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Розглянуто перспективи розвитку та використання вугілля Любельського родовища ділянок Любель-
ські 1, 2, 3 Західної України. Приведені проектні проробки щодо будівництва шахти та збагачуваль-
ної фабрики. Наведені характеристики якості та технологічних властивостей вугілля, яке віднесено 
до марок Ж і К. 
 
Ключеві слова: вугілля, вугільні пласти, технологічні властивості, петрографічні характеристики, по-
рівняльна характеристика, характеристика мінеральної складової. 

 

ьвівсько-Волинський кам’яновугільний басейн експлуатується з початку 50-х років минулого століття. У 
Нововолинському геолого-промисловому районі було збудовано 10 шахт. В даний час експлуатується дві, 

а одна – № 10 «Нововолинська» – майже 30 років перебуває в стадії будівництва. У Червоноградському геолого-
промисловому районі було збудовано 12 шахт, в даний час закриті 5 шахт і найближчим часом підлягають закрит-
тю ще 3 у зв’язку з виснаженням запасів. Шахти видобувають високозольне енергетичне вугілля, яке використову-
ється в якості сировини на регіональних теплових електростанціях. 

Альтернативою затуханню діяльності басейну є будівництво нових шахт на розвіданих запасах вугілля. Особ-
ливо перспективним є Любельське родовище. 

Любельське родовище кам’яного вугілля (див. рис.) відкрито на початку 70-х років минулого століття. Воно 
знаходиться в південній частині басейну і приурочено до південно-західного геолого-промислового району. Відрі-
зняється від інших родовищ басейну більшою глибиною залягання промислових пластів, більш високим ступенем 
метаморфізму вугілля і кращою якістю вугілля. Якість вугілля родовища покращується у напрямку з півночі на 
південь і дозволяє віднести його до найбільш дефіцитних марок коксівного вугілля.  

Родовище розбито на 5 ділянок, на трьох із них – «Любельська» № 1, № 2 та № 3 – завершені геологорозвідува-
льні роботи і запаси затверджені в ДКЗ України. Шахта «Любельська» № 1-2 включає дві ділянки – «Любельська» 
№ 1 та № 2 (блоки № 1 і № 2), розташовані в південній частині родовища, а в центральній частині родовища – ді-
лянка шахти «Любельська» № 3. Балансові запаси шахти «Любельська» № 1-2 складають 153 млн. т чистого вугіл-
ля, Балансові запаси вугілля шахти «Любельська» № 3 затверджені в кількості 124 млн. т. Геологорозвідувальні 
роботи на родовищі були проведені Львівською геологорозвідувальною експедицією в 1977-2008 рр. і ДП «Сі-Сі-
Ай-Любеля» в 2013-2016 рр [1]. 

Вивчення якісних показників вугільних пластів на ділянках Любельського родовища проводилися по керново-
му матеріалу в лабораторіях Львівської ГРЕ, Артемівській лабораторії Донецького регіонального державного гео-
логічного підприємства, лабораторії Східного регіонального державного геологічного підприємства, м. Луганськ.  
 

                                                        
 Автор для кореспонденції 

Л 
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Оцінка збагачуваності виконувалася в лабораторії «Лу-
ганськвуглезбагачення», придатність вугілля для кок-
сування вивчалася в Державному підприємстві «Украї-
нський державний науково-дослідний вуглехімічний 
інститут (УХІН)», який також надав сертифікати по 
вугільних пробах згідно міжнародних стандартів. 
 
 

 
 

План Любельського родовища кам’яного вугілля 
 

 
Аналіз вугільних проб, отриманих із свердловин, в 

період 2013-2016 рр. виконувався в сертифікованих 
лабораторіях ІП «СЖС Україна» (м. Одеса), в лабора-
торії Головного інституту гірничої справи та в центрі 
по оцінці якості твердого палива, (м. Катовіце, Поль-
ща).  

Для промислового освоєння на блоці № 1 шахти 
«Любельська» № 1-2 прийняті пласти n7

1 та n7 з серед-
ньою потужністю 1,51 м та 1,63 м, на блоці № 2 – плас-
ти n7

B, n7
1, n7 з середньою потужністю 1,02 м, 1,15 м, 

1,34 м. На полі шахти «Любельська» № 3 промислове 
значення мають пласти: b1, n9, n8

B, n7
B, n7, середня по-

тужність пластів відповідно становить 1,23, 0,79 м, 0,85 
м, 0,95 м, 1,29 м. Вугільні пласти відносяться до витри-
маних і відносно-витриманих по потужності та харак-
теризуються пологим заляганням.  

Проект «Будівництво шахти «Любельська» № 1-2 
Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну 
України» був розроблений профільним інститутом 
«Луганськдіпрошахт» у 2008 році. Цим проектом пе-
редбачено будівництво в Жовківському районі Львівсь-
кої області підземної вугільної шахти виробничою по-
тужністю 5,2 млн. т за рядовим вугіллям і 4,2 млн. т за 
коксівним концентратом. Проект успішно пройшов 
комплексну державну експертизу і отримав позитивні 
висновки. 

ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля», як надрокористувач (спеці-
альний дозвіл на користування надрами від 12.04.2006 

р. № 3826), отримав всі дозвільні документи та пого-
дження від державних структур і розпочав підготовчі 
роботи до початку проходки стволів: зняття та складу-
вання родючого шару ґрунту, вертикальне планування 
території, будівництво дренажної системи, будівництво 
під’їзних і технологічної автодоріг, технологічних ста-
вків тощо. Для будівництва об’єктів поверхні шахти та 
інженерної інфраструктури розроблені проекти відводу 
та укладені договори оренди земельних ділянок загаль-
ною площею 268,41 га. З метою приведення положень 
Проекту до міжнародних вимог у 2008-2009 рр. на за-
мовлення ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля» консалтингова ком-
панія Wardell Armstrong (Великобританія) виконала 
незалежну оцінку вугільних ресурсів з використанням 
методу тривимірного геологічного моделювання по 
полю шахти «Любельська» № 1-2 відповідно до вимог 
кодексу JORC і розробила Банківське Техніко-
економічне обґрунтування (БТЕО) шахти «Любельс-
кая» № 1-2. 

