрахування млн. грн 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 563,9 5 639,4

4.1. Експлуатаційні витрати

I.Виробничі показники

II. Експлуатаційна діяльність

2
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Продовження табл. 5.7 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5. Прибуток до оподаткування

в поточному періоді млн. грн 11 006,9 11 006,9 11 006,9 11 006,9 11 006,9 11 006,9 11 006,9 11 006,9 11 006,9 11 006,9 110 069,0

наростаючим підсумком млн. грн 11 006,9 22 013,8 33 020,7 44 027,6 55 034,5 66 041,4 77 048,3 88 055,2 99 062,1 110 069,0

6. Податки млн. грн 5 650,2 5 650,2 5 650,2 5 650,2 5 650,2 5 650,2 5 650,2 5 650,2 5 650,2 5 650,2 56 501,5

6.1. Акцизний сбір млн. грн 4 346,8 4 346,8 4 346,8 4 346,8 4 346,8 4 346,8 4 346,8 4 346,8 4 346,8 4 346,8 43 468

• Бензин А-92 млн. грн 4 239,7 4 239,7 4 239,7 4 239,7 4 239,7 4 239,7 4 239,7 4 239,7 4 239,7 4 239,7 42 397

ставка грн/т 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732

• Зріджений пропан-бутан млн. грн 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 107,1 1 071

ставка грн/т 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

6.2. Екологічний сбір млн. грн 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 1 275

• Бензин А-92 млн. грн 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 1 165

ставка грн/т 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456

• Зріджений пропан-бутан млн. грн 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 110

ставка грн/т 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196

6.3. Податок на прибуток (18%) млн. грн 1 175,9 1 175,9 1 175,9 1 175,9 1 175,9 1 175,9 1 175,9 1 175,9 1 175,9 1 175,9 11 759

7. Прибуток після оподаткування

  в поточному періоді млн. грн 5 356,8 5 356,8 5 356,8 5 356,8 5 356,8 5 356,8 5 356,8 5 356,8 5 356,8 5 356,8 53 567,5

  наростаючим підсумком млн. грн 5 356,8 10 713,5 16 070,3 21 427,0 26 783,8 32 140,5 37 497,3 42 854,0 48 210,8 53 567,5

8. Грошовий потік по операційній 

діяльності

  в поточному періоді млн. грн 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 59 206,9

  наростаючим підсумком млн. грн 5 920,7 11 841,4 17 762,1 23 682,8 29 603,5 35 524,1 41 444,8 47 365,5 53 286,2 59 206,9

9. Інвестиційні програми (інвест. 

грошовий потік)
млн. грн 5 556,2 5 018,0 6 344,0 16 918,2

9.1. Будівництво термохімблока та 

інфраструктури
млн. грн 1 292,2 754,0 884,0 2 930,2

9.2. Будівництво блоку газифікації млн. грн 1 300,0 1 300,0 1 664,0 4 264,0

9.3. Очищення і перетворення газу млн. грн 624,0 624,0 676,0 1 924,0

9.4. Будівництво установки метанолу млн. грн 1 300,0 1 300,0 1 560,0 4 160

9.5. Будівництво установки моторного 

палива
млн. грн 1 040,0 1 040,0 1 560,0 3 640

III. Інвестиційна діяльність

 

2
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Продовження табл. 5.7 

 

Показники строку окупності проекту з моменту введення в експлуатацію: 

 без врахування процентів за кредит – 3,2 роки; 

 із врахуванням процентів за кредит – 3,9 роки; 

 дисконтований строк окупності – 4,0 роки. 
 

Внутрішня норма доходності проекту – 26,6%. 

Індекс доходності проекту (PI) – 1,42.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10. Грошовий потік з урахуванням 

інвестиційної діяльності

в поточному періоді млн. грн -5 556,2 -5 018,0 -6 344,0 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 42 288,7

наростаючим підсумком млн. грн -5 556,2 -10 574,2 -16 918,2 -10 997,5 -5 076,8 843,9 6 764,6 12 685,3 18 605,9 24 526,6 30 447,3 36 368,0 42 288,7

11. Залучення позикових коштів

11.1. Наявність позикових коштів на 

початок періоду
млн. грн 5 018,0 10 537,8 17 935,6 13 808,4 9 268,6 4 274,8

11.2. Залучення позикових коштів в 

поточному періоді
млн. грн 5 018,0 5 519,8 7 397,8 17 935,6

11.3. Погашення позикових коштів в 

поточному періоді
млн. грн 4 127,1 4 539,8 4 993,8 5 493,2 19 154,0

11.4. Наявність позикових коштів на 

кінець періоду
млн. грн 5 018,0 10 537,8 17 935,6 13 808,4 9 268,6 4 274,8

12. Відсотки за користування позиковими коштамимлн. грн 501,8 1 053,8 1 793,6 1 380,8 926,9 427,5 6 084,3

13. Баланс коштів з урахуванням 

відсотків за користування 

позиковими коштами

в поточному періоді млн. грн -5 556,2 -5 519,8 -7 397,8 4 127,1 4 539,8 4 993,8 5 493,2 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 5 920,7 36 204,4

наростаючим підсумком млн. грн -5 556,2 -11 076,0 -18 473,8 -14 346,6 -9 806,8 -4 813,0 680,2 6 600,9 12 521,6 18 442,3 24 363,0 30 283,7 36 204,4

14. Дисконтований чистий потік 

грошових коштів (NPV)

 в поточному періоді млн. грн -5 556,2 -4 561,8 -5 243,0 4 448,3 4 043,9 3 676,3 3 342,1 3 038,3 2 762,0 2 511,0 2 282,7 2 075,2 1 886,5 14 705,2

наростаючим підсумком млн. грн -5 556,2 -10 118,0 -15 361,0 -10 912,7 -6 868,8 -3 192,5 149,6 3 187,8 5 949,9 8 460,8 10 743,5 12 818,7 14 705,2

IV. Фінансова діяльність

2
6
4
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Реалізації інвестиційних проектів передує економічний аналіз їх 

ефективності, який передбачає дослідження показників, що відображають 

співвідношення витрат і доходів у відповідності з цілями інвестування та 

інтересами власників. Зазвичай такими показниками оцінки є: 

 показники фінансової ефективності, що враховують фінансові наслідки 

реалізації проекту для його безпосередніх учасників; 

 показники бюджетної ефективності, що відбивають фінансові наслідки 

здійснення проекту для державного, регіонального чи місцевого бюджету; 

 показники економічної ефективності, які враховують витрати і 

результати, пов´язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих 

фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту. 

Порівняння різних інвестиційних проектів і вибір кращого з них 

здійснювалися з використанням показників: 

 чиста приведена вартість грошових потоків (NPV); 

 термін окупності; 

 коефіцієнт прибутковості проекту; 

 внутрішня норма прибутковості; 

Для порівняння різних інвестиційних проектів (варіантів проекту) 

будівництва комплексу глибокої переробки вугілля вони мають бути 

приведені до порівнянного виду. Основним показником, який аналізувався за 

різних умов зміни, є NPV  чиста вартість грошових потоків, приведена до 

моменту розрахунку проекту. Завдяки розрахунку NPV вдається оцінити 

власну економічну ефективність проекту і порівняти між собою кілька 

варіантів інвестування. 

