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1) Показана необходимость усовершенствования конструкции установок сухого тушения 
кокса (УСТК) и их эксплуатации, особенно в связи с увеличением емкости камеры тушения. 
Сформулированы направления исследований и перечень задач, для решения которых 
необходимо создание лабораторной функциональной модели УСТК. Описано создание 
модели УСТК с использованием 3D-печати и принципы составления модельных смесей 
коксов для исследований на созданной установке. 
 
Ключевые слова: установка сухого тушения кокса, модель, кокс, модельная смесь. 
 
The necessity of improving the design of coke dry cooling plants and their operation, especially in 
connection with the increase in the cooling chamber capacity, is shown. The directions of research 
and the list of tasks for the solution of which it is necessary to create a laboratory functional model 
of coke dry cooling plant have been formulated. The creation of the model of coke dry cooling plant 
using 3D printing and the principles of creating model coke mixtures for research on the set point 
are described. 
 
Keywords: coke dry cooling plant, model, coke, model mixture. 
 
 
Показано необхідність удосконалення конструкції установок сухого гасіння коксу (УСГК) 
та їх експлуатації, особливо в зв'язку зі збільшенням ємності камери гасіння. 
Сформульовано напрямки досліджень і перелік завдань, для вирішення котрих необхідне 
створення лабораторної функціональної моделі УСГК. Описано створення моделі УСГК з 
використанням 3D-друку і принципи складання модельних сумішей коксів для досліджень на 
створеній установці. 



 
Ключові слова: установка сухого гасіння коксу, модель, кокс, модельна суміш. 
 
2) В статье рассмотрена проблема и процедура определения плотности жидких продуктов 
коксования во исполнение требований законодательства Украины.  
Показано, что одной из характеристик для отнесения к кодам Украинской классификации 
товаров внешней экономической деятельности (УКТВЭД) тяжелых дистиллятов, 
полученных перегонкой высокотемпературной каменноугольной смолы (масел 
каменноугольных, топлив коксохимических и др.), является плотность продукта при 15 °С, 
измеренная исключительно по методу EN ISO 12185 (ДСТУ ISO 12185:2009) с помощью 
вибрационного плотномера. 
Показана необходимость и приведены результаты выполнения исследований по проверке 
возможности определения плотности жидких химических продуктов коксования с 
использованием вибрационного плотномера. Предложены варианты улучшения методики 
определения. Сделан вывод о том, что прибор необходим, в первую очередь, для 
оперативного учета прихода и отгрузки жидких химических продуктов коксования и другой 
продукции, а также для отнесения продукта к неакцизному (акцизному) коду в 
соответствии с УКТВЭД и для выполнения требований Налогового кодекса Украины по 
учету акцизной продукции при температуре 15°С. 
 
Ключевые слова: плотность, U-образная колебательная трубка, химические продукты 
коксования, Украинская классификация товаров внешней экономической деятельности, 
измерение, погрешность. 
 
The article discusses the problem and the procedure for determining the density of liquid products of coking to 
meet the requirements of the legislation of Ukraine. 
It is shown that one of the characteristics for attributing to the codes of the Ukrainian classification of goods of 
foreign economic activity (UKTVED)of heavy distillates obtained by the distillation of high-temperature coal 
tar (coal oil, coke-chemical fuels, etc.) is the product density at 15 ° C, measured exclusively by the method EN 
ISO 12185 (DSTU ISO 12185: 2009). The density of the product in accordance with this DSTU is measured 
using a vibration densitometer. 
The necessity has been shown and the results of studies to verify the possibility of determining the density of 
liquid chemical products of coking using the specified device have been considered. The options for improving 
the methods of determination have been offered. It was concluded that the device is necessary, first of all, for 
the operational accounting of the arrival and shipment of liquid chemical products of coking and other 
products, as well as for attributing the product to a non-excise (excise) code in accordance with UKTVED and 
complying with the excise tax code products at a temperature of 15 ° C. 
 
Keywords: density, U-shaped oscillatory tube, chemical products of coking, Ukrainian classification of goods 
of foreign economic activity, measurement, error. 
 
