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Крупноблочні конструкції
коксових печей і теплових агрегатів,
подовження їх ресурсу

Актуальність. Мета і завдання.
Актуальність:
– велика кількість типорозмірів вогнетривких виробів;
– висока трудомісткість процесу кладки і складність забезпечення якості;
– висококваліфікована важка ручна праця;
– велика довжина матеріальних швів.
Мета роботи – розробка крупноблочних конструкцій коксових печей.
Об’єкт – вогнетривка кладка і футерування коксових печей.

Поставлені завдання:

– розробка технології виготовлення крупноблочних бетонних блоків, які характеризуються
високою структурною міцністю;
– розробка конструкції батареї коксових печей з крупноблочних бетонних блоків;
– розробка технології монтажу батареї коксових печей з крупноблочних бетонних блоків;
– розробка технології пуску і правил експлуатації батареї коксових печей з крупноблочних
бетонних блоків.
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Крупноблочні конструкції коксових печей
Вперше у світовій практиці створені і освоєні коксові печі з
крупнорозмірних вогнетривких блоків, розроблені і впроваджені
склади і технологія виготовлення блоків, конструкція кладки і
технології спорудження коксових батарей, їх пуску, наладки та
відновлювальних ремонтів шляхом усунення дефектів і нанесення
захисних покриттів.
Крупноблочний
простінок
коксової печі

Комплекс технологій і нові
конструкції забезпечують
вдосконалення
коксохімічного і
вогнетривкого виробництва
в технологічному,
економічному, соціальному
та екологічному аспектах.

Освоєння блокових коксових
батарей дозволяє забезпечити високу
ступінь індустріалізації виготовлення і
монтажу кладки, повністю
механізувати роботи з виготовлення
блоків, їх транспортування та
укладання в батарею.

Монтаж коксової батареї з
крупнорозмірних вогнетривких
блоків

В результаті продуктивність при монтажі кладки підвищена в 7,4 рази,
чисельність робітників, зайнятих на монтажі, зменшилася в 8-10 разів.
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Крупноблочні конструкції коксових печей
Обігрівальний простінок з компенсаторами
тріщин на головочний блоках(А.с. 1806163)

Крупноблочний простінок

1 – стінові блоки;
2 – опалювальний
канал;
3 – вертикальний
компенсатор;
4 – горизонтальний
компенсатор.

Форми компенсуючих заставних елементів

1 – регенератори;
2 – корнюрный блок;
3 – подовий блок;
4 – стіновой блок;
5 – блок збірного канала;
6 – блок перекриття
газозбірного канала;

7 – блок перекриття камери
коксування;
8 – люковый блок;
9 – плити вистілки верху
батареї.

1 – блок;
2 – опалювальний канал;
3 – трапецеїдальний
елемент;
4 – каплевидний елемент;
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5 – нетермостійкий елемент;
6 – внутрішній
нетермостійкий елемент.
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Крупноблочні конструкції коксових печей
Конструкція комбінованої цегляно-бетонної кладки коксової батареї (А.с. 1723095)

1 – подова плита;
2 – регенератори;
3 – корнюрна зона;
4 – подовий блок;
5 – вистілка пода;

6 – стінові блоки;
7 – опалювальний канал;
8 – камера коксування;
9 – газовідвідний блок;
10 – шов ковзання;
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11 – анкераж;
12 – головочний блок;
13 – фасадна частина;
14 – клиновий блок;
15 – матеріальні шви.
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Крупноблочні конструкції коксових печей
Кладка коксової батареї Стахановського КХЗ,
виконана з крупнорозмірних вогнетривких бетонних блоків

1 – регенератори;
2 – корнюрный блок;
3 – подовий блок;
4 – стіновий блок;
5 – блок збірного каналу;

6 – блок перекриття газозбірного каналу; 11 – колодязь стояка;
7 – блок перекриття камери
12 – камера коксування;
коксування;
13 – збірний канал;
8 – люковий блок;
14 – плити подові;
9 – плити вистілки верху батареї;
15 – теплоізоляційний шамот.
10 – завантажувальний люк;
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Крупноблочні конструкції коксових печей
Економічна ефективність досягається за рахунок значного зменшення матеріальних,
енергетичних і трудових витрат, зниження собівартості продукції, підвищення виходу хімічних
продуктів, підвищення якості коксу і зменшення екологічного збитку.
Досвід спорудження, експлуатації та ремонту
батарей на Стахановському КХЗ відкрив можливості
широкого
застосування
збірних
крупноблочних
бетонних конструкцій кладки печей для переробки
вугільних шихт, вуглецевих матеріалів і відходів при
високій надійності, довговічності та екологічної
ефективності промислових теплових агрегатів.

Фрагмент
простінка

Рівень розробки
підтверджений урядовою
нагородою.

Премія
Ради міністрів
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Результати та їх використання
1. Техніко-економічне обґрунтування(ТЕО) і технічне завдання(ТЗ).

2. 3D моделі конструкції батареї коксових печей з крупноблочних бетонних
блоків.
3. Технологія виготовлення крупноблочних бетонних блоків, що
характеризуються високою структурною міцністю.
4. Технологія монтажу батареї коксових печей з крупноблочних бетонних блоків.

5. Технологія пуску і правил експлуатації батареї коксових печей з
крупноблочних бетонних блоків.
6. Обгрунтування вибору сучасних конструкційних матеріалів і покриттів, що
володіють високими експлуатаційними характеристиками.
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