Внутрішня норма дохідності проекту є достатньо високою (26,6%), що 

обумовлює певні вимоги до фінансової складової інвестиційного проекту. 

Термін окупності проекту, що розрахований для оптимістичного варіанта 

його реалізації, який не потребує сплати процентів за кредит, становитиме 
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3,2 роки; з урахуванням дисконтованих фінансових потоків цей термін 

складе 4,0 роки, що є більш реалістичним терміном для цього проекту. 

Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційного проекту 

будівництва комплексу глибокої переробки вугілля на діючому 

коксохімічному підприємстві здійснено з урахуванням можливих змін цін на 

продукцію комплексу, а також з урахуванням коливань обсягів виробництва 

(табл. 5.8). Прогнозування чистого дисконтованого доходу (NPV) здійснено 

за умов зміни обсягу виробництва, цін та обсягу витрат, максимальне 

значення яких складає ±5%.  

Розрахунки довели, що найбільший вплив на зміну NPV має зміна цін, 

яка спричиняє зміну NPV до ±25%. Графічна залежність чистого 

дисконтованого доходу від трьох аналізованих параметрів підтверджує 

найбільшу чутливість показника до кон’юнктури ринку (рис. 5.2-5.3). 

 

 

Рисунок 5.2 Зміна NPV в залежності від зміни цін і обсягу виробництва 

для II варіанту  
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Таблиця 5.8  

Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційного проекту будівництва комплексу глибокої 

переробки вугілля на діючому коксохімічному підприємстві (II варіант) 

 

 

 

Показники

I. Зміна цін -5% -4% -3% -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

Бензин А-92, грн/т 30 233 30 551 30 869 31 188 31 506 31 824 32 142 32 460 32 779 33 097 33 415

Зріджений пропан-бутан, грн/т 9 287 9 385 9 483 9 580 9 678 9 776 9 874 9 972 10 069 10 167 10 265

Двоокис вуглецю рідкий, грн/т 1 112 1 123 1 135 1 147 1 158 1 170 1 182 1 193 1 205 1 217 1 229

Сірка колоїдна, грн/т 11 115 11 232 11 349 11 466 11 583 11 700 11 817 11 934 12 051 12 168 12 285

Зміна NPV при зміні цін

без урахування позикових коштів, млн.грн.

% 25% -20% -15% -10% -5% 0% +5% +9% +13% +17% +20%

відхилення, млн. грн. -5 712,3 -4 569,8 -3 427,4 -2 284,9 -1 142,5 0,0 1 142,5 2 284,9 3 427,4 4 569,8 5 712,3

II. Зміна обсягу витрат, % -5% -4% -3% -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

Експлуатаційні витрати, грн/т 13 399,8 13 540,8 13 681,9 13 822,9 13 964,0 14 105,0 14 246,1 14 387,1 14 528,2 14 669,2 14 810,3

Зміна NPV при зміні обсягу витрат

без урахування позикових коштів, млн.грн.

% 12% 9% 7% 5% 2% 0% -2% -5% -7% -9% -12%

відхилення, млн. грн. 2 657,4 2 125,9 1 594,4 1 062,9 531,5 0,0 -531,5 -1 062,9 -1 594,4 -2 125,9 -2 657,4

III. Зміна обсягу виробництва, % -5% -4% -3% -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

Загальна зміна обсягу , тис.т 1 026 1 037 1 047 1 058 1 069 1 080 1 090 1 101 1 112 1 123 1 134

Зміна NPV при зміні обсягу виробництва

без урахування позикових коштів, млн.грн.

% -8% -7% -5% -3% -2% 0% 2% 3% 5% 7% 8%

відхилення, млн. грн. -1 873,6 -1 498,8 -1 124,1 -749,4 -374,7 0,0 374,7 749,4 1 124,1 1 498,8 1 873,6

Зміна показника,%

16 965,0 18 107,5 20 392,4 21 534,9 22 677,3 23 819,8 24 962,219 250,0

23 052,0

25 334,7 24 803,2 24 271,7 23 740,3 23 208,8 22 677,3 21 082,9 20 551,4 20 019,9

27 247,1 28 389,6

22 145,8 21 614,4

26 104,7

23 801,4 24 176,2 24 550,923 426,720 803,8 21 178,5 21 553,2 21 927,9 22 302,6 22 677,3

2
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Рисунок 5.3 Зміна NPV в залежності від зміни обсягу витрат  

для II варіанту 
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прийматися з урахуванням значень усіх критеріїв і інтересів учасників 

інвестиційного проекту. 

Технічне рішення будівництва комплексу глибокої переробки вугілля 

на діючому хіміко-технологічному комбінаті (III варіант) порівняно з II 

варіантом передбачає додаткове будівництво вуглепідготовчого цеху та 

коксової батареї потужністю 552 тис. т бездимного твердого палива на рік. 

Обсяг прибутку після оподаткування та з урахуванням акцизного й 

екологічного збору складе 3 189,8 млн грн на рік (табл. 5.9). Цей варіант 

інвестиційного проекту також потребує залучення позикових коштів 

протягом трьох років загальною вартістю 12 410 млн грн.  
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Таблиця 5.9 

Результати реалізації інвестиційного проекту будівництва комплексу глибокої переробки вугілля  

на діючому хіміко-технологічному комбінаті (III варіант) 

 

Показники Од. виміру 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Обсяг виробництва товарної 

продукції

1.1. Бензин А-92 тис.т 383,6 383,6 383,6 383,6 383,6 383,6 383,6 383,6 383,6 383,6 3 835,7

1.2. Зріджений пропан-бутан тис.т 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 44,1 440,9

1.3. Двоокис вуглецю рідкий тис.т 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 2 125,0

1.4. Сірка колоїдна тис.т 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 69,0

2. Потреба в сировині

2.1. Бездимне тверде паливо тис.т 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 4 800,0

2.2. Шихта для виробництва 

бездимного твердого палива
тис.т 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 7 100,0

3. Доходи від реалізації товарної 

продукції
млн. грн 12 967,0 12 967,0 12 967,0 12 967,0 12 967,0 12 967,0 12 967,0 12 967,0 12 967,0 12 967,0 129 670,2

3.1. Доходи від реалізації бензина А-92 млн. грн 12 206,7 12 206,7 12 206,7 12 206,7 12 206,7 12 206,7 12 206,7 12 206,7 12 206,7 12 206,7 122 066,6

грн/т 31 824,0 31 824,0 31 824,0 31 824,0 31 824,0 31 824,0 31 824,0 31 824,0 31 824,0 31 824,0

3.2. Доходи від реалізації зрідженого 

пропан-бутану
млн. грн 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 431,0 4 310,1

грн/т 9 776,0 9 776,0 9 776,0 9 776,0 9 776,0 9 776,0 9 776,0 9 776,0 9 776,0 9 776,0

3.3. Доходи від реалізації двоокису 

вуглецю рідкого
млн. грн 248,6 248,6 248,6 248,6 248,6 248,6 248,6 248,6 248,6 248,6 2 486,3

грн/т 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0 1 170,0

3.4. Доходи від реалізації сірки 

колоїдної
млн. грн 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 80,7 807,3

