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1) Досліджено влив тривалості процесу на ступені вилучення сірки та глибину 
перетворення органічної маси вугілля, від яких залежать, відповідно, вміст сірки, з 
одного боку, та зольність і вихід летких речовин з знесірченого вугілля, з іншого. 
Знайдено інтервал оптимальних значень тривалості процесу, за якого рекомендується 
здійснювати процес оксидаційного знесірчення з метою одержання сировини для 
виробництва пиловугільного палива. 

Збільшення тривалості процесу спричинює зменшення виходу знесірченого вугілля та 
твердих продуктів і зростання виходу смоли розкладу. При збільшенні тривалості 
процесу зростає ступінь перетворення органічної маси вугілля. При цьому зольність 
знесірченого вугілля зростає, а вихід летких речовин зменшується. 
При збільшенні тривалості процесу спостерігали зменшення кількості загальної і 
піритної сірки, водночас збільшувались ступені вилучення і перетворення сірки 
(інтенсивно до 10-20 хв.). Однак, за тривалості понад 15 хв. вміст діоксиду сірки в газах 
знесірчення доволі різко зменшується, що негативно вливатиме на подальше його 
вилучення із цих газів. 
В ході оксидаційного знесірчення низькометаморфізованого кам’яного вугілля марки ДГ у 
дуже короткому інтервалі (13,9-14,0 хв.) можна одержати сировину для виробництва 
ПВП (СВПВП) марок № 3-4, яка відповідає вимогам, що висуваються до вмісту сірки, 
виходу летких речовин та зольності. 
При значеннях часу понад 45 хв. вдається одержати знесірчений продукт, який 
відповідає вимогам до СВПВП № 2 за вмістом сірки та виходом летких речовин. Однак 
необхідного значення зольності досягнути при цьому не вдається. Тому для встановлення 
значень параметрів процесу, які дадуть змогу отримати вугілля з вмістом сірки до 1,2 



%, зольністю до 10 % та виходом летких речовин  до 38 %, необхідно ще дослідити вплив 
складу оксиданту. 

 

Ключові слова: пиловугільне паливо, оксидаційне знесірчення, сірка, вугілля, тривалість. 
 

The influence of the duration of the process on the degree of sulfur recovery and the depth of conversion of 
the organic mass of coal, on which, respectively, the sulfur content and ash content and the yield of volatile 
substances of desulfurized coal depend. The interval of optimum values of the duration of the process is 
found at which it is recommended to carry out the process of oxidative desulfurization in order to obtain raw 
materials for the production of pulverized-coal fuel. 
The increase in the duration of the process leads to a decrease of the output of de-carbonated coal and solid 
products as well as an increase in the yield of the desulfurizing resin. With an increase in the length of the 
process, the degree of conversion of organic mass of coal increases. At the same time, the ash content of 
desulfurized coal increases, and the yield of volatile substances decreases. 
With an increase in the duration of the process, a decrease in the number of total and pyrite sulfur was 
observed, while the stages of extraction and conversion of sulfur increased (intensively up to 10-20 min. 
However, if the duration is more than 15 minutes. the content of sulfur dioxide in desulfurization gases 
decreases, which adversely affects its further extraction from these gases. 
During oxidative desulfurization of low-metamorphosed coal type DH in a short interval (13.9-14.0 min.), it 
is possible to obtain raw materials for the production of PVP of grades № 3-4, and it meets the 
requirements for sulfur content, volatile matter and ash content. 
With a duration of more than 45 minutes  it is possible to obtain a desulfurized product meeting the 
requirements for raw materials for SURV No. 2  for sulfur content and the release of volatile substances. 
The required ash content can not be reached. To determine the values of the process parameters that will 
allow to obtain coal with a sulfur content of up to 1.2%, an ash content of up to 10%, and a volatiles yield of 
up to 38%, it is necessary to investigate the effect of the oxidant composition. 

 

Keywords: pulverized coal fuel, oxidizing desulfurization, sulfur, coal, duration. 