У статті розглянуті проблема і процедура визначення густини рідких продуктів коксування на 
виконання вимог законодавства України. 
Показано, що однією з характеристик для віднесення до кодів Української класифікації товарів 
зовнішньої економічної діяльності (УКТЗЕД) важких дистилятів, отриманих перегонкою 
високотемпературної кам'яновугільної смоли (масел кам'яновугільних, палив коксохімічних та ін.), є 
густина продукту при 15 °С, виміряна виключно за методом EN ISO 12185 (ДСТУ ISO 12185: 2009). 
Густина продукту відповідно до цього ДСТУ вимірюється за допомогою вібраційного густиноміра. 
Показана необхідність і наведені результати виконання досліджень з перевірки можливості 
визначення щільності рідких хімічних продуктів коксування з використанням зазначеного приладу. 
Запропоновано варіанти поліпшення методики визначення. Зроблено висновок про те, що прилад 
необхідний, в першу чергу, для оперативного обліку приходу і відвантаження рідких хімічних 
продуктів коксування та іншої продукції, а також для віднесення продукту до неакцизного 



(акцизного) коду згідно з УКТЗЕД і для виконання вимог Податкового кодексу України щодо обліку 
акцизної продукції при температурі 15 ° С. 
 
 
Ключові слова: щільність, U-подібна коливальна трубка, хімічні продукти коксування, Українська 
класифікація товарів зовнішньої економічної діяльності, вимірювання, похибка. 
 
 
3) Доля тепловых электростанций в энергетическом комплексе Украины составляет ≈67 %. В 
процессе работы твердотопливных тепловых электростанций образуются огромные количества 
золошлаковых отходов (ЗШО) и выбросов пыли.  
При работе украинских твердотопливных ТЭС на 1 кВт установленной мощности образуется в 
среднем 500 кг/год ЗШО. Общий выход ЗШО достиг 14 млн. т/год и в связи с ухудшением качества 
топлива имеет тенденцию к росту. Это создает технологические и экологические проблемы, т.к. 
возрастают производственные затраты и стоимость природоохранных мероприятий.  
Необходимым требованием создания экологически чистой ТЭС на твердом топливе является, в 
частности, утилизация ЗШО. Зола твердого топлива представляет собой сложную 
многокомпонентную минералогическую систему Результаты исследований подтвердили повышенное 
содержание Hg, As, Cr, Ni, Pb, Sr, Zn, V, Sc, Cd, Co, S в почвах в районе размещения угольных шахт, 
обогатительных фабрик и ТЭС Украины.  
При сжигании топлива угольных шахт Северного Донбасса большая часть минерального вещества 
превращается в золу и меньшая – в шлак. Зола основных видов углей на ≈ 98 % состоит из свободных 
и химически связанных оксидов Na, K, Si, Al, Ti, Ca, Mg, Fe, S. В зависимости от месторождения углей 
золы содержат соединения большинства тяжелых, редких и редкоземельных металлов, ряд 
токсичных металлоидов и радиоактивных элементов. Шлаковая составляющая содержит кварц, 
загрязненный недожогом органической части топлива (основная масса), полевые шпаты (до 10 %), 
магнетит (10 %), карбонаты, стекла, слюды (до 5 %). 
Определен петрографический и минералогический состав золы углей ряда угольных бассейнов. При 
размещении и хранении золошлаковых отвалов и их использовании в строительстве и сельском 
хозяйстве их возможная опасность должна учитываться по показателям: радиационному, 
миграционному, общесанитарному, транслокационному и токсикологическому. Перед 
употреблением ЗШО в дорожном строительстве или для рекультивации нарушенных земель их 
необходимо очистить от солей мышьяка, чтобы предотвратить попадание соединений данного 
токсичного элемента в подземные воды. 
Приведены примеры масштабов загрязнения всех сфер окружающей природной среды 
деятельностью крупнейших угольных ТЭС Украины – Трипольской и Змиевской. 
Определены ареалы загрязнения почв в районах размещения крупных твердотопливных ТЭС Украины. 
Изучены основные физико-химические свойства золошлаковых отходов, образующихся при сжигании 
ряда украинских углей. 
Установлены территории техногенных месторождений ценных компонентов в золе углей Северного 
Донбасса. 
Результаты изучения химического состава углей Северного Донбасса и территорий размещения 
отвалов золы этих углей позволило создать карты техногенных месторождений ценных 
компонентов. 
 
Ключевые слова: твердотопливные тепловые электростанции, уголь, золошлаки, химический и 
минералогический состав, тяжелые, редкие, редкоземельные металлы, утилизация отходов, охрана 
окружающей природной среды. 
 