грн/т 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0 11 700,0

4. Витрати на виробництво 

товарної продукції
млн. грн 6 395,3 6 395,3 6 395,3 6 395,3 6 395,3 6 395,3 6 395,3 6 395,3 6 395,3 6 395,3 63 953,5

млн. грн 5 981,7 5 981,7 5 981,7 5 981,7 5 981,7 5 981,7 5 981,7 5 981,7 5 981,7 5 981,7 59 816,8

грн/т 13 987,1 13 987,1 13 987,1 13 987,1 13 987,1 13 987,1 13 987,1 13 987,1 13 987,1 13 987,1

4.2. Амортизаційні відрахування млн. грн 413,7 413,7 413,7 413,7 413,7 413,7 413,7 413,7 413,7 413,7 4 136,7

4.1. Експлуатаційні витрати

I.Виробничі показники

II. Експлуатаційна діяльність
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Продовження табл. 5.9 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5. Прибуток до оподаткування

в поточному періоді млн. грн 6 571,7 6 571,7 6 571,7 6 571,7 6 571,7 6 571,7 6 571,7 6 571,7 6 571,7 6 571,7 65 716,7

наростаючим підсумком млн. грн 6 571,7 13 143,3 19 715,0 26 286,7 32 858,3 39 430,0 46 001,7 52 573,3 59 145,0 65 716,7

6. Податки млн. грн 3 381,9 3 381,9 3 381,9 3 381,9 3 381,9 3 381,9 3 381,9 3 381,9 3 381,9 3 381,9 33 818,5

6.1. Акцизний сбір млн. грн 2 605,3 2 605,3 2 605,3 2 605,3 2 605,3 2 605,3 2 605,3 2 605,3 2 605,3 2 605,3 26 053

• Бензин А-92 млн. грн 2 541,1 2 541,1 2 541,1 2 541,1 2 541,1 2 541,1 2 541,1 2 541,1 2 541,1 2 541,1 25 411

ставка грн/т 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732 4732

• Зріджений пропан-бутан млн. грн 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 642

ставка грн/т 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

6.2. Екологічний сбір млн. грн 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 764

• Бензин А-92 млн. грн 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 698

ставка грн/т 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456

• Зріджений пропан-бутан млн. грн 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 66

ставка грн/т 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196

6.3. Податок на прибуток (18%) млн. грн 700,2 700,2 700,2 700,2 700,2 700,2 700,2 700,2 700,2 700,2 7 002

7. Прибуток після оподаткування

  в поточному періоді млн. грн 3 189,8 3 189,8 3 189,8 3 189,8 3 189,8 3 189,8 3 189,8 3 189,8 3 189,8 3 189,8 31 898,1

  наростаючим підсумком млн. грн 3 189,8 6 379,6 9 569,4 12 759,3 15 949,1 19 138,9 22 328,7 25 518,5 28 708,3 31 898,1

8. Грошовий потік по операційній 

діяльності

  в поточному періоді млн. грн 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 36 034,8

  наростаючим підсумком млн. грн 3 603,5 7 207,0 10 810,4 14 413,9 18 017,4 21 620,9 25 224,4 28 827,8 32 431,3 36 034,8

9. Інвестиційні програми (інвест. 

грошовий потік)
млн. грн 4 102,0 4 102,0 4 206,0 12 410,0

9.1. Будівництво термохімблока та 

інфраструктури
млн. грн 1502 1502 1528 4 532,0

9.2. Будівництво блоку газифікації млн. грн 728 728 754 2 210,0

9.3. Очищення і перетворення газу млн. грн 624 624 650 1 898,0

9.4. Будівництво установки метанолу млн. грн 650 650 650 1 950

9.5. Будівництво установки моторного 

палива
млн. грн 598 598 624 1 820

III. Інвестиційна діяльність
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Продовження табл. 5.9 

 

Показники строку окупності проекту з моменту введення в експлуатацію: 

 без врахування процентів за кредит – 3,9 роки; 

 із врахуванням процентів за кредит  5,3 роки; 

 дисконтова ний строк окупності – 5,4 роки.  
 

Внутрішня норма доходності проекту – 21,1%. 

Індекс доходності проекту (PI) – 0,89. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10. Грошовий потік з урахуванням 

інвестиційної діяльності

в поточному періоді млн. грн -4 102,0 -4 102,0 -4 206,0 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 23 624,8

наростаючим підсумком млн. грн -4 102,0 -8 204,0 -12 410,0 -8 806,5 -5 203,0 -1 599,6 2 003,9 5 607,4 9 210,9 12 814,4 16 417,8 20 021,3 23 624,8

11. Залучення позикових коштів

11.1. Наявність позикових коштів на 

початок періоду
млн. грн 4 102,0 8 614,2 13 681,6 11 446,3 8 987,5 6 282,7 3 307,5 34,8

11.2. Залучення позикових коштів в 

поточному періоді
млн. грн 4 102,0 4 512,2 5 067,4 13 681,6

11.3. Погашення позикових коштів в 

поточному періоді
млн. грн 2 235,3 2 458,8 2 704,7 2 975,2 3 272,7 3 600,0 17 246,8

11.4. Наявність позикових коштів на 

кінець періоду
млн. грн 4 102,0 8 614,2 13 681,6 11 446,3 8 987,5 6 282,7 3 307,5 34,8

12. Відсотки за користування позиковими коштамимлн. грн 410,2 861,4 1 368,2 1 144,6 898,7 628,3 330,8 3,5 5 645,7

13. Баланс коштів з урахуванням 

відсотків за користування 

позиковими коштами

в поточному періоді млн. грн -4 102,0 -4 512,2 -5 067,4 2 235,3 2 458,8 2 704,7 2 975,2 3 272,7 3 600,0 3 603,5 3 603,5 3 603,5 3 603,5 17 979,1

наростаючим підсумком млн. грн -4 102,0 -8 614,2 -13 681,6 -11 446,3 -8 987,5 -6 282,7 -3 307,5 -34,8 3 565,2 7 168,7 10 772,2 14 375,7 17 979,1

14. Дисконтований чистий потік 

грошових коштів (NPV)

 в поточному періоді млн. грн -4 102,0 -3 729,1 -3 476,0 2 707,3 2 461,2 2 237,5 2 034,1 1 849,2 1 681,0 1 528,2 1 389,3 1 263,0 1 148,2 6 991,9

наростаючим підсумком млн. грн -4 102,0 -7 831,1 -11 307,1 -8 599,8 -6 138,6 -3 901,1 -1 867,0 -17,8 1 663,2 3 191,4 4 580,7 5 843,7 6 991,9

IV. Фінансова діяльність
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Передбачається проектування та будівництво комплексу протягом 

трьох років. Починаючи з шостого року експлуатації технологічного 

комплексу, відбудеться вихід на прибуткову діяльність. Внутрішня норма 

дохідності проекту є нижчою у порівнянні з другим варіантом (21,1%), що 

обумовлено додатковими витратами на будівництво термохімічного блоку.  

Термін окупності проекту, що розрахований для оптимістичного 

варіанта реалізації проекту, який не потребує сплати процентів за кредит, 

становитиме 3,9 років; з урахуванням дисконтованих фінансових потоків цей 

термін становитиме 5,4 років, що є більш реалістичним терміном для цього 

проекту. 

Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційного проекту 

будівництва комплексу глибокої переробки вугілля на діючому хіміко-

технологічному комбінаті здійснено з урахуванням можливих змін цін на 

продукцію комплексу, а також з урахуванням коливань обсягів виробництва 

(табл. 5.10). Прогнозування чистого дисконтованого доходу (NPV) здійснено 

за умов зміни обсягу виробництва, цін та обсягу витрат, максимальне 

значення яких складає ±5%.  

Розрахунки довели, що найбільший вплив на зміну NPV має також 

зміна цін, яка спричиняє зміну NPV до ±34%. Найнижчі темпи зміни чистого 

дисконтованого доходу (±10%) мають місце у разі зміни обсягів виробництва 

(рис. 5.4-5.5). 

Техніко-економічний аналіз за трьома можливими варіантами 

реалізації інвестиційного проекту свідчить, що найбільш доцільним є 

будівництво комплексу глибокої переробки вугілля (варіант II) в умовах 

діючого коксохімічного виробництва з потужністю існуючих коксових 

батарей по виробництву бездимного твердого палива від 1 млн т на рік. Це 

обумовлює ефективність використання фінансових ресурсів і прийнятний 

строк окупності (до 4 років). 
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Рисунок 5.4 Зміна NPV в залежності від зміни цін і обсягу виробництва 

для III варіанту 

 

Реалізація розглянутого проекту потребує витрат часу на розробку та 

проектування технічного рішення, значних капітальних витрат на 

будівництво та введення його в експлуатацію. Як свідчить світовий досвід, 

впровадження аналогічних промислових проектів здійснюється за участю 

кількох компаній або концернів, серед яких не тільки промислові 

підприємства, а й фінансові установи, банки тощо. З огляду на залежність 

такого підприємства від багатьох галузей промисловості, а саме 

вугледобувної, металургійної, машинобудівної, паливної та інших, в умовах 

української економіки створення таких виробництв можливо лише за 

підтримки державних інституцій та фінансових установ.  
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Таблиця 5.10  

Аналіз чутливості показників ефективності інвестиційного проекту будівництва комплексу глибокої 

переробки вугілля на діючому хіміко-технологічному комбінаті (III варіант) 

 

 

 

Показники

I. Зміна цін -5% -4% -3% -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

Бензин А-92, грн/т 30 233 30 551 30 869 31 188 31 506 31 824 32 142 32 460 32 779 33 097 33 415

Зріджений пропан-бутан, грн/т 9 287 9 385 9 483 9 580 9 678 9 776 9 874 9 972 10 069 10 167 10 265

Двоокис вуглецю рідкий, грн/т 1 112 1 123 1 135 1 147 1 158 1 170 1 182 1 193 1 205 1 217 1 229

Сірка колоїдна, грн/т 11 115 11 232 11 349 11 466 11 583 11 700 11 817 11 934 12 051 12 168 12 285

Зміна NPV при зміні цін

без урахування позикових коштів, млн.грн.

% -34% -27% -20% -14% -7% 0% +7% +14% +20% +27% +34%

відхилення, млн. грн. -3 424,1 -2 739,3 -2 054,4 -1 369,6 -684,8 0,0 684,8 1 369,6 2 054,4 2 739,3 3 424,1

II. Зміна обсягу витрат, % -5% -4% -3% -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

Експлуатаційні витрати, грн/т 14 172,9 14 322,0 14 471,2 14 620,4 14 769,6 14 918,8 15 068,0 15 217,2 15 366,4 15 515,6 15 664,7

Зміна NPV при зміні обсягу витрат

без урахування позикових коштів, млн.грн.

% 17% 13% 10% 7% 3% 0% -3% -7% -10% -13% -17%

відхилення, млн. грн. 1 684,6 1 347,7 1 010,8 673,8 336,9 0,0 -336,9 -673,8 -1 010,8 -1 347,7 -1 684,6

III. Зміна обсягу виробництва, % -5% -4% -3% -2% -1% 0% +1% +2% +3% +4% +5%

Загальна зміна обсягу , тис.т 614,8 621,3 627,8 634,3 640,7 647,2 653,7 660,1 666,6 673,1 679,6

Зміна NPV при зміні обсягу виробництва

без урахування позикових коштів, млн.грн.

% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

відхилення, млн. грн. -1 031,4 -825,1 -618,8 -412,6 -206,3 0,0 206,3 412,6 618,8 825,1 1 031,4

10 544,9 10 751,2 10 957,5 11 163,89 307,3 9 513,5 9 719,8 9 926,19 101,0 10 338,7

8 784,7 8 447,8

6 708,3 7 393,1 9 447,6 10 132,4 10 817,2 11 502,0

10 132,4

Зміна показника,%

10 132,4 9 795,5 9 458,5 9 121,6

12 186,8 12 871,6 13 556,5

11 817,0 11 480,1 11 143,1 10 806,2 10 469,3

8 077,9 8 762,8
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Рисунок 5.5 Зміна NPV в залежності від зміни обсягу витрат  

для III варіанту 

 

Так, досвід Південно-Африканської республіки свідчить, що в умовах 

повної економічної ізоляції країни реалізація аналогічного проекту 

будівництва комплексу промислових підприємств по переробці синтетичного 

рідкого та газоподібного палива протягом порівняно короткого періоду стала 

можливою завдяки державної підтримці. Враховуючи балансові запаси 

вугілля та наявні виробничі потужності коксохімічного виробництва в 

Україні, в перспективі можливо забезпечити потреби всього економічного 

комплексу країни у рідкому паливі не тільки частково, але й у повному 

обсязі, що є важливою складовою енергетичної та економічної безпеки 

України. Реалізація таких проектів у довгостроковій перспективі зазвичай 

впливає на розвиток багатьох суміжних галузей і підприємств та потребує 

суттєвих інвестиційних витрат. При обґрунтуванні таких масштабних 

проектів має враховуватися також соціально-економічний ефект розвитку 

суміжних галузей та екологічні наслідки експлуатації нових підприємств. 
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5.3 Оцінка ефективності застосування технології позапічної 

обробки коксу боратами  

 

Практичний досвід вітчизняних коксохімічних підприємств свідчить, 

що досягнення високих показників якості коксу з використанням тільки 

вугільної сировинної бази коксування України є практично неможливим 

[185]. Вирішення цієї проблеми можливо тільки у разі застосування 

спеціальних методів впливу на активну поверхню кускового коксу задля 

покращення його реакційної здатності та міцності, що забезпечить суттєве 

підвищення споживчої цінності доменного коксу й ефективність 

вуглекоксового виробництва.  

Дослідження технології позапічної обробки коксу водним розчином 

пентаборату калію та процесів взаємодії неорганічних речовин з вуглецевими 

кристалічними структурами коксу дозволили визначити техніко-

експлуатаційні параметри технології позапічної обробки коксу. Їх 

застосування в коксохімічному виробництві забезпечує покращення та 

стабілізує якість доменного коксу за показниками CSR та CRI, що дозволяє 

здійснити вихід коксохімічних підприємств на світовий ринок з коксом, 

показники якості якого відповідають світовим вимогам CSR ≥ 64% та СRI ≤ 

25%. Досягнення цих показників надає можливість зниження витрат коксу до 

350 кг/т чавуну за рахунок використання пиловугільного палива [141]. 