 
 

Исследовано влияние продолжительности процесса на степень извлечения серы и глубину 
превращения органической массы угля, от которых зависят, соответственно, содержание серы и 
зольность и выход летучих веществ обессеренного угля. Найден интервал оптимальных значений 
продолжительности процесса, при котором рекомендуется осуществлять процесс 
окислительного обессеривания с целью получения сырья для производства пылеугольного топлива. 
Увеличение продолжительности процесса вызывает уменьшение выхода обессеренного угля и 
твердых продуктов, а также рост выхода смолы обессеривания. При увеличении 
продолжительности процесса возрастает степень превращения органической массы угля. При 
этом зольность обессеренного угля растет, а выход летучих веществ уменьшается. 
При увеличении продолжительности процесса наблюдали уменьшение количества общей и 
пиритной серы, одновременно увеличивались степень извлечения и преобразования серы (до 10-20 
мин.). Однако при продолжительности более 15 мин. содержание диоксида серы в газах 
обессеривания уменьшается, что отрицательно влияет на дальнейшее его извлечение из этих 
газов. 
В ходе окислительного обессеривания низкометаморфизованого каменного угля марки ДГ в 
коротком интервале (13,9-14,0 мин.) можно получить сырье для производства ПУТ марок № 3-4, 
которая соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию серы, выходу летучих 
веществ и зольности. 
При продолжительности более 45 мин. удается получить обессеренный продукт, отвечающий 
требованиям к сырью для ПУТ марки № 2 по содержанию серы и выходом летучих веществ. 
Требуемого значения зольности достичь при этом не удается. Для установления значений 
параметров процесса, которые позволят получить уголь с содержанием серы до 1,2 %, 
зольностью до 10 % и выходом летучих веществ до 38 %, необходимо исследовать влияние 



состава оксидантов. 
 

Ключевые слова: пылеугольное топливо, окислительное обессеривание, сера, уголь, 
продолжительность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Методами термогравиметрии и ЭПР-спектроскопии исследован термолиз (t ≤ 500 
°С) каменных углей (Cdaf = 80-92 %) разной степени метаморфизма (СМ), 
импрегнированных гидроксидом калия при соотношениях КОН : уголь RKOH ≤ 10 ммоль/г. 
Количественная оценка вклада щелочного промотирования термодеструкции выполнена 
с помощью разности скоростей потери веса Δωm, полученных вычитанием ДТГ-кривых 
угля из ДТГ-кривых соединений «уголь – КОН».  

Установлено, что при t ≤ 300 °С вклад КОН в термодеструкцию максимален у углей низкой СМ за 
счет повышенного содержания алифатических групп и уменьшается до нуля у углей с Сdaf = 91 %. 
При 400-500 °С щелочь промотирует термодеструкцию полиареновых фрагментов и S- и O-
содержащих гетероциклов, что приводит к существенному (в 10-30 раз) увеличению реакционной 
способности углей высокой СМ.  

Получены температурные зависимости концентрации неспаренных электронов [e-] твердых 
продуктов термолиза соединений «уголь – КОН». Установлено, что КОН в угле ответственна за 
появление локального максимума [e-] при 250 °С, проявление которого увеличивается с ростом 
соотношения RKOH. Сделан вывод, что совокупность термоинициируемых реакций КОН и угля 
повышает выход летучих продуктов, изменяет концентрацию угольных радикалов созданием 
стерических препятствий их рекомбинации, расщепляет С–О и С–С связи каркасообразующих 
органических цепей. 

 

Ключевые слова: уголь, щелочное импрегнирование, термолиз. 
 

The thermolysis (t ≤ 500 °C) of different rank coals (Cdaf = 80-92 %) impregnated with 
potassium hydroxide at KOH/coal ratios RKOH ≤ 10 mmol/g has been studied by 
thermogravimetry and EPR spectroscopy. A quantitative estimate of contributing alkaline 
promotion of thermodestruction has been carried out using the difference in the weight loss 
rates Δωm obtained by subtracting the DTG curves of coal from the DTG curves of coal-KOH 
compounds.  

The KOH contribution to thermodestruction at t ≤ 300 °С was established to be maximum for 
low rank coals due to the high content of aliphatic groups and decreases to zero in coals with 



Сdaf 91 %. At 400-500 °C, the alkali promotes the thermodestruction of polyarene fragments and 
S- and O-containing heterocycles, which leads to a significant (by a factor of 10-30) increase in 
the reactivity of high rank coals.  