 
 
 
The share of thermal power plants in the energy complex of Ukraine is about 67%. During the 
operation of solid-fuel thermal power plants, huge quantities of ash-slag waste (ash dump) and dust 



emissions are generated. At work of the Ukrainian solid-fuel power plants on 1 kW of the installed 
capacity is formed on average 500 kg / year ZSHO. When Ukrainian solid fuel TPPs operate, an 
average of 500 kg / year of ash dump is generated per 1 kW of installed capacity. The total output 
of ash dump reached 14 million tons per year and, due to deterioration in fuel quality, tends to 
increase. This creates technological and environmental problems as a result of increased both 
production costs and the cost of environmental measures.  
A necessary requirement for the creation of an environmentally friendly thermal power plant on 
solid fuel is, in particular, the disposal of ash dump. Solid fuel ash is a complex multicomponent 
mineralogical system. The results of studies confirmed the high content of Hg, As, Cr, Ni, Pb, Sr, 
Zn, V, Sc, Cd, Co, S in the soils of coal mines areas, processing plants and thermal power plants of 
Ukraine . 
When burning coal mines in Northern Donbass, most of the mineral matter turns into ash and less 
into slag. The ash of the main types of coal is ≈ 98% composed of free and chemically bound oxides 
of Na, K, Si, Al, Ti, Ca, Mg, Fe, S. Depending on the coal deposit, the ashes contain compounds of 
most heavy, rare and rare earth metals, a number of toxic metalloids and radioactive elements. The 
slag component contains quartz contaminated with inadequate organic fuel (the bulk), feldspar (up 
to 10%), magnetite (10%), carbonates, glass and mica (up to 5%). 
The petrographic and mineralogical composition of coal ash from a number of coal basins has been 
determined. When disposing and storing ash dumps and their use in construction and agriculture, 
their possible danger should be taken into account using the following indicators: radiative, 
migration, sanitary, translocation and toxicological. 
Before using ash and slag waste in road construction or for recultivation of disturbed lands, they 
must be cleared of arsenic salts in order to prevent compounds of this toxic element from entering 
the groundwater. 
The examples of pollution scales in all spheres of the environment by the activities of the largest 
coal-fired power plants in Ukraine, Tripoli and Zmiiv, have been given. 
The sites of soil pollution in the areas of placement of large solid fuel TPPs of Ukraine have been 
determined. The basic physicochemical properties of the ash and slag waste generated during the 
combustion of a number of Ukrainian coals have been studied. The territories of technogenic 
deposits of valuable components in the ash of coal in Northern Donbass have been established. 
The results of the study of the chemical composition of the coal of Northern Donbas and the 
territories of the deposition of the ashes of this coal allowed to create the maps of technogenic 
deposits of valuable components. 
 
Keywords: solid fuel thermal power plants, coal, ash and slag, chemical and mineralogical 
composition, heavy, rare, rare earth metals, waste utilization, environmental protection. 
 
 
Частка теплових електростанцій в енергетичному комплексі України становить близько 67 
%. В процесі роботи твердопаливних теплових електростанцій утворюються величезні 
кількості золошлакових відходів (ЗШО) і викидів пилу. При роботі українських 
твердопаливних ТЕС на 1 кВт встановленої потужності утворюється в середньому 500 кг / 
рік ЗШО. Загальний вихід ЗШО досяг 14 млн. т / рік і в зв'язку з погіршенням якості палива 
має тенденцію до зростання. Це створює технологічні та екологічні проблеми внаслідок 
того, що  зростають виробничі витрати і вартість природоохоронних заходів. 
Необхідною вимогою створення екологічно чистої ТЕС на твердому паливі є, зокрема, 
утилізація ЗШО. Зола твердого палива являє собою складну багатокомпонентну 
мінералогічну систему Результати досліджень підтвердили підвищений вміст Hg, As, Cr, 
Ni, Pb, Sr, Zn, V, Sc, Cd, Co, S в ґрунтах у районі розміщення вугільних шахт, збагачувальних 
фабрик і ТЕС України.  
При спалюванні палива вугільних шахт Північного Донбасу велика частина мінеральної 
речовини перетворюється на золу і менша – на шлак. Зола основних видів вугілля на ≈ 98 % 
складається з вільних і хімічно пов'язаних оксидів Na, K, Si, Al, Ti, Ca, Mg, Fe, S. В 
залежності від родовища вугілля золи містять сполуки більшості важких, рідкісних і 