Ціна коксу безпосередньо залежить від його якості, яка на світовому 

ринку вимірюється показниками CSR та CRI. При цьому можливим є 

досягнення значень показників CSR та CRI на рівні 22-24% і 66-68%, 

відповідно за умови використання інноваційної технології позапічної 

обробки коксу водним розчином пентаборату калію. Ці показники 

відповідають європейським та світовим вимогам та є суттєво кращими за 

аналогічні показники доменних коксів, які виробляються на коксохімічних 

підприємствах України. 
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Головною перевагою запропонованої технології є її економічність, яка 

полягає у невеликих витратах на впровадження. Нові споживчі показники 

якості доменного коксу дозволяють підвищити його ціну та отримати 

додатковий прибуток від реалізації. Водночас пропонована технологія може 

бути впроваджена без суттєвих інвестиційних витрат на будь-якому 

коксохімічному підприємстві без його докорінної реконструкції та 

модернізації. 

Економічна оцінка впровадження технології позапічної обробки 

доменного коксу здійснена для діючого виробництва ПрАТ «Ясинівський 

КХЗ» за умов обробки коксу водним розчином пентаборату калію (табл. 5.11) 

та водним розчином тетраборату натрію (табл. 5.12).  

Таблиця 5.11  

Розрахунок загальних витрат на позапічну обробку доменного коксу 

водним розчином пентаборату калію 

Реагенти 

Кількість 

складових для 

приготування 

розчину, т 

Ціна, 

грн/т 

Загальна 

вартість 

складових, 

грн 

Питомі 

витрати 

розчину  

реагентів, 

кг/т коксу 

Обсяг 

коксу, що 

підлягає 

обробці, т 

Збільшення 

собівартості 

коксу, грн/т 

Н3ВО3 240,0 25200 6048000 

25 90674 104,61 

 30,0 36000 1080000 

 20,0 25200 504000 

КОН 52,5 32900 1727250 

ДБ 4,35 29000 126100 

Вода 1920 - - 

Разом 

розчину: 
2266,85 - 9485400 

 

Для обох варіантів обсяг доменного коксу, що було оброблено, склав 

90674 т коксу. Питомі витрати водного розчину хімічного реагенту на 

обробку 1 т коксу склали 25 кг. При цьому збільшення вмісту вологи в 
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доменному коксі на 1,0÷1,5% не впливає на ціну коксу та ефективність його 

застосування в доменному процесі.  

Підготовка водного розчину хімічного реагенту проводилась на 

промисловій установці в умовах безбункерної загрузки коксу в залізничні 

вагони. Кількість складових для приготування розчину відповідає 

технологічному регламенту пропонованої технології (п. 4.3).  

 

Таблиця 5.12  

Розрахунок загальних витрат на позапічну обробку доменного коксу 

водним розчином тетраборату натрію 

 

Реагенти 

Кількість 

складових для 

приготування 

розчину, т 

Ціна, 

грн/т 

Загальна 

вартість 

складових, 

грн 

Питомі 

витрати 

розчину 

реагентів, 

кг/т коксу 

Обсяг 

коксу, що 

підлягає 

обробці, т 

Збільшення 

собівартості 

коксу, грн/т 

Na2B4O7 304,8 16860 5739206 

25 90674 58,07 

ДБ 4,35 29000 126150 

Вода 1957,7 - - 

Разом 

розчину: 
2266,85 - 5265356 

     

За умов позапічної обробки доменного коксу водним розчином 

пентаборату калію загальна вартість складових для приготування 2266,85 т 

розчину становила 9485400 грн. Розрахункове значення збільшення 

собівартості коксу становило 104,61 грн/т. 

Для умов позапічної обробки доменного коксу водним розчином 

тетраборату натрію питомі витрати водного розчину хімічного реагенту на 

обробку 1 т коксу склали 25 кг, в яких міститься 2,4 кг п’ятиводного 

тетраборату натрію та 0,05 кг ДБ. 

За умов позапічної обробки доменного коксу водним розчином 

тетраборату натрію загальна вартість складових для приготування 2266,85 т 
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розчину становила 5265356 грн. Розрахункове значення збільшення 

собівартості коксу становило 58,07 грн/т. 

Аналіз результатів впровадження технологій позапічної обробки 

доменного коксу водними розчинами пентаборату калію і тетраборату натрію 

показав, що було покращено якісні показники коксу за першим варіантом: 

CRI зменшено на 4,2%, а CSR збільшено на 4,9%. У результаті в разі 

збільшення витрат на 46,54 грн/т (104,61  58,07) за умов базової ціни коксу 

на рівні 8750 грн/т його ціна може бути підвищена на 3,2%, або 280 грн/т. 

Таким чином, додатковий питомий прибуток підприємства при реалізації 

високоякісного коксу становитиме:  

280  46,54 = 233,46 грн/т. 

Загальний додатковий місячний прибуток від реалізації 90674 т коксу 

становитиме 

233,46  90674 = 21 168 752 грн. 

 

Для умов ПрАТ «Макіївкокс» було здійснено розрахунок показників 

собівартості коксу за умов різних питомих витрат розчину пентаборату калію 

на обробку доменного коксу (табл. 5.13).  

Підготовка водного розчину хімічного реагенту проводилась на 

промисловій установці в умовах бункерної загрузки коксу в залізничні 

вагони. 

Збільшення питомих витрат розчину на 1 т доменного коксу 

призводить до незначного покращення показників CSR та CRI. Одночасно 

зростає ціна коксу:  

 при питомих витратах розчину 25 кг/т коксу ціна коксу зросте на 280 грн; 

 при питомих витратах розчину 30 кг/т коксу ціна коксу зросте на 285 грн; 

 при питомих витратах розчину 35 кг/т коксу ціна коксу зросте на 290 грн; 

 при питомих витратах розчину 40 кг/т коксу ціна коксу зросте на 295 грн. 

 

 



280 

 

Таблиця 5.13  

Розрахунок загальних витрат на позапічну обробку доменного коксу 

водним розчином пентаборату калію за різних питомих витратах  

Реагенти 

Кількість 

складових для 

приготування 

розчину, т 

Ціна, 

грн/т 

Загальна 

вартість 

складових, 

грн 

Питомі 

витрати 

розчину 

реагентів, 

кг/т коксу 

Обсяг 

коксу, що 

підлягає 

обробці, т 

Збільшення 

собівартості 

коксу, грн/т 

(%) 

Н3ВО3 17,0 25200 428400 

   

КОН 3,1 32900 101990 

ДБ 0,24 29000 6960 

Вода 101,2 - - 

Разом 

розчину: 
121,54 - 537350 

   25 4860 110,57 

(1,23%) 

30 4050 132,68 

(1,47%) 

35 3471 154,81 

(1,72%) 

40 3038 176,88 

(1,97%) 

 

Для цих умов питомий прибуток від реалізації коксу становив (рис.5.6):  

 при 25 кг/т – 169,43 грн;  

 при 30 кг/т – 152,32 грн;  

 при 35 кг/т – 135,19 грн;  