The temperature dependences of unpaired electrons concentration [e-] for thermolysis solids of 
"coal-KOH" compounds have been obtained. KOH in coal was established to be responsible for 
the local maximum [e-] at 250 °C; its manifestation increases with increasing RKOH ratio. It was 
concluded that the thermoinitiated reactions of KOH and coal increased the yield of volatile 
products, changed coal radical concentration by creating steric hindrances to their 
recombination, and cleaved the C-O and C-C bonds of framework-forming organic chains. 

 

Keywords: coal, alkaline impregnation, thermolysis. 

 
 

Методами термогравіметрії та ЕПР-спектроскопії досліджено термоліз (t ≤ 500 °С) 
кам’яного вугілля (Cdaf = 80-92 %) різного ступеню метаморфізму (СМ), імпрегнованого 
гідроксидом калію при співвідношеннях КОН : вугілля RKOH ≤ 10 ммоль/г. Кількісна оцінка 
внеску лужного промотування термодеструкції виконано за допомогою різності 
швидкостей втрати ваги Δωm, отриманих відніманням ДТГ-кривих вугілля з ДТГ-кривих 
сполук «вугілля-КОН».  

Встановлено, що при t ≤ 300 °С внесок КОН у термодеструкцію є максимальним для 
вугілля низького СМ за рахунок підвищеного вмісту аліфатичних груп і зменшується до 
нуля у вугілля з Сdaf = 91 %. При 400-500 °С луг промотує термодеструкцію поліаренових 
фрагментів та S- і O-вмісних гетероциклів, що приводить до суттєвого (в 10-30 разів) 
збільшення реакційної здатності вугілля високого СМ.  

Отримано температурні залежності концентрації неспарених електронів [e-] твердих 
продуктів термолізу сполук «вугілля-КОН». Встановлено, що КОН у вугіллі є 
відповідальною за появу локального максимуму [e-] при 250 °С, прояв якого збільшується 
з ростом співвідношення RKOH. Зроблено висновок, що сукупність термоініційованих 
реакцій КОН і вугілля підвищує вихід летких продуктів, змінює концентрацію вугільних 
радикалів утворенням стеричних перешкод їх рекомбінації, розщеплює С–О и С–С зв’язки 
каркасоутворюючих органічних ланцюгів. 
 

Ключові слова: вугілля, лужне імпрегнування, термоліз. 

 
 

3) Устаткування для визначення окиснення вугілля відповідно до ДСТУ 7611:2014 
«Вугілля кам'яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення» було 
використано для проведення досліджень, пов'язаних з визначенням впливу 
швидкості нагріву і ступеню окиснення вугілля на температуру його займання. 
Використовуючи відоме рівняння Кіссінджера були розраховані значення енергії 
активації, передекспоненціального множника і константи швидкості процесу 
займання вугілля різного ступеню метаморфізму і окиснення.  

Показано, що устаткування для визначення окиснення вугілля відповідно до ДСТУ 
7611:2014 «Вугілля кам'яне. Метод визначення окиснення і ступеня окиснення» 
може бути використане для визначення кінетичних параметрів процесу 



загоряння, що визначаються в рамках не ізотермічної формальної кінетики. 
Встановлено, що температура займання вугілля різного ступеню метаморфізму і 
окиснення практично цілком залежить від швидкості нагрівання. За розробленим 
математичним рівнянням можна розрахувати температуру займання 
дослідженого вугілля в діапазоні швидкості його нагрівання від 2 до 7 °С/хв. 
Встановлено, що константа швидкості процесу займання збільшується зі 
збільшенням ступеню окиснення і зниженням ступеня метаморфізму 
дослідженого вугілля. Збільшення швидкості займання на тлі збільшення енергії 
активації пояснюється в рамках зростання передекспоненціального множника і 
його домінуючого внеску в результуюче значення константи швидкості. 

 

Ключові слова: кам’яне вугілля, температура займання, термічний аналіз, формальна 
кінетика, енергія активації, метод Кіссінджера. 
 