В той же час останні досягнення у світовій видобув-
ній промисловості дозволили визначити, що потенціал 
майбутньої шахти може бути набагато вищий, ніж було 
передбачено раніше. Це спонукало керівництво компа-
нії провести дослідження для визначення додаткових 
можливостей з метою поліпшення техніко-економічних 
показників проекту. Ці дослідження в 2010-2012 роках 
були доручені технічним консультантам: Інституту 
Економіки Мінеральних Ресурсів і Енергетики Польсь-
кої Академії Наук (ИЕМРЕ ПАН), IMC – Montan 
Consulting GmbH (IMC, Німеччина) і Capital Equipment 
& Trading Corporation (CETCO, США), Хефейському 
дослідному та проектному інституту вугільної промис-
ловості (Китай) та ін. Проведені дослідження доводять 
можливість інтенсифікації виробництва за рахунок 
застосування високопродуктивного обладнання, збіль-
шення навантажень на очисний вибій і оптимізації схе-
ми відробки шахтного поля. В результаті було встанов-
лено, що виробнича потужність шахти може бути збі-
льшена до 8 млн. т. 

На підставі вищезазначених матеріалів ДП «Півден-
діпрошахт» у 2016 р. виконав коригування проекту, де 
виробнича потужність складає 8,0 млн. т за рядовим 
вугіллям і 6,3 млн. т за коксівним концентратом. На 
даний час завершується державна експертиза відкори-
гованого проекту. 

Зокрема передбачається, що видобуток вугілля буде 
проводитись за допомогою автоматизованих стругових 
комплексів компанії Caterpillar (США), що дозволить 
довести середньодобовий видобуток вугілля з однієї 
лави до 6-14 тис. т (в залежності від потужності плас-
та). Досвід застосування такого обладнання є в сусідній 
Польщі на шахті Богданка, яка працює в однакових 
гірничо-геологічних умовах з шахтою «Любельська», і 
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де середньодобовий видобуток з лави висотою 1,5 м 
складає 15-16 тис. т.  

Видобуте вугілля буде збагачуватися на власній зба-
гачувальній фабриці. Проект фабрики розроблений 
американською компанією СЕТСО, що має великий 
досвід в розробці технологій збагачення. Автоматичне 
налаштування параметрів процесу збагачення і постій-
ний оперативний контроль дозволять виробляти конце-
нтрат високої якості, на рівні кращого коксівного ву-
гілля на світовому ринку. Товарна продукція – коксів-
ний вугільний концентрат найбільш дефіцитних марок 
К і Ж за українською класифікацією, або коксівне ву-
гілля класу HCC «Premium Low Vol» за міжнародною 
класифікацією – матиме зольність 4-6 % і вміст сірки до 
1 %.  

Проектна потужність фабрики по збагаченню рядо-
вого вугілля становить 9 млн. т/рік. Фабрика буде еко-
логічно чистою, оскільки працює за замкненою водно-

шламовою схемою і не передбачає застосування термі-
чної сушки – зневоднення шламів відбуватиметься 
механічним способом за допомогою стрічкових прес-
фільтрів. Не передбачається і застосування флотації, де 
використовуються хімічні речовини.  

Що стосується охорони довкілля, то проект розроб-
лений відповідно до міжнародних вимог для вугільної 
промисловості в області екології, здоров'я і безпеки. 
Передбачені проектом методи захисту максимально 
зменшують викиди в атмосферу, забруднення ґрунтів і 
ґрунтових вод шкідливими речовинами. 

У табл.. 1 наведено порівняння основних техніко-
економічних показників шахти «Любельська», ш/у 
«Покровське» і шахти «Bogdanka» (Польща). Дані щодо 
Шахтоуправління «Покровське» наведені тому, що 
воно займає лідуюче положення у виробництві коксів-
ного вугілля на Україні. 

Таблиця 1 
Порівняння основних техніко-економічних показників шахти «Любельська»,  

ш/у «Покровське» і шахти «Bogdanka» (Польща) 

Показники Одиниці вимі-
рювання 

Bogdanka ене-
ргетичне ву-

гілля 
(2016 р.) 

Ш/у «Покровське» 
коксівне вугілля 

(2013 р.) 

«Любельська» 
коксівне вугілля 

(усереднені за 2020-
2027 рр.)1) 

Гірничо-геологічні умови:     
Потужність пластів м 1,4-3,2 0,6-2,7 1,0-1,85 
Глибина залягання пластів м 920-960 915-1400 690-960 
Кут залягання пластів град. 0-5 2-23 0-7 
Газоносність: 
 ˂5м3/т – І категорія, 
 ˃15м3/т – надкатегорійна 

м3/т до 5 10-30 до 1 

Викидонебезпечність  безпечна небезпечна безпечна 
Температура вміщуючих порід 
(˃ 28 оС потрібне кондиціонування 
повітря) 

оС 29-31 24-45 24-27 

Експлуатаційна зольність вугілля % до 35 до 39,6 до 21 
Кількість видобутого рядового 
вугілля 

млн.т/ 
рік 12,0 8,6 8,0 

Відсоток виходу концентрату % 62,8 55-57 77,1-81,7 
Собівартість товарної продукції дол./т 34,8 84,31 26,60 

1)2020 рік – перший повний рік операційної діяльності шахти «Любельська». 
 
Як видно з табл. 1, шахта «Любельська» має кращі 

виробничі показники і значно нижчу собівартість ву-
гілля при роботі в більш сприятливих гірничо-
геологічних умовах. Таким чином, шахта «Любельська» 
матиме значно нижчі витрати виробництва на тонну 
товарної продукції в порівнянні з іншими шахтами при 
роботі в більш сприятливих гірничо-геологічних умо-
вах. 

Шахта «Любельська» постачатиме на ринок коксів-
ний концентрат вищої якості. Властивості збагаченого 
вугілля шахти «Любельська» відповідають властивос-
тям кращих марок коксівного вугілля, представлених на 
світовому ринку, які використовуються для виробницт-
ва високоякісного металургійного коксу. 

Нижче наводяться усереднені дані з якості вугіль-
них пластів, пропонованих до розробки на ділянках 
Любельські № 1 і № 2 (табл. 2 і 3). У цих же таблицях 
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для порівняння наводяться дані про якість рівномета-
морфизованного вугілля Донбасу і далекого зарубіжжя 
[2]. 

