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Статтю присвячено впровадженню на КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» перспективної 
технології трамбуванням вугільної шихти, котра дозволяє отримувати доменний кокс високої 
механічної та «гарячої» міцності з шихт, що характеризуються підвищеним вмістом опіснюючих 
компонентів різних стадій метаморфізму. У нинішніх умовах це має велике значення для 
підвищення економічних показників отримання доменного коксу і роботи доменних печей. Пуск 
коксової батареї № 6, спроектованої для застосування зазначеної технології, зумовив 
необхідність визначення раціональних технологічних параметрів обігріву: рівня температур в 
контрольних вертикалах та розташування горілок для подавання коксового газу у вертикали 
вздовж опалювального простінку.  
У статті наведено розрахунки, результати котрих підтверджують доцільність раціоналізації 
фактичного пускового (проектного) розподілу горілок на коксовій батареї № 6. В першу чергу 
звертають на себе увагу недостатні діаметри отворів у горілках для крайніх та перед-крайніх 
вертикалів. Це, на думку авторів, спричиняло недогрів голівочних зон та проливи смоли, котрі 
спостерігалися при пускових роботах на батареї. 
Виконана персоналом коксового цеху КХВ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ТОВ «Коксохім-
станція» заміна горілок на краях простінків на більші діаметри в сполученні з повним 
розкриттям вікон рециркуляції в цих зонах дозволила поліпшити прогрів засипу та значно знизити 
інтенсивність проливів. 
Отриманий досвід був врахований при розташуванні регулювальних засобів на коксовій батареї № 
5, введеній у експлуатацію пізніше. 
Також у статті сформульовано рекомендації щодо коригування температурного режиму 
коксування в залежності від маркового та компонентного складу, а також технологічних 
властивостей вугільних шихт. 
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