The equipment for the determination of coal oxidation is in accordance with DSTU 7611: 2014 "Hard Coal. 
Method of determination of oxidation and degree of oxidation" was used for conducting studies related to the 
determination of the effect of the rate of heating and the degree of oxidation of coal to its ignition temperature. 
Using the known Kissinger equation, the values of activation energy, the pre-exponential factor and the rate 
constant of the process of combustion of coal of varying degrees of metamorphism and oxidation were calculated. 
It is shown that the equipment for determination of oxidation of coal according to DSTU 7611: 2014 "Hard coal. 
Method for determination of oxidation and degree of oxidation" can be used to determine the kinetic parameters 
of the ignition process. The parametres are determined within the framework of non-isothermal formal kinetics. It 
has been established that the that the ignition temperature of coal of various degrees of metamorphism and 
oxidation practically entirely depends on the heating rate. According to the developed mathematical equation, 
one can calculate the ignition temperature of the investigated coal in the range of its heating rate from 2 to 7 ° C / 
min.  
It has been found that the rate constant of the ignition process increases with degree of oxidation and the decrease 
of the degree of metamorphism of the investigated coal. The increase in the rate of ignition against the 
background of an increase in the activation energy is explained within the framework of the growth of a pre-
exponential multiplier and its dominant contribution to the resulting value of the constant of velocity.. 
 

Keywords: ignition temperature, thermal analysis, formal kinetics, activation energy, Kissinger method. 

 
 

Оборудование для определения окисленности угля в соответствии с ДСТУ 7611: 2014 «Уголь каменный. 
Метод определения окисленности и степени окисленности» было использовано для проведения 
исследований, связанных с определением влияния скорости нагрева и степени окисленности угля на 
температуру его возгорания. Используя известное уравнение Киссинджера были рассчитаны значения 
энергии активации, предэкспоненциального множителя и константы скорости процесса 
воспламенения угля разной степени метаморфизма и окисления.  

Показано, что оборудование для определения окисленности угля в соответствии с ДСТУ 7611: 2014 
«Уголь каменный. Метод определения окисленности и степени окисленности» может быть 
использовано для определения кинетических параметров процесса возгорания, определяемых в рамках не 
изотермической формальной кинетики. Установлено, что температура воспламенения угля разной 
степени метаморфизма и окисленности практически полностью зависит от скорости нагрева.  

По разработанному математическому уравнению можно рассчитать температуру воспламенения 
исследованного угля в диапазоне скорости его нагрева от 2 до 7 °С / мин.  

Установлено, что константа скорости процесса воспламенения увеличивается с увеличением степени 
окисленности и снижением степени метаморфизма исследованного угля. Увеличение скорости 



возгорания на фоне увеличения энергии активации объясняется в рамках роста предэкспоненциального 
множителя и его доминирующего вклада в результирующее значение константы скорости.. 
 

Ключевые слова: каменный уголь, температура воспламенения, термический анализ, формальная 
кинетика, энергия активации, метод Киссинджера. 

 
 

4) Обоснована необходимость создания на предприятии системы комплексного 
управления качеством продукции, описаны принципы ее разработки и основные 
этапы реализации на примере основного вида продукции – металлургического 
кокса. 

Показано, что ииспользование комплексной системы управления качеством 
продукции является необходимым условием обеспечения конкурентоспособности 
предприятия в современных условиях. 

Разработанная и реализована система управления качеством продукции, 
учитывает ужесточение требований потребителей, в первую очередь к 
качеству доменного кокса. Система охватывает все основные этапы 
подготовки и осуществления производства. Это позволяет обеспечить выпуск 
продукции в соответствии с требованиями действующих нормативно-
технических документов. 

В связи с непрерывным изменением внешних и внутренних факторов, значимо 
влияющих на условия производства, необходим систематический анализ 
эффективности работы системы и ее постоянное совершенствование. 

 

Ключевые слова: коксохимическое производство, продукция, качество, каменноугольная 
шихта, доменный кокс, технология, оборудование, управляющие воздействия. 
 
 
 
 
 

The necessity of creating a system for integrated product quality management at the enterprise 
has been described. The principles of its development and the main stages of implementation 
have been illustrated by the example of the main product – metallurgical coke. It is shown that 
the use of an integrated quality management system is a prerequisite for ensuring the 
competitiveness of an enterprise in modern conditions. 

The developed and implemented product quality management system takes into account the 
toughening of consumers' requirements, primarily to the quality of blast-furnace coke. The 
system covers all the main stages of preparation and implementation of production. This allows 
to ensure the release of products in accordance with the requirements of existing regulatory and 
technical documents. 