Наведені дані показують, що досліджені проби ву-
гілля пластів n7; n7

1 ділянки Любельська № 1 за техно-
логічними властивостями, петрографічними характери-
стиками і елементним складом відносяться до вугілля 
марки К у відповідності з ДСТУ 3472:2015. Встановле-
на марочна приналежність підтверджена результатами 
дослідних коксувань шихт, виконаних в ДП «УХІН» на 
лабораторній п’ятикілограмовій печі конструкції  
УХІНу, в яких проводилася заміна типового донецького 
вугілля марки К на вугілля ділянки Любельська № 1. 

Вугілля ділянки Любельська № 2 за всим комплек-
сом вивчених властивостей займає проміжне положен-
ня між вугіллям марок К і Ж. За показником відбиття 
вітриніту, високим рівнем спікливості і спікливою зда-
тністю вони близькі до жирного вугілля, а по виходу 
летких речовин, елементному складу та теплоті згорян-
ня – до коксівного вугілля. В класифікації країн-членів 
СНД ГОСТ 25543-88 це вугілля відносять до марки КЖ. 
Дослідні коксування показали, що вони рівноцінні в 
шихті при заміні як донецького жирного, так і коксів-
ного вугілля. 

Аналоги вугілля, що розглядається, є не тільки в 
Донецькому басейні, а також серед американського і 
австралійського вугілля, що постачається в сировинну 
базу коксохімічних заводів України. 

Оцінка марочної приналежності вугілля проводить-
ся тільки у країнах СНД. У більшості вуглевидобувних 
країн, що постачають на світовий ринок коксівне вугіл-
ля, в сертифікатах якості, як правило, наводяться пока-
зники технічного аналізу, елементний і петрографічний 
склад, середній довільний показник відбиття вітриніту і 
його рефлектограмма, а також комплекс показників, що 
характеризують пластично-в'язкі властивості вугілля. 
Зазначений комплекс показників є обов'язковим. У 
зв'язку з цим порівняльний аналіз показників якості 
вугілля ділянок Любельські № 1 і № 2, а також вугілля 
України та зарубіжного вугілля, проводиться з ураху-
ванням обов'язкового набору параметрів, наведених у 
сертифікатах якості. 

В якості аналогів вугілля ділянок Любельські № 1 та 
№ 2 було прийнято вугілля інших родовищ і країн, 
близьких за стадією метаморфізму, що характеризуєть-
ся показником відбиття вітриніту. Як видно з даних 
табл. 2, аналогами вугілля ділянки Любельська № 1 є 
вугілля однієї шахти Донецького басейну, двох амери-
канських шахт і однієї австралійської шахти. 

Аналіз наведених в табл. 2 даних показує, що за вмі-
стом сірки вугілля ділянки Любельська № 1 близьке до 

малосірчистого американського і австралійського ву-
гілля. Вугілля Донецького басейну характеризуються 
помітно більшим вмістом сірки. Елементний склад 
розглянутого вугілля близький, що обумовлено близь-
кістю його стадій метаморфізму, яка характеризується 
показником відбиття вітриніту. 

У вугілля ділянки Любельська № 1 у вітриніті най-
більш широко (75-90 %) представлені складові, що 
мають показник відбиття в межах 1,21-1,39 %. Слід 
зазначити, що саме ця група складових вітриніту визна-
чає високу коксівність розглянутого вугілля.  

Все вугілля, властивості якого наведені у табл. 2 має 
товщину пластичного шару, що змінюється в межах від 
17 до 22 мм, яка для вугілля даної стадії метаморфізму 
свідчить про його здатність в процесі термічної дестру-
кції утворювати значну кількість термостійких рідко-
рухомих продуктів. Останнє, в свою чергу, визначає 
можливість цього вугілля приймати максимальну кіль-
кість піснуватих присадок, забезпечуючи при цьому 
отримання міцного коксу, що підтверджується значен-
нями типу коксу за Грей-Кінгом. 

Розглянуте вугілля утворює в процесі нагріву плас-
тично-в'язку масу, яка характеризується оптимальною 
плинністю, що визначається методом Гізелера. Це за-
безпечує її відносно невисоку газопроникність і, відпо-
відно, помітне спучування, зафіксоване методами Оді-
бера-Арну і вільного спучування. 

Достатня кількість термостійких рідкорухомих про-
дуктів і їх оптимальна в'язкість забезпечують високий 
внутрішньопластичний тиск, що розвивається цим ву-
гіллям при нагріванні. Це, в свою чергу, покращує кон-
тактну взаємодію деструктуючих зерен вугілля і забез-
печує високу щільність і міцність тіла напівкоксу і 
коксу. 

Таким чином, проведений порівняльний аналіз 
складу та властивостей вугілля пластів n7 і п7

1 ділянки 
Любельська № 1 і аналогічного за стадією метаморфіз-
му вугілля Донецького басейну, а також Америки 
(США) і Австралії показав, що вугілля ділянки Лю-
бельська № 1 за технологічною цінністю не поступа-
ється кращим зразкам коксівного вугілля України, 
США та Австралії. У вуглевидобувних країнах ближ-
нього зарубіжжя (Польща, Росія) таке вугілля взагалі не 
представлене в ресурсах для коксування. 

В табл. 3 наведені дані про властивості вугілля, ана-
логічного за показником відбиття вітриніту вугіллю 
пластів n7, n7

1 і n7
В ділянки Любельська № 2. Аналоги 

зазначених пластів вугілля є в Донецькому басейні, 
США та Австралії. Все вугілля, зазначене в табл. 3, 
видобувається на діючих вуглевидобувних підприємст-
вах і використовуються для коксування. 
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Таблиця 2  
Порівняльна характеристика складу і властивостей вугілля ділянки Любельська № 1, 

донецького і зарубіжного вугілля 

Найменування показника влас-
тивостей 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Індекс 
показ-
ника 

