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1) Прослежена эволюция развития межбассейновой сырьевой базы коксования заводов 
Украины. Приведено долевое участие в ней украинских и импортных углей в 2015-2018 гг. 
Приведены данные о марочном составе и качестве шихт коксохимического производства 
двух основных металлургических компаний – ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и ООО 
«МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». Сопоставлено качество производимого ими доменного кокса, в 
том числе из шихт, коксуемых классическим насыпным способом, и из трамбуемых шихт. 
Обозначены проблемы формирования межбассейновых шихт, особенности их подготовки и 
теплотехнического режима коксования. Показано, что повышение долевого участия 
петрографически неоднородных углей в шихте должно учитываться в технологии их 
подготовки и коксования. 
 
Ключевые слова: уголь, кокс, межбассейновая сырьевая база, насыпной и трамбуемый 
способ подготовки шихты. 
 
The evolution of the development of an inter-basin raw material base for coking plants of Ukraine 
has been traced. The share of participation of Ukrainian as well as imported coal in 2015-2018 in 
the base has been shown. The information on the brand composition and charge quality of coke-
chemical production facilities of the two main metallurgical companies of Ukraine – PJSC 
“ArcelorMittal Kryviy Rih”and LLC “METINVEST HOLDING” has been provided. The quality of 



the blast coke produced by them, including from the charge, which is coked in the classical bulk 
method and from the tamped mixture has been compared. The problems of formation between the 
basin coal charge, the features of its preparation and the heat engineering mode of coking are 
indicated. It is shown that the increase in the share of Petrographic heterogeneous coal in the 
charge should be taken into account in the technology of its preparation and coking. 
 
Keywords: coal, coke, interbasin raw material base, loading of the charge in bulk, coking of the 
tamped mixture. 
 
 
Простежено еволюцію розвитку міжбасейнової сировинної бази коксування заводів України. 
Наведена частка участі в ній українського та імпортного вугілля в 2015-2018 рр. Надані 
відомості щодо марочного складу та якості шихти коксохімічних виробництв двох основних 
металургійних компаній України – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ». Порівняна якість вироблюваного ними доменного коксу, в тому числі з шихт, 
котрі коксуються класичним насипним способом і з трамбованих шихт. 
Зазначено проблеми формування між басейнових кам’яновугільних шихт, особливості їх 
підготовки і теплотехнічного режиму коксування. Показано, що підвищення дольової участі 
петрографічно неоднорідного вугілля в шихті має враховуватися в технології її підготовки 
та коксування. 
 
Ключові слова: вугілля, кокс, міжбасейнова сировинна база, загрузка шихти насипом, 
коксування трамбованої шихти. 
 
 
2) В статье приведены результаты промышленных экспериментов по оценке влияния 
состава реакционного расплава и условий его обработки на качество продукта, получаемого 
по традиционной технологии термического окисления среднетемпературного пека 
кислородом воздуха.  
Рассмотрены теоретические аспекты влияния вязкости реакционного расплава на 
скорость диффузии газообразного окислителя в жидкую фазу пека и управления глубиной 
протекания реакций уплотнения с помощью варьирования концентрации низкомолекулярных 
компонентов в обрабатываемом объеме пека. 
Полученные результаты показывают, что введение в пек низкомолекулярных веществ 
способно до некоторой степени затормозить образование высокомолекулярных 
компонентов групового состава пека, что важно при производстве электродных пеков на 
основе высокопиролизованного сырья. 
Также показано, что в ряду исследовавшихся технологических приемов управления 
качеством пека термообработка среднетемпературного пека под повышенным давлением в 
наибольшей степени пригодна для получения высокотемпературных (с температурой 
размягчения ≥ 85 оС) электродных связующих из смол низкой степени пиролизованности. 
 
Ключевые слова: каменноугольная смола, степень пиролизованности, среднетемпературный 
пек, электродный пек, термическое окисление, диффузия, давление, разбавители. 
 
