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Стаття є продовженням циклу робіт автора, в яких досліджується вплив факторів 

гідравлічного транспортування на технологічні властивості коксівного вугілля. Показано, що 
при промисловому гідравлічному транспортуванні коксівного вугілля його технологічні 
характеристики змінюються, але значно менш суттєво, ніж при магістральному 
гідравлічному транспортуванні. 

 
Постановка проблеми і стан її вивчення. Вплив дальшого гідротранспорту на коксівні 

властивості вугілля вивчений рядом авторів [1-11], зокрема цьому питанню присвячено цикл 
робіт автора [4-11]. Встановлено, що при дальньому гiдротранспортуваннi коксiвного вугiлля 
високий вмiст дрiбних частинок в кiнцевому продуктi не тiльки утруднює зневоднення, але й 
приводить до часткової втрати коксівних властивостей вугiлля. Погiршує якiсть коксу, як це 
встановив Ю.Гет [1], i обкатування вугiльних зерен в трубопроводi магістральної 
гідротранспортної системи (МГТС), а також обволiкання вугiльних часточок розмокшими 
глинами (Г.Рiгбi [2]) та окиснення вугiлля в процесi гiдротранспорту (В.Ердман [3]). 
Автором у співавторстві з А.Т.Єлішевичем, В.І.Рибаченко, А. Ф. Гребенюком, Г. П. Маценко 
та ін.. встановлено, що під час дальнього гідравлічного транспортування відбувається зміна 
поверхневих характеристик вугілля, перерозподіл за класами крупності його петрографічних 
компонентів, обкатування зерен, висолювання розчинних компонент у водну фазу, що теж (у 
своїй сукупності) суттєво впливає на його технологічні характеристики як об’єкта 
коксування [4-12]. 

Разом з тим, залишається практично не дослідженим питання впливу промислового 
гідротранспорту на коксівні властивості вугілля. Промисловий гідравлічний транспорт 
вугілля може мати місце на гідрошахтах, локальних транспортних трубопроводах 
«гідрошахта - вуглезбагачувальна фабрика», в процесі збагачення на вуглефабриках. А при 
перезбагаченні вугілля хвостосховищ також трубопроводах «мулонакопичувач 
(шламовідстійник) – збагачувальна фабрика (установка)». 

 Мета роботи – вивчення питання впливу промислового гідротранспорту на коксівні 
властивості вугілля. 

Виклад основного матеріалу. Для встановлення впливу промислового гідротранспорту 
на коксівні властивості вугілля було проведено його фізичне моделювання. Для дослідів по 
промисловому гідротранспорту вугілля використано барабан лабораторного млина з 
герметичною кришкою. Внутрішній діаметр барабана складав 200 мм, корисний об’єм – 5 л. 
Для забезпечення водоспадного режиму руху водо вугільної гідросуміші в барабані частота 
його обертання підтримувалася на рівні n = 30-90 хв-1. Це відповідає лінійній швидкості 
гідросуміші 0,6-0,9 м/с, що має місце при промисловому гідравлічному транспортуванні 
вугілля. 

Для досліджень використано концентрат вугілля марки К Донецького вугільного басейну 
крупністю 0-6 мм. Проба вугілля мала такі характеристики: Wa = 1,37%; Аd = 6,7%; Vdaf = 
22,6%; у = 8,5; х = 36,5%. 

В барабан завантажували водо-вугільну гідросуміш Т:Р=1:1 з рН=11,5. Інгібітор корозії – 
вапно. Після обробки матеріалу в умовах модельного гідротранспорту протягом t = 1-4 діб 
гідросуміш вивантажували, фільтрували на вакуум-фільтрі, висушували при 80оС протягом 8 
годин і піддавали технічному аналізу та визначали гранулометричний склад і пластометричні 
показники вугілля. 