Найменування вугілля 
Ділянка Любельська 

№ 1 
Україна, 
Донбас Америка Австралія 

пл. n7
1 пл. n7 

шахта 
Суходільсь-

ка Східна 

штат 
Пенсільва-

нія 

штат Західна 
Вірджинія 

Квінсленд 
шахта Peak 

Downs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Технічний аналіз: %        
1.1. Волога аналітична  Wa 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 1,0 
1.2. Зольність  Ad 5,1 4,3 8,2 7,0 6,4 9,8 
1.3. Вихід летких речовин   Vdaf 24,6 24,4 24,5 25,8 25,0 22,9 
1.4. Вміст загальної сірки  Sd

t 0,98 0,76 1,19 1,00 0,75 0,61 
1.5. Нелеткий вуглець  FСd 71,6 72,4 69,3 69,0 70,2 69,5 
2. Елементний склад: %        
   вуглець  Cdaf 90,2 89,7 88,8 88,7 90,9 89,1 
   водень  Hdaf 5,1 5,1 5,4 4,7 4,7 4,9 
   азот  Ndaf 1,4 1,3 1,7 1,1 1,5 2,0 
   сірка  Sd

t 0,98 0,76 1,2 1,0 0,7 0,7 
   кисень  Od

daf 2,3 3,1 2,9 4,5 2,2 3,3 
3. Петрографічний склад чис-
того вугілля: %        

  вітриніт  Vt 73 64 92 88 71 72 
  семівитриніт  Sv 2 3 1 3 6 9 
  інертиніт  I 25 33 7 9 23 19 
  ліптиніт  L 0 0 0 0 0 0 
4. Середній довільний показ-
ник відбиття вітриніту % Ro 1,30 1,32 1,32 1,31 1,31 1,32 

5. Товщина пластичного шару мм у 17 17 20 22 21 17 
6. Індекс вільного спучування ед. FSI 8 1/2 8 9 9 9 8 1/2 
7. Тип коксу за Грей-Кінгом  GK >G8 >G8 >G8 >G8 >G8 G7 
8. Ділатометричні показники за 
Одібером-Арну:         

стиснення % а 25 25 25 29 26 25 
розширення % b 90 68 157 175 150 80 
 температура початку пластич-
ного стану 

оС tI 385 390 390 391 393 400 

 температура максимального 
стиснення 

оС tII 440 445 425 416 438 435 

температура максимального 
розширення 

оС tIII 485 485 475 468 493 480 

9. Показники плинності в плас-
тичному стані за Гізелером:         

максимальна плинність поділок 
шкали/хв Fmax 1720 1650 1440 2000 1500 1350 

температура початку пластич-
ного стану 

оС t1 375 380 400 396 397 420 

 температура максимальної 
плинності 

оС tmax 455 455 465 457 471 470 

температура твердіння оС t3 495 500 495 488 509 500 
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Таблиця 3 
Порівняльна характеристика складу і властивостей вугілля ділянки Любельська № 2, 

донецького і зарубіжного вугілля 

Найменування показника властивос-
тей 

Одини-
ця 

вимі-
рюван-

ня 

Індекс 
показ-
ника 

Найменування вугілля 
Ділянка Любельська 

№ 2, Україна, 
Донбас 

Америка 
штат 

Західна 
Вірджинія 

Австралія 
Квінсленд 

шахта Goonyella пл. n7 пл. n7
1 пл. n7

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Технічний аналіз: %        
1.1. Волога аналітична  Wa 1,0 1,0 1,1 1,2 0,9 1,0 
1.2. Зольність  Ad 5,4 6,5 5,9 5,3 8,5 9,0 
1.3. Вихід летких речовин   Vdaf 25,9 25,5 25,9 25,7 25,9 26,3 
1.4. Вміст загальної сірки  Sd

t 0,62 1,10 1,20 2,54 0,79 0,56 
1.5. Нелеткий вуглець  FСd 70,1 69,7 69,7 70,4 67,8 67,0 
2. Елементний склад: %        
   вуглець  Cdaf 89,6 89,20 88,7 88,7 90,1 88,9 
   водень  Hdaf 5,2 5,0 5,3 5,2 5,0 5,0 
   азот  Ndaf 1,7 1,5 1,5 1,0 1,7 1,9 
   сірка  Sd

t 0,6 1,1 1,2 2,5 0,8 0,6 
   кисень  Od

daf 2,9 3,2 3,3 2,6 2,4 3,6 
3. Петрографічний склад чистого 
вугілля: %        

  вітриніт  Vt 67 69 68 94 65 66 
  семівитриніт  Sv 1 0 1 0 9 7 
  інертиніт  I 28 26 26 6 22 26 
  ліптиніт  L 4 5 5 0 4 1 
4. Середній довільний показник 
відбиття вітриніту % Ro 1,16 1,17 1,14 1,19 1,17 1,15 

5. Товщина пластичного шару мм у 22 23 22 20 23 19 
6. Індекс вільного спучування ед. FSI 9 8 1/2 9 9 8 8 
7. Тип коксу за Грей-Кінгом  GK >G8 >G8 G8 >G8 >G8 G8 
8. Ділатометричні показники за 
Одібером-Арну:         

стиснення % а 23 25 27 33 29 26 
розширення % b 185 180 182 179 205 160 
 температура початку пластичного 
стану 

оС tI 390 385 390 395 364 375 

 температура максимального стис-
нення 

оС tII 430 435 430 435 415 425 

температура максимального розши-
рення 

оС tIII 490 490 485 475 477 470 

9. Показники плинності в пластич-
ному стані за Гізелером:         

максимальна плинність 
поділок 

шка-
ли/хв 

Fmax 3500 3550 3450 2500 5200 1150 

температура початку пластичного 
стану 

оС t1 370 370 375 400 387 405 

температура максимальної плинності оС tmax 450 455 455 460 454 455 
температура твердіння оС t3 495 490 490 495 498 495 
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Як видно з наведених даних, порівнюване вугілля 

має близькі значення показників виходу летких речовин 
і середнього довільного показника відбиття вітриніту, 
що свідчить про близькість стадій метаморфізму. До-
сить близьке воно й за елементним складом. За вмістом 
сірки вугілля Донецького басейну різко відрізняється 
від іншого вугілля. Для нього характерне високе зна-
чення цього показника. Вугілля Донецького басейну 
також різко відрізняється за петрографічним складом 
від іншого вугілля. Так, вміст мацералів групи вітрині-
ту становить у нього 94 %, в той час як для іншого ву-
гілля воно знаходиться в межах 65-69 % за рахунок 
високого вмісту мацералів групи інертиніту. 