 
The article presents the results of industrial experiments to assess the influence of the composition 
of the reaction melt and its processing conditions on the quality of the product obtained by the 
traditional technology of thermal oxidation of the medium-temperature pitch using atmospheric 
oxygen. 
The theoretical aspects of the influence of the viscosity of the reaction melt on the diffusion rate of 
the gaseous oxidant in the liquid phase of the pitch and control of the depth of the reactions of 
compaction by varying the concentration of low molecular weight components in the processed 
pitch volume are considered. 



The results obtained indicate that to some extent the introduction of low molecular weight 
substances into a pitch can slow down the formation of high molecular weight components of the 
group composition of the pitch, which is important in the production of electrode pitches based on 
highly pyrolyzed raw materials. 
It is also shown that in the series of technological methods used for the pitch quality control, heat 
treatment of the medium-temperature pitch under the increased pressure is most suitable for 
producing high-temperature (with a softening point above 85 °C) electrode binders from a tars of 
low degree of pyrolysis. 
 
Keywords: coal tar, degree of pyrolysis, medium temperature pitch, electrode pitch, thermal 
oxidation, diffusion, pressure, diluent. 
 
У статті наведені результати промислових експериментів щодо оцінки впливу складу 
реакційного розплаву і умов його обробки на якість продукту, одержуваного за традиційною 
технологією термічного окиснення середньотемпературного пеку киснем повітря. 
Розглянуто теоретичні аспекти впливу в'язкості реакційного розплаву на швидкість дифузії 
газоподібного окислювача в рідку фазу пеку і управління глибиною протікання реакцій 
ущільнення за допомогою варіювання концентрації низькомолекулярних компонентів в 
оброблюваному об’ємі пеку. 
Отримані результати свідчать, що введення в пек низькомолекулярних речовин здатне до 
деякої міри загальмувати утворення високомолекулярних компонентів групового складу пеку, 
що важливо при виробництві електродних пеків на основі високопіролізованої сировини. 
Також показано, що з досліджуваних технологічних прийомів управління якістю пеку 
термообробка середньотемпературного пеку під підвищеним тиском найбільшою мірою 
придатна для отримання високотемпературних (з температурою розм'якшення більше від 
85 оС) електродних сполучників зі смоли низького ступеня піролізованості. 
 
Ключові слова: кам'яновугільна смола, ступінь піролізованості, середньотемпературний пек, 
електродний пек, термічне окиснення, дифузія, тиск, розчинники. 
 
 
3) В статье представлены данные о присутствии и накоплении токсичных элементов в 
углях, антрацитах и сопутствующих породах ряда шахт и обогатительных фабрик 
Восточной Украины и их воздействии на окружающую среду.  
Изучены формы нахождения токсичных и сопутствующих элементов в каменных углях и 
антрацитах. Для уточнения связи их с органическим и минеральным веществом угля 
использованы спектральный полуколичественный метод, определен фракционный состав 
проб угля из пластов каменных углей марки Ж на ртутных месторождениях Никитовского 
рудного поля, угля разных классов марки ОС, на Узловской ЦОФ,  антрацита из угольных 
пластов Должанского Капитального участка Свердловского углепромышленного района. 
По значениям коэффициентов сродства выделены 2 группы токсичных и сопутствующих 
элементов, связанных с органическим веществом в каменных углях и антрацитах Донбасса. 
Первая связана с органической, вторая – с минеральной частью углей. С органическим 
веществом в каменном угле тесную связь обнаруживают Ge, Nb, B, Sn, Bi, Yb, Tl, Y, Ga, La, 
Be, V, Mo.  
Установлены закономерности распределения соединений ртути и Hgмет в углях различных 
генетических типов угольных бассейнов. Установлено, что преобладающая доля As в 
угольных пластах на ртутных месторождениях связана с их минеральной частью.  
Полученные данные позволяют приступить к разработке методик поисков и 
прогнозирования Hg- и As-содержащих углей и скрытых руд, содержащих эти элементы, в 
угленосных отложениях по их ореолам. Решение проблем попутного извлечения ртути, 
мышьяка и др. токсикантов перед процессами коксования и сжигания углей, очистки 
воздуха от опасных веществ на коксохимических заводах весьма актуально с учетом 
объемов добываемых и перерабатываемых углей. 