 при 40 кг/т – 118,12 грн.  
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Рис.5.6 Величина зростання ціни коксу та питомого прибутку за різних 

питомих витратах розчину реагентів 

 

Отже зростання ціни коксу при зміні питомих витрат розчину реагентів 

в діапазоні 25-40 кг/т коксу не є суттєвим. Таким чином, підвищення якості 

доменного коксу в результаті збільшення питомих витрат розчину на 

обробку коксу стає менш економічно привабливим внаслідок зменшення 

питомого прибутку. Отже, для промислових підприємств доцільно 

здійснювати внепічну обробку доменного коксу водним розчином 

пентаборату калію на рівні 25 кг/т коксу, що є оптимальним обсягом з 

економічної та технологічної точок зору. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. На підставі результатів промислових експериментів зі 

спалюванням бездимного твердого палива в умовах котельні ВПС-2 

шахтоуправління «Покровське» встановлено про суттєве зменшення викидів 

шкідливих речовин в атмосферу з димовими газами: діоксиду сірки – на 

32,5%, оксиду азоту – на 50%, оксиду вуглецю – на 72%, пилу – на 32%, що 

0

50

100

150

200

250

300

350

25 30 35 40

Грн.

Питомі витрати розчину реагентів, кг/т коксу 

величина зростання ціни коксу, грн. питомий прибуток, грн.



282 

 

дозволяє підприємству зменшити екологічний збір за забруднення 

навколишнього середовища за основними видами викидів на 41%.  

2. Доведено, що витрати на використання бездимного твердого 

палива в умовах котельні є нижчими на 18,4% порівняно з використанням 

вугілля марки ДГ внаслідок більш високого коефіцієнту корисної дії. 

Розраховано економічний результат промислового використання бездимного 

твердого палива в котельнях та обсяг зменшення екологічного збору за 

забруднення навколишнього середовища. 

3. Розроблено бізнес-план за варіантами застосування технології 

газифікації бездимного твердого палива для умов діючого коксохімічного 

підприємства і для умов окремого хіміко-технологічного виробництва, в 

якому відсутнє обладнання для здійснення високотемпературного піролізу 

викопного вугілля.  

4. Здійснено економічну оцінку ефективності запропонованої 

технології газифікації бездимного твердого палива. Доведено, що найбільш 

доцільним є будівництво комплексу глибокої переробки вугілля в умовах 

діючого коксохімічного виробництва з потужністю існуючих коксових 

батарей по виробництву бездимного твердого палива від 1 млн т на рік, що 

забезпечує ефективність використання фінансових ресурсів підприємства в 

межах прийнятного строку окупності (до 4 років). 

5. Доведено техніко-економічні переваги технології позапічної 

обробки коксу водним розчином пентаборату калію, головною з яких є її 

економічність, яка полягає у невеликих витратах на впровадження. Здійснено 

порівняльну оцінку загальних витрат на позапічну обробку доменного коксу 

водним розчином пентаборату калію та розчином тетраборату натрію.  

6. Доведено, що впровадження запропонованої технології 

позапічної обробки коксу водним розчином пентаборату калію є економічно 

доцільним. Використання цієї технології дозволяє підвищити ціну доменного 

коксу на 3,2% та отримати додатковий прибуток від його реалізації, який для 

умов ПрАТ «Ясинівський КХЗ» становить 21 168 752 грн на місяць. 



283 

 

Водночас пропонована технологія може бути впроваджена без суттєвих 

інвестиційних витрат на будь-якому коксохімічному підприємстві без його 

докорінної реконструкції та модернізації. 

Основні положення 5 розділу дисертаційної роботи відображені у 

наукових працях автора [46, 83, 84, 110, 111, 112, 239]. 



284 
 

 
 

ВИСНОВКИ 

 

1. На підставі теоретичних, експериментальних та промислових 

досліджень вирішена важлива науково-технічна проблема, яка полягає у 

створенні ресурсозберігаючої технології енерго-хіміко-технологічної 

переробки вугілля на засадах екологічного підходу у складі технологій  

виробництва бездимного твердого палива, газифікації бездимного твердого 

палива, підготовки вугільної шихти із використанням другорядних хімічних 

продуктів (відходів) коксохімічного виробництва, позапічної обробки коксу, 

яка дозволяє здійснити диверсифікацію коксохімічного виробництва без його 

докорінної реконструкції.  

2. Обґрунтовано застосування вуглецьвміщуючої суміші у складі 

збагаченого низькосірчистого малометаморфізованого газового вугілля (65-

85%) і шламів  відходів вуглезбагачення (15-35%, зольністю до 50%) у 

якості сировини для виробництва вуглецевого твердого бездимного палива. 

Розроблено новий спосіб отримання бездимного вуглецевого палива шляхом 

високотемпературного коксування (кінцева температура коксування 

становить 750-10500С) попередньо термопідготовленої інертним теплоносієм 

до 2000С вугільної шихти. 

3. Розроблені нові уявлення щодо кінетики та динаміки вигоряння 

бездимного твердого палива, які полягають у здатності при спалюванні у 

середньотемпературній зоні (до 5600С) реагувати з киснем повітря на 

начальному етапі конверсії (Х=6-8%) у кінетичній фазі з швидкістю, більш 

високою (максимальна питома швидкість горіння вуглецю Rm04,2∙10-4 1/с) у 

порівнянні з високометаморфізованими паливами. Доведено, що у 

високотемпературній зоні (більше за 8000С) бездимне тверде паливо здатне 

переводити режим горіння до зовнішньодифузійної фази, що збільшує 

швидкість спалювання (час вигорання – 400 с) та інтенсифікує процеси в 

промислових енергетичних установках. 
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4. На підставі результатів промислових експериментів зі спалюванням 

бездимного твердого палива встановлено про суттєве зменшення викидів 

шкідливих речовин в атмосферу з димовими газами: діоксиду сірки – на 

32,5%, оксиду азоту – на 50%, оксиду вуглецю – на 72%, пилу – на 32%, що 

дозволяє зменшити екологічний збір на 41%. Доведено, що витрати на 

використання бездимного твердого палива в умовах котельні є нижчими на 

18,4% порівняно з використанням вугілля марки ДГ.  

5. Розроблено новий спосіб отримання синтез-газу методом 

низькотемпературної газифікації розпеченого бездимного твердого палива, 

який дозволяє підвищити ККД газифікації до 92%, газифікувати будь-які 

види бездимного твердого палива незалежно від класу крупності та плавкості 

золи, знизити витрати кисню на його газифікацію, скоротити витрати палива, 

що газифікується, до 12%, ліквідувати викиди в атмосферу при гасінні коксу. 

Економічно доведено, що доцільним є впровадження комплексу глибокої 

переробки вугілля в умовах діючого коксохімічного виробництва з 

потужністю існуючих коксових батарей по виробництву бездимного 

твердого палива від 1 млн т на рік. Строк окупності інвестиційних витрат за 

різних умов реалізації пропонованої технології складає 3,2-4 роки. 

6. На підставі розробленої математичної моделі вперше науково 

обґрунтовано технологічні умови реалізації процесу брикетування вугільної 

шихти з індивідуальною багатокомпонентною зв’язуючою речовиною, 

сформованою з рідкими вторинними продуктами (відходами) коксохімічного 

виробництва, що дає можливість прогнозувати міцність брикетів в 

залежності від умов брикетування.  