У вітриніті вугілля ділянки Любельська № 2 та його 
аналогів міститься підвищена кількість (75-87 %) скла-

дових з показником відбиття в межах від 1,0 до 1,19 %. 
Як відомо, саме ці складові вітриніту визначають спік-
ливість вугілля. Чим вище їх кількість, тим, як правило, 
вище спікливість вугілля в цілому. Дійсно, дані про 
пластично-в'язкі властивості вугілля підтверджують це 
положення. 

Все вугілля має високі значення товщини пластич-
ного шару. Утворювана при нагріванні цього вугілля 
пластична маса характеризується високою плинністю, 
яка визначається методом Гізелера, що зумовлює її 
низьку газопроникність і, відповідно, високі значення 
спучування, що фіксуються методом Одібера-Арну і 
вільного спучування. 

Таблиця 4 
Хімічний склад золи, лужно-кислотне відношення і індекс основності вугілля ділянок  

Любельські № 1 і № 2 
Найменування ділянки, 

пласта 
Хімічний склад золи (окисли елементів), % 

Iо Ио 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O SO3 

Любельська № 1           
пл. n7 41,10 28,76 8,73 1,26 8,06 0,91 0,97 8,25 0,285 1,93 
пл. n7

1 40,23 29,39 8,73 1,26 8,06 0,91 1,05 7,70 0,287 1,63 
Любельська № 2           
пл. n7

в 42,20 33,15 9,28 1,01 5,96 1,0 0,77 4,11 0,239 1,74 
пл. n7

1 40,51 30,28 7,73 0,88 8,24 1,15 0,88 5,42 0,267 2,33 
пл. n7

в 42,32 25,18 14,96 1,01 7,46 0,98 0,73 5,93 0,372 2,96 
 
Велика кількість рідко-рухомих продуктів забезпе-

чує хороше змочування інертних складових як органіч-
ної маси самого вугілля, так і присадок неспікливих або 
слабкоспікливих компонентів, сприяючи тим самим 
поліпшенню процесів їх взаємодії. Вугілля зазначеного 
типу дозволяє використовувати в шихті максимальну 
кількість присадного вугілля без погіршення показників 
міцності коксу, що підтверджується даними, отрима-
ними за методом Грей-Кінга. 

В табл. 4 наведені дані про хімічний склад золи ву-
гілля ділянок Любельські № 1 і № 2. Тут же наводяться 
значення лужно-кислотного відношення Іо і основності 
вугілля Ио. 

Лужно-кислотне відношення Іо розраховано за фор-
мулою: 

 

322

2232

OAlSiO
OKONaMgOCaOOFe

Iо 


  (1), 

де Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SiO2 и Al2O3 – оксиди 
відповідних металів, %. Основність вугілля визначаєть-
ся за наступною формулою:  

daf

d

о V
IoAИ





100

100     (2), 

де Ad – зольність, Vdaf – вихід летких речовин.  
Промислова практика показала, що величина індек-

су основності вугілля Ио має важливу роль при визна-
ченні його технологічної цінності, так як визначає реа-
кційну здатність і постреакційну міцність коксу, отри-
маного з цього вугілля. Бажано, щоб індекс основності 
вугілля не перевищував значення, рівного 2,5. Як видно 
з даних табл. 4, тільки вугілля пласта n7

в ділянки Лю-
бельська № 2 перевищує вказане граничне значення. У 
всіх інших вугіллях індекс основності коливається в 
межах 1,63-2,33. Це, у комплексі з іншими параметра-
ми, сприяє підвищенню технологічної цінності вугілля 
ділянок Любельські № 1 і № 2. 

 
Висновки 
1. Вугілля пластів n7, n7

1 і n7
В шахти «Любельська» 

№ 1-2 є цінним компонентом вугільної шихти, так як 
без вугілля такого типу неможливо забезпечити її раці-
ональну компоновку, що задовольняє як вимогам існу-
ючої технології коксування, так і сприяє виробництву 
високоякісного коксу. 

2. Вугілля ділянок Любельські № 1 і № 2 має високу 
технологічну цінність, як сировина для коксування, і 
відповідає кращим світовим аналогам. Воно може мати 



2017 УглеХимический  журнал 
 

 

10 
 

 

підвищений попит як на Україні, так і в європейських 
країнах, що імпортують вугілля для коксування. 
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COAL OF THE LUBEL 1-2 COALFIELD OF LVIV-VOLYN BASIN – THE HIGH-QUALITY RAW 
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The perspectives of development and exploitation of the coals from 1, 2, 3 sections of the Lyubel coalfield 
in Western Ukraine have been given. The project elaboration for construction of the mine and washery 
has been described. The quality characteristics and technologic properties of these coals are tipical for 
coking raw materials of high quality HCC «Premium Low Vol» according to the international classifica-
tion. 
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Методом молекулярної ІЧ-спектроскопії виконано дослідження вугілля марок Г, Ж, К, ПС та латек-
сів: полістирольного марки ПС-100; бутадієн-стирольних марок БС-50 та БС-30Ф; бутадієн-
метакрилового марки СКД-1С. Встановлено, що факторами, які підвищують ефективність адгезій-
ного зв’язку “вугілля-латекс”, є сили хімічної природи. Особливою умовою для агрегаційної активно-
сті латексу є наявність в його макромолекулі подвійних зв’язків С=С, що може бути покладено в ос-
нову критеріїв підбору латексних реагентів для процесу селективної флокуляції. 
 
Ключові слова: ІЧ-спектроскопія, вугілля, латекс, адгезія, агрегаційна активність латексу. 

 
остановка та стан вивчення проблеми Механізація операцій з видобутку вугілля, погіршення гірничо-
геологічних умов видобування вугілля на вітчизняних шахтах спричиняють суттєве зниження якості ви-

добувного вугілля, зокрема, збільшення виходу дрібних та тонких класів. За даними [1] у рядовому вугіллі вміст 
класів менше 1 мм становить близько 20 %. Операції по транспортуванню та збагаченню вугілля є додатковим  
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джерелом переподрібнювання (шламоутворення). Вихід 
вторинних шламів тільки в процесі збагачення вугілля 
може досягнути 8-10 % [2, 3, 4]. В результаті сумарний 
вихід вугільних шламів на деяких вуглезбагачувальних 
фабриках складає 25-30 %. За таких умов наявність в 
технологічній схемі ефективної технології переробки 
шламів стає вирішальною умовою стабільної та якісної 
роботи фабрик.  