рідкісноземельних металів, ряд токсичних металоїдів і радіоактивних елементів. Шлакова 
складова містить кварц, забруднений недопалом органічної частини палива (основна маса), 
польові шпати (до 10 %), магнетит (10 %), карбонати, скла, слюди (до 5%). 
Визначено петрографічний і мінералогічний склад золи вугілля ряду вугільних басейнів. При 
розміщенні і зберіганні золошлакових відвалів і їх використанні в будівництві та сільському 
господарстві їх можлива небезпека повинна враховуватися за показниками: радіаційного, 
міграційного, загальносанітарного, транслокаційного і токсикологічного. 
Перед вживанням ЗШО в дорожньому будівництві або для рекультивації порушених земель 
їх необхідно очистити від солей миш'яку, щоб запобігти потраплянню з'єднань даного 
токсичного елементу в підземні води.  
Наведено приклади масштабів забруднення всіх сфер навколишнього природного середовища 
діяльністю найбільших вугільних ТЕС України – Трипільської та Зміївської.  
Визначено ареали забруднення ґрунтів в районах розміщення великих твердопаливних ТЕС 
України. Вивчено основні фізико-хімічні властивості золошлакових відходів, що 
утворюються при спалюванні ряду українського вугілля. Встановлено території 
техногенних родовищ цінних компонентів в золі вугілля Північного Донбасу.  
Результати вивчення хімічного складу вугілля Північного Донбасу і територій розміщення 
відвалів золи цього вугілля дозволили створити карти техногенних родовищ цінних 
компонентів. 
 
Ключові слова: твердопаливні теплові електростанції, вугілля, золошлаки, хімічний і 
мінералогічний склад, важкі, рідкісні, рідкісноземельні метали, утилізація відходів, охорона 
навколишнього природного середовища. 
 
 
4) В статье представлен краткий обзор методов получения графена, новой аллотропной 
модификации углерода, который является двумерным строительным материалом для 
углеродных структур всех других размерностей: фуллерены (0D), нанотрубки (1D) и 3D-
графит. Показано, что способы получения графена можно разбить на две группы: 
механического отделения (отщепления) слоев графита и синтеза. К первой группе отнесены 
такие методы как микромеханическое расслоение графита, жидкофазное расслоение 
графита и окисление графита. Во вторую группу методов входят такие способы, как 
синтез графена методом химического осаждения паров, получение графена в электрической 
дуге, термическое разложение карбида кремния, эпитаксиальное выращивание на 
металлической поверхности. Показано, что методы получения графена из углей, кокса и 
другого углеродного сырья турбостратного строения, можно отнести к отдельной 
(третьей) группе методов получения графеновых структур. 
 
Ключевые слова: графен, способы получения, графит, уголь, кокс. 
 
The article provides a brief overview of the methods of obtaining graphene, a new allotropic modification of 
carbon, which is a two-dimensional source material for carbon structures of all other dimensions: fullerene 
(0D), nanotubes (1D) and 3D graphite. It is shown that methods of obtaining graphene can be divided into two 
groups: the mechanical separation (splitting off) of graphite layers and synthesis. The first group includes such 
methods as micromechanical stratification of graphite, rare-phase stratification of graphite and oxidation of 
graphite. The second group of methods includes such methods as the synthesis of graphene by the method of 
chemical vapor deposition, graphene production in an electric arc, thermal decomposition of silicon carbide, 
epitaxial growth on the metal surface.  
It is shown that methods of obtaining graphene from coal, coke and other carbonaceous raw materials of a 
turbostructure structure can be attributed to a separate (third) group of methods for obtaining graphene 
structures. 
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У статті надано стислий огляд методів отримання графену, нової аллотропной модифікації 
вуглецю, який є двовимірним вихідним матеріалом для вуглецевих структур усіх інших розмірностей: 
фулерену (0D), нанотрубок (1D) і 3D-графіту. Показано, що способи отримання графену можна 
розбити на дві групи: механічного відділення (відщеплення) шарів графіту і синтезу. До першої групи 
віднесені такі методи, як мікромеханічне розшарування графіту, рідкофазне розшарування графіту і 
окиснення графіту. До другої групи методів входять такі способи, як синтез графену методом 
хімічного осадження парів, отримання графену в електричній дузі, термічний розклад карбіду 
кремнію, епітаксіальне вирощування на металевій поверхні.  
Показано, що методи отримання графену з вугілля, коксу та іншої вуглецевої сировини 
турбостратної будови, можна віднести до окремої (третьої) групи методів отримання графенових 
структур. 
 
Ключові слова: графен, способи отримання, графіт, вугілля, кокс. 
 
 
 
 
 
 
 
 