7. Вперше експериментальними і промисловими дослідженнями 

встановлені параметри процесу брикетування: вологість вугілля (вугільної 

шихти), що брикетується, має бути менше 8%, кількість зв’язуючої речовини 

 10-15%, температура змішування суміші вугілля та зв’язуючої речовини  

50-800С, тиск пресування  50-70 МПа, час структурування брикетів при 140-
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1600С  одна година або час витримки при 15-250С  3-5 діб. Використання 

параметрів рекомендовано для застосування при формуванні брикетів 

оптимальної міцності задля мінімізації виробничих витрат. 

8. На підставі теоретичних та експериментальних досліджень вперше 

обґрунтована здатність багатокомпонентної вуглецьвмісної зв’язуючої 

речовини вступати в адгезійні процеси з твердою фазою вугільної шихти, яка 

забезпечує міцність брикетів на стадії структурування, що створює 

можливість повної утилізації рідких відходів коксохімічного виробництва 

методом їх використання у технології часткового брикетування вугільної 

шихти перед коксуванням у якості комплексної зв’язуючої речовини (67% 

фусів, 30% кислої смолки, 3% полімерів) у кількості 10-15%. Доведено, що 

ця технологія розширює сировинну базу коксування шляхом заміни в шихті 

частини коксівного вугілля на слабкоспікливе марок Г, СС, Т або неспікливі 

добавки з одночасним отриманням доменного коксу задовільної якості.  

9. На основі експериментальних досліджень отримало подальший 

розвиток уявлення про взаємодію боратів лужних металів з поверхнею 

шматків доменного коксу в процесі позапічної обробки, яке покладено в 

основу удосконаленого метода позапічної обробки коксу. Запропоновано 

використання водного розчину пентаборату калію (вміст в коксі сухого 

пентаборату  до 0,68 мас. %, неіоногенної поверхнево-активної речовини  

до 0,0070 мас. %) для створення надійного захисного шару на шматках коксу, 

який інгібує реакції вуглецю коксу з киснем і вуглекислим газом у доменній 

печі, що дає можливість покращити показники якості коксу до рівня 

міжнародних стандартів: CRI ≤ 22-25% і CSR ≥ 65-70%. 

10. Розроблено новий метод післяпічної обробки доменного коксу 

водним розчином пентаборату калію, який створює можливість бункерного 

та безбункерного завантаження вагонів обробленим коксом й забезпечує 

максимальне покриття плівкоутворюючим розчином поверхні шматків коксу. 

Доведено, що при обробці коксу 10% водним розчином пентаборату калію з 
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додаванням поверхнево-активної речовини можливо поліпшити показники: 

CSR на 10-12%, CRI  на 6-8%. Використання позапічної обробки коксу 

водним розчином пентаборату калію у порівнянні із позапічною обробкою 

доменного коксу водним розчином тетраборату натрію дозволяє підвищити 

ціну доменного коксу до 3,2% та отримати додатковий питомий прибуток від 

реалізації високоякісного коксу 234 грн/т. 

11. Розвинуто теоретичні уявлення щодо зв'язку між реакційною 

здатністю доменного коксу та його післереакційною міцністю і процесами 

адсорбції неорганічних речовин у внутрішні шари пористої вуглецевої 

структури коксу. Встановлено та експериментально підтверджено зниження 

реакційної здатності доменного коксу і збільшенні післяреакційної міцності 

після часової витримки коксу, обробленого водним розчином пентаборату 

калію з добавкою поверхнево-активної речовини, внаслідок сукупної дії 

чинників: зменшення питомої поверхні кускового коксу, яка є доступною 

окислювальним газам, збільшення поверхні кристалітів коксу, покритих 

захисним шаром дімерних аніонів B2O4
-2, а також збільшення кількості іонів 

K+, які інтеркалірують в пористу вуглецеву структуру коксу. 

12. Результати та рекомендації дисертаційної роботи знайшли 

практичне застосування в діяльності коксохімічних підприємств ПрАТ 

«Донецьксталь»-металургійний завод», а також  прийняті до використання в 

умовах коксохімічних підприємств міжнародної вертикально інтегрованої 

гірничо-металургійної групи компаній Метінвест. Матеріали дисертації 

використовуються у навчальному процесі на спеціалізованих кафедрах 

Національного технічного університету «Харківський Політехнічний 

Інститут», Національного університету «Львівська політехніка», 

Національної металургійної академії України, Українського державного 

хіміко-технологічного університету, Національного авіаційного університету, 

Донецького національного технічного університету. 
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Тамко В.О., Збиковський Є.І. – заявл. 23.08.2011; опубл. 26.03.2012, Бюл. №6. 

Дисертантом розроблено технологію нанесення захисного покриття на 

шматки вугільного палива та запропоновано обладнання для її реалізації. 

34. Патент №96248, Україна, С10L9/10. Спосіб обробки доменного 

коксу / Філатов Ю.В., Збиковський Є.І., Ільяшов М.О., Тамко В.О. – заявл. 

24.01.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19. Дисертантом розроблено складові 

способу позапічної обробки доменного коксу. 

35. Патент №45184, Україна, C10B39/02. Спосіб отримання відновного 

газу з твердих продуктів піролізу вугілля / Гордієнко О.І., Долгарьов Г.В., 

Збиковський Є.І., Ільяшов М.О., Саранчук В.І. – заявл. 05.06.2009; опубл. 

26.10.2009, Бюл. №20. Дисертантом запропоновано технологічну 

послідовність та умови газифікації твердих продуктів піролізу вугілля, 

розраховано економічну ефективність запропонованого способу. 

http://library.uipv.org/document?fund=2&id=90638&all_funds=1
http://library.uipv.org/document?fund=2&id=90638&all_funds=1
http://library.uipv.org/document?fund=2&id=90638&all_funds=1


36. Патент №88854, Україна, C10B27/00, F27D17/00. Спосіб відведення 

газоподібних продуктів піролізу вугілля з горизонтальних коксових печей / 

Гордієнко О.І., Долгарьов Г.В., Збиковський Є.І., Ільяшов М.О., 

Саранчук В.І. – заявл. 16.02.2009; опубл. 25.11.2009, Бюл. №22. 

Дисертантом розроблено технологічну схему відведення сирого коксового 

газу з горизонтальних коксових печей. 

37. Патент №30133, Україна, С10L9/00. Спосіб завантаження та 

коксування вологої та термічно підготовленої вугільної шихти / 

Гордієнко О.І., Долгарьов Г.В., Збиковський Є.І., Ільяшов М.О., Редін В.А., 

Чаленко В.І. – заявл. 08.11.2007; опубл. 11.02.2008, Бюл. №3. Дисертантом 

запропоновано удосконалений спосіб бездимного завантаження вугільної 

шихти в камери коксування та розроблено його технологічну схему. 

38. Патент №25469, Україна, С10L5/00. Спосіб отримання кускового 

вуглецевого палива / Гордієнко О.І., Ємченко А.В., Збиковський Є.І., 

Ільяшов М.О., Лобачова Н.В., Саранчук В.І., Тамко В.О. – заявл. 02.04.2007; 

опубл. 10.08.2007, Бюл. №12. Дисертантом розроблено технологічні 

режими та технологічну схему способу виробництва бездимного твердого 

палива в умовах коксохімічного підприємства. 