Застосування гравітаційних методів обмежене ниж-
нім рівнем крупності збагачуваного матеріалу: для 
відсадки – 0,5-1,0 мм; для ґвинтової сепарації і важко-
середовищних гідроциклонів – 0,1-0,2 мм [5]. Єдиним 
ефективним методом збагачення дрібнодисперсного 
вугілля в схемах переробки сировини «до нуля» є фло-
тація. Хоча не можна не відзначити, що новітні конс-
трукції важкосередовищних гідроциклонів успішно 
конкурують з флотомашинами, про що свідчить прак-

тика їх застосування в останні роки, зокрема на збага-
чувальній фабриці «Свято-Варваринська» [6]. 

Водночас відомо, що ефективність флотації вугіль-
них шламів суттєво знижується при збільшенні вмісту у 
вихідному живленні класу -50 мкм [7, 8]. Тонкі вугільні 
зерна огинають бульбашки повітря, слідуючи лініям 
току рідини, що обумовлює велику імовірність потрап-
ляння їх у відходи («хвости») [8]. Крім того, надтонкі 
шламові частинки (розміром до 3 мкм) суттєво вплива-
ють на флотацію більш крупного матеріалу, при цьому 
спостерігається:  

– забруднення пінного продукту дрібними породни-
ми фракціями;  

– збільшення витрати реагентів;  
– зменшення швидкості флотації; 
– погіршення флотації більш крупних зерен і зни-

ження якості хвостів внаслідок поганої флотації найто-
нших зерен.  

Таблиця 1 
Основні характеристики серійно вироблюваних латексів 

Марка латексу 
Співвідношення мономерів, % 

Емульгатор 
бутадієн стирол метилметак-

рилат 
метакрилова 

кислота 
СКС-50ГПС 50 50 - - некаль, натрієва сіль СЖК 
СКС-30ШР 70 30 - - -«- 
СКС-75К 25 75 - - -«- 
БС-30Ф 70 30 - - КМДК 

БСК-65/2ГП 33 65 - 2 некаль 
СКС-50ГП 50 50 - - -«- 
СКД-1С 99 - - 1 сульфонол 
БС-30С 70 30 - - -«- 
БС-65/3 32 65 - 3 -«- 
ДММА-65ГП 34 - 65 1 некаль 
СКС-65ГП 35 65 - - -«- 
СКС-30Д 70 30 - - -«- 
СКД-1 99 - - 1 -«- 
СКС-С 15 85 - - олеїнат калію 
БС-50 50 50 - - КМДК 
СКС-30УК 70 30 - - некаль 
БС-85 15 85 - - парафінаткалію 
СКС-65ГП 35 65 - - некаль 
СКС-1С 99 - - 1 -«- 
СКС-65ГП 35 65 - - -«- 
СКС-50И 50 50 - - КМДК 

КМДК – калієве мило диспропорціонованої каніфолі. 
 
Все це обумовлює необхідність пошуку нетрадицій-

них методів збагачення вугільних шламів, особливо 
тонкодисперсних зі значним вмістом класів -50 мкм.  

Для підвищення ефективності флотації тонких кла-
сів вугілля застосовують різні спеціальні методи, зок-
рема флотацію з носієм [9], попередню селективну 
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флокуляцію масляними [1, 10] та латексними [4, 11] 
реагентами. Системний підхід до вибору раціонального 
складу масляних реагентів на основі продуктів коксо-
хімії викладений нами у попередній роботі [10]. Підбір 
латексних реагентів у процесі селективної флокуляції 
тонкодисперснго вугілля перед його флотацією, який 
тривалий час досліджувався у ДП «УХІН» (Нікітін І. 
М.) [12], виконувався емпірично. 

 
 

 
 

Рис. 1 ІЧ-спектри латексів: 1 – полістирольний мар-
ки ПС-100; 2, 3 – бутадієн-стирольний відповідно 
марок БС-50 та БС-30Ф; 4 – бутадієн-метакриловий 
марки СКД-1С 
 

 
Задачі даної роботи – дослідження латексу, вугілля 

та вугле-латексних комплексів методом молекулярної 
ІЧ-спектроскопії з метою встановлення залежності 
характеру адгезійного звʼязку в міжфазній зоні «вугіл-
ля-латекс» від поверхневих властивостей вугілля та 
латексу, і на цій основі формування рекомендацій щодо 
системного підбору найбільш ефективних латексних 
реагентів для селективної флокуляції вугілля різних 
стадій вуглефікації. 

 
Метод дослідження – молекулярна ІЧ-

спектроскопія латексу, вугілля та вугле-латексних ком-
плексів. При цьому для одержання ІЧ-спектрів латексу 
застосовувався прийом «роздавленої краплі» проби 
латексу між двома прозорими шайбами з КВr. Для оде-
ржання ІЧ-спектрів вугілля та вугле-латексних компле-
ксів виготовлялися таблетки в КВr подрібненої у лабо-
раторній вібродробарці твердої фази проб вугілля і 

флокуляційних комплексів. Співвідношення «КВr : 
тверда фаза проби» дорівнювало 700:2. 

 
Досліджувані обʼєкти:  
– вугілля марок Г, Ж, К, ПС;  
– латекси: полістирольний марки ПС-100; бутадієн-
стирольний марок БС-50 та БС-30Ф; бутадієн-
метакриловий марки СКД-1С. 
 
Виклад основного матеріалу Теоретичний аналіз 

та практичні дослідження доводять, що найбільш при-
йнятними для селективної флокуляції вугілля є латекси 
з бутадієновою, стирольною та бутадієн-стирольною 
основою [4, 10, 12]. В табл.. 1 наведені деякі властивос-
ті синтетичних латексів, що серійно виготовляються. 