In connection with the continuous change of external and internal factors, which significantly 
affect the conditions of production, it is necessary to have a systematic analysis of the efficiency 
of the system and its continuous improvement. 



 

Keywords: coke-chemical production, products, quality, coal blend, blast furnace coke, 
technology, equipment, control measures. 

 
 

Обґрунтовано необхідність створення на підприємстві системи комплексного управління якістю 
продукції, описані принципи її розробки й основні етапи реалізації на прикладі основного виду 
продукції – металургійного коксу. 

Показано, що використання комплексної системи управління якістю продукції є необхідною 
умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. 

Розроблена і реалізована система управління якістю продукції враховує посилення вимог 
споживачів, в першу чергу до якості доменного коксу. Система охоплює всі основні етапи 
підготовки і здійснення виробництва. Це дозволяє забезпечити випуск продукції відповідно до вимог 
чинних нормативно-технічних документів. 

У зв'язку з безперервною зміною зовнішніх і внутрішніх факторів, котрі значимо впливають на 
умови виробництва, є необхідним систематичний аналіз ефективності роботи системи та її 
постійне вдосконалення. 
 

Ключові слова: коксохімічне виробництво, продукція, якість, кам'яновугільна шихта, доменний 
кокс, технологія, обладнання, керуючі впливи. 

 
 

5) Изучены способы управления взаимодействием каменноугольных пеков с наполнителями при их 
спекании для обеспечения стабильного производства качественной электродной и углеграфитовой 
продукции. 

Показано, что оптимальное смачивание пеками поверхности углеродных наполнителей является 
необходимым, но не достаточным условием получения прочного пекового композита. В качестве 
альтернативы предложено определять спекающую способность пека по адгезионной прочности 
его взаимодействия с наполнителями при карбонизации. Показано, что модифицированный способ 
определения спекаемости «пек-углеродистый наполнитель» открывают возможность 
оперативно выявлять оптимальное соотношение в исходной смеси для конкретных компонентов 
в производственных условиях, нивелируя тем самым колебания качества поступающего на 
производство сырья. 

На основании результатов электронно-микроскопических исследований показано, что пековые 
связующие в карбонизуемых композитах с углеродными наполнителями не образуют сплошной 
углеродный скелет.  

Получены уравнения множественной регрессии для оценки связи показателей смачивающей и 
спекающей способности пеков марок Б1 и В с параметрам технологического режима 
производства электродного связующего, а также с прочими качественными показателями 
полученных пеков. 

 

Ключевые слова: каменноугольная смола, каменноугольный пек, электродное производство, связующее, 
наполнитель, смачиваемость, спекаемость, спекающая способность. 
 



Methods of controlling the interaction of coal tar pitch with fillers during sintering have been 
studied in order to ensure the stable production of high quality electrode and graphite products. 

It is shown that optimum wetting with pitches of the carbon fillers surface is a necessary but not 
sufficient condition for obtaining a solid pitch composite. As an alternative, it is proposed to 
determine the sintering ability of the pitch by the adhesive strength of its interaction with the fillers 
during carbonization. It has been shown that the modified method for determining the sinterability 
of a "pitch-carbon filler" opens up the possibility of promptly detecting the optimal ratio in the 
initial mixture for specific components under production conditions, thus reducing the fluctuations 
in the quality of the raw material being supplied to the production. 

Based on the results of electron microscopic studies, it was shown that pitch binders in composites 
with carbon fillers do not form a solid carbon skeleton. 

The multiple regression equations for the estimation of the bond between the indicators of wetting 
and sintering ability of the industrial electrode pitches with the parameters of the production 
mode of the electrode binder, as well as with other qualitative indices of the obtained pitches, 
were obtained. It has been shown that the wetting and sintering ability of electrode pitch can be 
adjusted within a sufficiently wide range by introducing plasticizers of carbonaceous origin, 
having a high affinity for the components of the pitch. 
 

Keywords: coal tar pitch, electrode production, binder, filler, wettability, caking, sintering 
capacity 

 
 

Вивчено способи управління взаємодією кам'яновугільних пеків з наповнювачами під час їх 
спікання для забезпечення стабільного виробництва якісної електротехнічної та 
вуглеграфітної продукції. 