 
Ключевые слова: угли, обогащение, токсичные элементы, фракционный состав, 
органические и минеральные формы, окружающая среда, содержание ртути, мышьяка, серы, 
соединения редкоземельных, рассеянных и редких металлов. 
 
The article provides information on the presence and accumulation of toxic elements in coal, anthracites and 
related rocks of a number of mines and processing plants in Eastern Ukraine and their impact on the 
environment. The forms of finding toxic and related elements in coal and anthracites have been studied. To 
clarify their relationship with the organic and mineral matter of coal, a semi-quantitative spectral method was 
used. There has been defined the fractional composition of coal samples from coal seams of grade Zh on the 
mercury deposits of Nikitovsky ore field, coal of different classes of grade OS, at Uzlovskaya  TSOF, coal 
anthracite from coal seams of Dolzhansky Capital site Sverdlovsk coal industry region.  
According to the values of the coefficients of kinship, 2 groups of toxic and related elements have been 
identified; they are associated with organic matter in coal and anthracite of Donbass. The first group is 
associated with organic; the second one is with the mineral part of coal. With organic matter in coal, a close 
relationship has been found for Ge, Ge, Nb, B, Sn, Bi, Yb, Tl, Y, Ga, La, Be, V, Mo. 
The regularities of the distribution of mercury compounds and Hgmet in coal of various genetic types of coal 
basins have been established. It has been identified that the predominant share of As in coal seams in mercury 
deposits is associated with their mineral part. 
The data obtained allow us to proceed to the development of methods for searching and predicting Hg- and As-
containing coal and hidden ores containing these elements in coal-bearing sediments along their haloes. 
Solving the problems of the accompanying extraction of mercury, arsenic and other toxicants before the 
process of coking and burning coal, cleaning the air of hazardous substances at coke plants is very important, 
taking into account the volume of coal produced and processed. 
 
Keywords: coal, enrichment, toxic elements, fractional composition, organic and mineral forms, environment, 
mercury content, arsenic, sulfur, compounds of rare-earth, scattered and rare metals. 
 
У статті надано відомості щодо присутності і накопичення токсичних елементів у вугіллі, 
антрацитах і супутніх породах ряду шахт і збагачувальних фабрик Східної України й їх впливу на 
довкілля. Вивчені форми знаходження токсичних і супутніх елементів в кам'яному вугіллі і 
антрацитах. Для уточнення зв'язку їх з органічною і мінеральною речовиною вугілля використано 
спектральний напівкількісний метод, визначено фракційний склад проб вугілля з пластів кам'яного 
вугілля марки Ж на ртутних родовищах Никитовского рудного поля, вугілля різних класів марки ОС, 
на Узловской ЦОФ, антрациту з вугільних пластів Должанської Капітальної ділянки Свердловського 
вуглепромислового району. 
За значеннями коефіцієнтів спорідненості виділено 2 групи токсичних і супутніх елементів, 
пов'язаних з органічною речовиною в кам'яному вугіллі і антрацитах Донбасу. Перша пов'язана з 
органічною, друга – з мінеральною частиною вугілля. З органічною речовиною в кам'яному вугіллі 
тісний зв'язок виявлено для Ge, Nb, B, Sn, Bi, Yb, Tl, Y, Ga, La, Be, V, Mo.  
Встановлено закономірності розподілу з'єднань ртуті і Hgмет у вугіллі різних генетичних типів 
вугільних басейнів. Встановлено, що переважаюча доля As у вугільних пластах на ртутних родовищах 
пов'язана з їх мінеральною частиною.  
Отримані дані дозволяють приступити до розробки методик пошуків і прогнозування Hg- та As-
вміщуючого вугілля і прихованих руд, котрі містять ці елементи, у вугленосних відкладеннях по їх 
ореолах. Рішення проблем супутнього вилучення ртуті, миш'яку та ін. токсикантів, перед процесами 
коксування і спалювання вугілля, очищення повітря від небезпечних речовин на коксохімічних заводах 
дуже актуально з урахуванням об'ємів вугілля, що видобувається і переробляється. 
 