На рис. 1 наведені отримані нами ІЧ-спектри вказа-
них латексів. В ІЧ-спектрах бутадієн-стирольних латек-
сів БС-30Ф і БС-50 наявність характеристичних піків і 
смуг поглинання великої та середньої інтенсивності 
при 3070; 3020-2850; 1640; 1500; 970; 910; 770; 580; 540 
см-1 свідчить про валентні та деформаційні коливання 
елементів структурного ланцюга макромолекули латек-
су 13-16. Слабкі та середні піки поглинання при 2680; 
1870; 1820-1800; 1750; 1350; 1240; 1180; 1150; 1120; 
1070; 1030; 840 см-1 відносяться до деформаційних 
коливань груп С=О, СН2=СН–О–, С–О, С–ОН у сполу-
ках, які мабуть входять до складу емульгатора латексу 
13-16. Пік при 1550 см-1 може за даними 17 відпові-
дати асиметричним валентним коливанням груп –СОО- 
емульгатора або коливанням ароматичного кільця в 
стиролі. Пік при 1310 см-1 відповідає або деформацій-
ним коливанням в групах СН=СН латексу, або валент-
ним коливанням груп С–О в сполуках емульгатора 18. 
Широка смуга біля 3500-3300 см-1 обумовлена валент-
ними коливаннями ОН-груп і вказує на наявність в 
дослідному зразку залишкової вологи 18. 

У спектрах полістирольного латексу наявність хара-
ктеристичних смуг і піків поглинання великої та серед-
ньої інтенсивності при 3070; 3020-2850 см-1 відповідає 
валентним коливанням С–Н в групі СН2 вуглеводнево-
го радикалу. Піки та смуги при 1600; 1500; 1550; 770; 
700 см-1 відповідають коливанням складових бензоль-
них ядер полістиролу. Піки поглинання при 1640, 970 і 
910 см-1, що відповідають валентним (1640 см-1) і поза-
площинним деформаційним (970, 910 см-1) коливанням 
С–Н у групах СН=СН, можна пояснити наявністю в 
латексі незначної кількості незаполімеризованого сти-
ролу. Піки при 1030 і 840 см-1 відповідають коливанням 
груп С=О, СН2=СН–О–, С–О, –С–ОН, що входять до 
складу емульгатора. 

Зупинимося тепер на характеристиці досліджувано-
го вугілля (табл. 2). ІЧ-спектри вугілля подано  
на рис. 2. 
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Таблиця 2 
Характеристика зразків вугілля 

Басейн Марка 
Технічний аналіз Елементний аналіз, 

% на daf Sп , 
м2/г 

Wa, % Ad, % d
tS , % Vdaf, % daf

sQ , кДж/кг С Н N 

Донецький 

Г 1,7 6,1 2,6 35,7 34433 82,3 5,4 1,49 1,55 
Ж 0,8 5,9 3,1 29,7 36023 85,8 5,3 1,57 2,27 
К 0,5 8,0 3,2 21,0 36320 87,6 4,8 1,55 2,88 

ПС 0,7 6,5 3,3 19,7 36002 88,7 4,7 1,49 2,81 

Кузнецький 
Г 1,1 12,0 0,4 29,0 35806 86,3 5,1 2,27 2,70 
К 1,1 7,4 0,5 19,7 36253 87,4 4,6 1,67 2,18 

 
Аналізуючи дані рис. 2 можна відзначити 10-12 смуг 

поглинання, загальних для спектрограм всіх марок 
досліджуваного вугілля. Слабкий пік поглинання в 
області 3450 см-1, відзначений для вугілля марки Г та Ж 
і відсутній у вугіллі марок К та ПС, вказує на наявність 
фенольних гідроксилів та аміногруп 13-16. Присут-
ність цих груп у вугіллі є передумовою виникнення 
водневих зв’язків. Наявна у спектрах всіх проб смуга 
поглинання в області 1030-1050 см-1 пов’язана з дефор-
маційними коливаннями груп ОН у вторинних та тре-
тинних спиртах і фенолах. Найбільш інтенсивна вона у 
газовому вугіллі і менш виражена у вугіллі марки ПС. 

Для всіх досліджуваних зразків характерна наяв-
ність значних піків поглинання в області 1610-1620  
см-1, що відповідають валентним коливанням аромати-
чних С=С зв’язків та подвійних вуглець-кисневих 
зв’язків при ароматичних ядрах. Піки поглинання в 
області 700-900 см-1 відповідають конденсованим аро-
матичним структурам.  

Таким чином, проведений спектральний аналіз підт-
верджує наявність у досліджених пробах вугілля кон-
денсованих ароматичних сполук, які мають у бокових 
вуглецевих ланцюгах різноманітні активні функціона-
льні групи – гідроксильні аліфатичні (спирти), гідрок-
сильні фенольні, аміногрупи і т.п. За даними хімічного 
(баритового) методу визначення кисневих функціона-
льних груп (див. табл. 2.). Їх вміст знижується в ряді 
вугілля Г-Ж-К-ПС. 

Відповідно до 17 мономерами бутадієнового лате-
ксу СКД-1С є бутадієн-1,3 і метакрилова кислота. В ІЧ-
спектрі цього латексу пік 3077 см-1 відповідає валент-
ним коливанням С–Н в групі СН2=СН, смуга 3020-2850 
см-1 – симетричним і асиметричним валентним коли-
ванням груп СН2, пік при 1640 см-1 – валентним коли-
ванням С=С в групах СН2=СН, смуга 1480-1470 см-1 – 
деформаційним коливанням СН і СН2 в групі СН2=СН, 
пік при 1355 см-1 – деформаційним коливанням СН в 
групі транс-СН=СН, пік при 1311 см-1 – деформаційним 
коливанням СН в групі цис-СН=СН, пік при 1235 см-1 
важко ідентифікувати, але він є в спектрах усіх полібу-
тадієнів. Піки та смуги в інтервалах 1000-960; 910; 775-

740 см-1 також відносяться до структурних фрагментів 
бутадієну. 

Піки та смуги при 1870; 1820; 1750; 1670; 1180; 
1150; 1070; 1050-1030 см-1, що відповідають валентним 
та деформаційним коливанням С=О, вказують на наяв-
ність в структурі макромолекули латексу СКД-1С мета-
крилової кислоти. Піки та смуги при 1600; 1590; 1550; 
775 см-1 можна віднести на рахунок ароматичних скла-
дових (алкілбензолсульфонату і толуолсульфонату 
натрію та ін.). 