39. International patent № WO 2012/102687 A1. A method for treatment of 

blast-furnace coke / Tamko V., Filatov Y., Ilyashov M., Kolomiychenko O., 

Zbykovskyy Y., Zolotarev I., Yemchenko A. World Intellectual Property 

Organization, International Bureau. Дисертантом досліджено та розроблено 

технологічні умови позапічної обробки доменного коксу водним розчином 

пентаборату калію. 

 тези доповідей: 

40. Збиковський Є.І. Диверсифікація коксохімічного виробництва з 

використанням технології виробництва бездимного твердого палива / 

Є.І.  Збиковський, О.І. Збиковський, Е.С. Гвоздь // Матеріали I Міжнародної 

заочної науково-технічної конференції з сучасних технологій переробки 

пальних копалин. – Углехимический журнал. – 2018. – №2. – С.10. 

Дисертантом обґрунтовано технологію виробництва бездимного твердого 



палива в умовах коксохімічного виробництва. 

41. Нестеренко О.В. Механізм взаємодії боратів з вуглецевою структурою 

твердих речовин / О.В. Нестеренко, Є.І. Збиковський // Матеріали 

міжвузівської науково-практичної конференції «Наука і техніка: перспективи 

ХХІ століття». – Дніпро: ДВНЗ «ПДАБА», 2017.  С. 165-167. Дисертантом 

запропоновано теорію щодо механізму взаємодії пентаборату калію з 

вуглецевою структурою кам’яновугільного коксу. 

42. Збыковский Е.И. Моделирование процесса совместного 

брикетирования угля и продуктов их термодеструкции / Е.И. Збыковский, 

И.И. Швец, В.А. Тамко, В.В. Ошовский, А.О. Севрюкова // Матеріали VI 

наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній 

промисловості». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. – С. 

172. Дисертантом здійснено математичне моделювання впливу продуктів 

термодеструкції вугілля на якість кам’яновугільних брикетів та коксу та 

зроблено доповідь на конференції. 

43. Збыковский Е.И. Улучшение прочности кокса послепечной 

обработкой соединениями бора / Е.И. Збыковский, И.В. Золотарев, 

В.А. Тамко, И.И. Швец // Матеріали III Міжнародної наук.-техн. конф. 

«Проблеми хімотології». – Київ-Одеса: Астропринт, 2010. – С.243-246. 

Дисертантом обґрунтовано доцільність позапічної обробки коксу розчином 

сполук бору та зроблено доповідь на конференції. 

44. Збыковский Е.И. О выборе способа газификации при глубокой 

переработке каменных углей / Е.И. Збыковский, А.И. Гордиенко, 

Г.В. Долгарев // Материалы международной науч.-техн. конф. 

«Энергоэффективность-2010». – Киев: Институт газа НАНУ, 2010. – 

С.  154 -155. Дисертантом обґрунтовано застосування низькотемпературної 

газифікації розпеченого коксу в технології глибокої переробки кам’яного 

вугілля та зроблено доповідь на конференції. 

45. Zbykovskyy Y. Method of improvement of blast-furnace coke quality by 

CSR and CRI indexes / Y. Zbykovskyy, I. Zolotaryov, V. Tamko, T. Shendrik, 



I. Shvets // Koksownictwo, Ustron, Poland, 2009. – P.41. Дисертантом 

систематизовано результати промислових випробувань технології позапічної 

обробки коксу розчином сполук бору та зроблено доповідь на конференції. 

46. Збыковский Е.И. Использование отходов флотации из 

шламонакопителей коксохимических заводов / Е.И. Збыковский, 

М.А. Ильяшов, А.И. Гордиенко, С.А. Медянцев, С.Ю. Резников, 

В.И.  Саранчук, Ю.А. Яценко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 

«Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів». – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – С.222-223. Дисертантом представлено 

результати використання відходів вуглезбагачення при виробництві 

бездимного твердого палива. 

47. Збыковский Е.И. Разработка и производство бездымного 

энергетического топлива / Е.И. Збыковский, А.И. Гордиенко, М.А. Ильяшов, 

В.И. Саранчук // Материалы международной науч. конф. «Угольная 

теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития». – Алушта: НАН 

Украины, 2008. – С.74-75. Дисертантом систематизовано результати 

промислового виробництва та використання бездимного твердого палива та 

зроблено доповідь на конференції. 

48. Zbykovskyy Y. Power-Generation Fuel with Coal Preparation Waste / 

Y. Zbykovskyy, V. Saranchuk, A. Gordienko, M. Ilyshov, A. Kolomiychenko, 

V.  Chalenko // 25 Annual International Pittsburgh Coal Conference, USA, 2008. – 

P.58. Дисертантом обґрунтовано доцільність та розроблено технологію 

використання відходів вуглезбагачення при виробництві бездимного твердого 

палива та зроблено доповідь на конференції. 


	Тестування зразків доменного коксу здійснювалось із визначенням показників CRI і CSR згідно зі стандартом ISO 18894:2006.
	Нанесення захисного покриття на шматки доменного коксу проводилося двома способами:
	а) за технологією обробки безпосередньо у вагоні з використанням коміркової форсунки без вкладишу і сітки (приклади 2 і 3);
	б) за технологією обробки з варіюванням місця нанесення та з використанням коміркової форсунки:
	 у вагоні з використанням коміркової форсунки з вкладишем і сіткою (приклади 4, 5);
	 перед коксосортуванням з використанням коміркової форсунки без вкладишу і сітки (приклади 6 і 7);
	 перед коксосортуванням з використанням коміркової форсунки з вкладишем і сіткою (приклади 8 і 9);
	Таблиця 2.8
	Зіставлення якісних показників доменного коксу, обробленого водними розчинами боратів, з використанням різних способів нанесення захисного покриття на шматки коксу
	* концентрація розчину ( 10,0 % (ваг.) для всіх прикладів
	** кількість розчину ( 25,0 л/т доменного коксу для всіх прикладів
	 у рази пересипання з транспортерів із використанням коміркової форсунки без вкладишу і сітки (приклади 10 і 11);
	 у бункері з використанням коміркової форсунки без вкладишу і сітки (приклади 12 і 13);
	в) за способом, що пропонується:
	 у разі  пересипання з транспортеру на транспортер з використанням коміркової форсунки з вкладишем і сіткою (приклади 14, 15);
	 у бункері з використанням коміркової форсунки з вкладишем і сіткою (приклади 16, 17).
	 вміст твердого (нелеткого) вуглецю, золи, летких речовин, робочої вологи і сірки;
	 хімічний склад золи;
	 питомий електричний опір;
	 пористість;
	 фізико-механічні властивості (гранулометричний склад, характеристики міцності);
	 відновна здатність по відношенню до оксидів певного елемента, що визначається за співвідношенням СО/СО2.
	 застосування низькометаморфізованого низькоспікливого і петрографічно неоднорідного вугілля;
	 зниження рівня готовності коксу;
	 зниження густини вугільного завантаження;
	 збільшення кількості мінеральних домішок.