Ключові слова: вугілля, збагачення, токсичні елементи, фракційний склад, органічні і мінеральні 
форми, довкілля, вміст ртуті, миш'яку, сірки, з'єднання рідкоземельних, розсіяних і рідкісних металів. 
 
 



4) Рассмотрена возможность получения базового компонента для пластичных смазок из 
отработанных моторных масел различной природы. Установлено, что наилучшим сырьем 
для производства компонента с высокими вязкостно-температурными свойствами (индекс 
вязкости, на уровне 126 ед.), является отработанное синтетическое моторное масло 
класса вязкости SAE 5W-40. Наряду с целевым компонентом образуются топливные 
фракции в количестве 9,0-34,0 % (по объему), что в свою очередь снижает себестоимость 
получаемого целевого продукта. Получаемые топливные фракции могут применяться при 
производстве печных и котельных топлив или как добавки к товарным мазутам для 
снижения их вязкости и температуры застывания. 
Предложенная технология получения базового компонента посредством легкого 
термического крекинга позволяет значительно расширить сырьевую базу для получения 
продукта – аналога индустриальных масел, за счет использования дешевого сырья, которое 
является промышленным отходом. 
 
Ключевые слова: отработанное моторное масло, промышленные отходы, пластичная смазка, 
термический крекинг, индекс вязкости, топливные фракции, базовый компонент. 
 
The possibility of obtaining a basic component for obtaining plastic lubricants from waste engine 
oils of different nature is considered. It is found that SAE 5W-40 synthetic motor oil of viscosity 
grade is the best raw material for producing a component with high viscosity-temperature 
properties (viscosity index, at level of 126 units). In addition to the target products, fuel fractions 
are formed in the amount of 9.0-34.0% (by volume), which reduces the cost of the resulting target 
product. The resulting fuel fractions can be used in the production of furnace and boiler fuels or as 
additives to commercial fuel oil to reduce their viscosity and pour point. 
The proposed technology for obtaining a base component by means of light thermal cracking allows 
to significantly expand the raw material base for the production of an analogue of industrial oils 
through the use of cheap raw materials, which is a harmful industrial waste. 
 
Keywords: waste engine oil, industrial waste, plastic grease, thermal cracking, viscosity index, fuel 
fractions, base component. 
 
Розглядається можливість отримання базової компоненти для отримання пластичних 
мастил із відпрацьованих моторних олив різної природи. Встановлено, що найкращою 
сировиною для виробництва компоненту з високими в'язко-температурними властивостями 
(індекс в'язкості, на рівні 126 од.), є відпрацьована синтетична моторна олива класу 
в'язкості SAE 5W-40. Крім цільових компонентів утворюються паливні фракції в кількості 
9,0-34,0 % (за об’ємом), що в свою чергу знижує собівартість одержуваного цільового 
продукту. Отримувані паливні фракції можуть застосовуватися при виробництві пічних і 
котельних палив або як добавки до товарного мазуту для зниження його в'язкості і 
температури застигання. 
Пропонована технологія отримання основної компоненти за допомогою легкого термічного 
крекінгу дозволяє значно розширити сировинну базу для одержання продукту – аналога 
промислових олив, за рахунок використання дешевої сировини, яка є шкідливим промисловим 
відходом. 
 
Ключові слова: відпрацьована моторна масло, промислові відходи, пластичне мастило, 
термічний крекінг, індекс в'язкості, паливні фракції, базовий компонент. 
 
 
 