Показано, що оптимальне змочування на поверхні вуглецевих наповнювачів є необхідною, 
але не достатньою умовою отримання міцної пекової композиції. В якості альтернативи 
пропонується визначити запікаючу здатність пеку за адгезійною міцністю його взаємодії 
з наповнювачами при карбонізації. Показано, що модифікований спосіб визначення складу 
"пек-вуглецевий наповнювач" відкриває можливість оперативно виявляти оптимальне 
співвідношення в вихідній суміші для конкретних компонентів у виробничих умовах, 
вирівнюючи тим самим по собі якість сировини, яка поступає у виробництво. 

На підставі результатів електронно-мікроскопічних досліджень показано, що пекові 
зв'язки з вуглецевими наповнювачами в композитах, що карбонізують, не утворюють 
суцільну вуглецевий скелет. 

Отримані рівняння множинної регресії для оцінки зв'язків показників змочуючої та 
спікливої здатності пеків марок Б1 і В із параметрами технологічного режиму 
виробництва електродного зв'язуючого, а також з іншими якісними показниками 
отриманих пеків. Показано, що змочувальна і спіклива здатність електродних пеків 
можна в досить широких межах коригувати шляхом внесення пластифікаторів кам'яно-
вугільного походження, що володіють високим ступенем спорідненості з компонентами 
пеку. 



 

Ключові слова: кам'яновугільна смола, кам'яновугільний пек, електродне виробництво, 
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6) В статье приведен анализ корректировки отраслевой инструкции и обоснованы 
принятые изменения.  

Новая редакция отраслевой инструкции содержит показатели эмиссии, разработанные 
с учетом различных режимов работы коксовых батарей и колебаний сырьевой угольной 
базы на предприятиях отрасли. Разработаны: поправочный коэффициент, 
учитывающий в расчетах выбросов объем камеры коксования; показатели эмиссии для 
источников выбросов установки сухого тушения кокса  УСТК (загрузка кокса в камеру 
тушения, свеча сброса избыточного циркуляционного газа, вентвыбросы); показатели 
эмиссии загрязняющих веществ для угольной башни, углеприемных ям, отгрузки россыпей 
подпланирной шихты, свечей газосборников, установки утилизации отходов. 

Откорректированы показатели эмиссии бенз(а)пирена при выдаче кокса с учетом 
снижения его выброса на пылеочистном оборудовании установки беспылевой выдачи 
кокса (УБВК). 

 

Ключевые слова: показатели эмиссии, источники выбросов, коксохимическое производство, 
загрязняющие вещества. 
 

The article provides an analysis of the adjustment of the sectoral instruction and the accepted 
changes have been justified. 

The new edition of the branch instruction contains the emission indicators that were developed 
taking into account the different modes of operation of coke batteries and fluctuations in the raw 
coal base at the industrial enterprises. In particular, it has been developed a correction factor that 
takes into account the volume of the coking chamber in the calculation of total emissions. 

The parameters of the emission of benz(a)pyrene have been corrected taking into account the 
reduction of the emission at the dust-cleaning equipment of the dust-free coke plant. 

 

Keywords: emission indicators, emission sources, coke production, pollutants. 

 
 

У статті наведено аналіз коригування галузевої інструкції та обґрунтовані прийняті зміни. 

Нова редакція галузевої інструкції містить показники емісії, розроблені з урахуванням 
різноманітних режимів роботи коксових батарей і коливань сировинної вугільної бази на 
підприємствах галузі. Розроблено: поправочний коефіцієнт, що враховує в розрахунках 
викидів обсяг камери коксування; показники емісії для джерел викидів установки сухого 
гасіння коксу (завантаження коксу в камеру гасіння, свічка скидання надлишкового 
циркуляційного газу, вентиляційні викиди); показники емісії забруднюючих речовин для 
вугільної вежі, вуглеприймальних ям, відвантаження розсипів підпланірної шихти, свічок 



газозбірників, установки утилізації відходів. 

Відкориговано показники емісії бенз(а)пірену при видачі коксу з урахуванням зниження 
його викиду на пилоочисному обладнанні установки безпилової видачі коксу (УБВК). 
 

Ключові слова: показники емісії, джерела викидів, коксохімічне виробництво, 
забруднюючі речовини. 

 
 
 
 