Результати експериментів наведені в табл. 1 і 2.  
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Таблиця 1. 
Зміна гранулометричного складу вугілля під час його модельного промислового 

гідравлічного транспортування 
Клас 
крупності, 
мм 

Показник, % Вихідне 
вугілля 

Дослід 1 
n =1,0с-1 
t = 24 год 

Дослід 2 
n =1,5с-1 
t = 36 год 

Дослід 3 
n =1,0с-1 
t = 96 год 

+6 Вихід 
Зольність 

2,50 
7,81 

6,40 
6,91 

2,20 
9,50 

2,80 
- 

3-6 Вихід 
Зольність 

22,30 
6,46 

25,20 
6,68 

25,30 
7,80 

21,40 
- 

1-3 Вихід 
Зольність 

32,50 
7,50 

32,50 
7,37 

32,70 
6,80 

30,40 
- 

0,5-1 Вихід 
Зольність 

18,80 
6,42 

16,70 
7,22 

17,00 
7,30 

20,90 
- 

0,3-0,5 Вихід 
Зольність 

17,70 
7,67 

11,20 
6,88 

11,60 
6,50 

10,80 
- 

0,1-0,3 Вихід 
Зольність 

3,80 
8,33 

5,80 
8,57 

5,30 
8,22 

6,20 
- 

-0,1 Вихід 
Зольність 

2,40 
9,03 

2,10 
11,64 

5,10 
9,63 

7,50 
- 

Разом Вихід 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Таблиця 2. 
Зміна технологічних властивостей вугілля при його модельному промисловому 

гідравлічному транспортуванні 
Показники якості вугілля Вихідне 

вугілля 
Дослід 1 
n =1,0с-1 
t = 24 год 

Дослід 2 
n =1,5с-1 
t = 36 год 

Дослід 3 
n =1,0с-1 
t = 96 год 

Вологість, Wa,% 1,37 1,43 1,79 1,28 
Зольність, Аd, % 6,7 7,14 7,08 7,01 
Вихід летких, Vdaf, % 20,8 22,7 20,26 17,10 
Усадка х, мм 36,5 34 45,5 38 
Товщина пластичного шару, у, мм 8,5 8,0 9,0 9,0 
Індекс Рога, RI 19,8    
Індекс спучування, Ів, мм 0 0 0 0 

 
Висновки 

Як показує аналіз одержаних даних, при модельному промисловому гідравлічному 
транспортуванні коксівного вугілля у обертовому барабані: 

-по-перше, спостерігається певне (порівняно з магістральним гідротранспортом незначне) 
подрібнення вугілля, про що свідчить деяке збільшення класів крупності -0,1 мм і 0,1-0,3 мм 
в порівнянні з вихідним; 

-по-друге, технологічні характеристики вугілля під час модельного промислового гідравлічного 
транспортування хоч і змінюються, але ця зміна може бути оцінена, як технологічно несуттєва (на 
відміну від магістрального гідравлічного транспортуванні вугілля).  

Підвищення зольності вугілля, що спостерігається, може бути пояснене сорбцією 
інгібітора корозії трубопроводу – вапна, а також з певною ерозією робочих поверхонь 
дослідної установки (барабана). 
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В данной работе представлены результаты промышленных экспериментальных исследо-

ваний эффективности применения эластичных материалов для защиты рабочих поверхно-
стей горных машин от ударных нагрузок. Определены напряжения рабочих органов в зоне 
контакта с падающей кусковой горной массой. Для предотвращения преждевременного раз-
рушения и как следствие продления срока службы металлических конструкций, разработана 
и предложена футеровка из резины РП-2959, позволяющая снизить в 3 раза возникающие 
напряжения при ударных нагрузках. 

 
Актуальность работы. При добыче и переработке полезных ископаемых основной причи-

ной выхода из строя эксплуатируемого оборудования, предназначенного для различных тех-
нологических операций (грохотов, вибропитателей, конвейеров, бункеров и т.п.) являются 
ударные нагрузки, возникающие от падения кусков горной массы на рабочие поверхности ма-
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