 
 

 
 

Рис.2 ІЧ-спектри вугілля: 1 – кузнецьке, марка Г; 
2 – донецьке, марка Г; 3 – донецьке, марка Ж ; 
4 – кузнецьке, марка К; 5 – донецьке, марка К; 
6 – донецьке, марка ПС 
 

 
Умовами виникнення між вугіллям і латексом Н-

зв’язків є наявність в обох фазах полярних функціона-
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льних груп, які мають електронегативні атоми типу А 
(С, О, N, S). Вони зв’язуються з протонами водню у 
вигляді комплекс-донорів RA-H , а також акцепторів 
типу BR, де В – також електронегативні атоми, а R, R – 
вуглеводневі радикали. Напевно, у формуванні міжмо-
лекулярних водневих зв’язків типу RA-H…BR беруть 
участь, з одного боку, карбоксильні групи полімерного 
ланцюга або емульгатора латексу, і з іншого боку – 
кисень-вмісні функціональні групи вугілля. При цьому 
механізм формування Н-зв’язків між іонами емульгато-
ра (типу солей синтетичних жирних кислот (СЖК) та 
диспропорційної каніфолі) і вугільною поверхнею мо-
жна уявити, як це наведено на рис 3.  

 
 

 
 

Рис. 3 Можливий механізм утворення Н-зв’язків між 
іонами емульгатора та вугільною поверхнею 
 

 
Очевидно, механізм виникнення Н-зв’язків з вугіль-

ною поверхнею за рахунок власних карбоксильних груп 
полімерного ланцюга аналогічний наведеному. Кіль-
кість Н-зв’язків визначається не тільки концентрацією 
полярних груп, але і ступінню їх дисоціації. Максима-
льна кількість цих зв’язків виникає при відсутності 
дисоціації функціональних груп типу RA-H (донорів 
протонів водню) і, навпаки, повній дисоціації молекул 
типу BR (акцепторів). Міцність одиничного Н-зв’язку 
визначається протоно-донорною здатністю комплексу 
RA-H і протоно-акцепторною – в комплексі BR, які 
залежать від електричного дипольного моменту цих 
структур. Чим полярніша молекула, тим більша міц-
ність Н-зв’язків. Сумарна міцність Н-зв’язків визнача-
ється природою полярних груп, їх концентрацією і 
ступенем дисоціації у водному середовищі. 

Як зазначалося, значну частку в об’ємі вироблюва-
них синтетичних латексів складають бутадієнові, бута-
дієн-стирольні, бутадієн-метил-вініл-пиридинові латек-
си. Наявність в полімерному ланцюгу латексу бутадіє-
нового фрагменту –СН=СН– з подвійним зв’язком 
обумовлює принципову можливість взаємодії глобул з 
вугільною поверхнею по місцю цього зв’язку. При цьо-
му імовірним є прояв сил переносу заряду. Крім того, 
не виключена можливість розриву подвійного С=С-

зв’язку і реалізація хімічного зв’язку “вугілля-латекс” 
за механізмом реакцій приєднання.  

Ненасиченість С-С-зв’язків в аліфатичних і арома-
тичних сполуках сприяє виникненню в зоні контакту 
“вугілля-латекс” хімічних -зв’язків, а наявність поляр-
них груп – виникненню полярних ковалентних хімічних 
зв’язків по донорно-акцепторному механізму. Очевид-
но, латекси з рівномірним розподілом електронної 
щільності між вуглецевими атомами полімерного лан-
цюгу і які не вміщують також полярних функціональ-
них груп мають знижену флокуляційну здатність до 
вугілля. Цей висновок добре узгоджується з правилом 
Дебройна-Гувінка, згідно якому міцність адгезійного 
контакту тим вища, чим менша різниця в полярності 
адгезиву і субстрату.  

 
 

 
 

Рис. 4 ІЧ-спектри вуглелатексних комплексів та їх 
компонентів: а – латекс; б – кузнецьке вугілля мар-
ки Г; в – комплекс латекс-кузнецьке вугілля марки 
Г; г – донецьке вугілля Г; д – комплекс латекс-
донецьке вугілля Г; е – донецьке вугілля марки Ж; 
ж – комплекс латекс-донецьке вугілля Ж; з – кузне-
цьке вугілля К; и – комплекс латекс-кузнецьке ву-
гілля К; к – донецьке вугілля К; л – комплекс ла-
текс-донецьке вугілля К; м – донецьке вугілля ПС; 
н – комплекс латекс-донецьке вугілля ПС 
 

 
З метою дослідження особливостей формування ад-

гезійних зв’язків “вугілля-латекс” нами проведені дос-
лідження вуглелатексних комплексів методом ІЧ-
спектроскопії. В якості флокулянту в цій серії випробу-
вань використовували латекс БС-30Ф зі співвідношен-
ням вихідних мономерів бутадієн/стирол = 70/30 та з 
емульгатором – натрієвими і калієвими милами СЖК і 
диспропорційної каніфолі. По даним 4 цей латекс має 
найкращі технологічні показники при селективній фло-
куляції вугілля. Об’єктами досліджень були вже згадані 
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марки донецького та кузнецького вугілля. Одержані 
спектри вугілля, латексів та їх комплексів наведені на 
рис. 4.  

Характер змін в спектрі адгезійного комплексу ву-
гілля марки Г з латексом (рис. 4, а-г) дозволяє припус-
кати, що при контакті вугілля з латексом має місце їх 
взаємодія по місцю подвійного зв’язку С=С. Про це 
свідчать зміни інтенсивності піків поглинання при 
3070; 355; 310; 967 і 910 см-1, що відносяться до вален-
тних і деформаційних коливань СН-груп у фрагментах 
–СН=СН– 15. Але що більш наявне, пік при 1640 см-1, 
який має місце в спектрі латексу (валентні коливання 
зв’язків С=С в структурі –СН=СН–) зміщується до 1620 
см-1 в спектрах вуглелатексних комплексів. Останнє 
вказує на прояв сил переносу заряду, тобто у міжфазній 
зоні фрагменти –СН=СН– беруть участь в утворенні 
комплексів зарядів 13. 

Зникнення піків при 1870; 1820; 1800 і 1750 см-1, 
обумовлених валентними коливаннями груп С=О, може 
бути пов’язане з взаємодією емульгатора і кисеньвміс-
них функціональних груп на вугільній поверхні. При 
цьому можливе утворення Н-зв’язків між вказаними 
групами, внаслідок чого зменшуються частоти коли-
вань груп С=О і вони “переховуються” під інтенсивним 
поглинанням вугілля. Аналогічно, можна пояснити 
зникнення піків при 1550; 1350; 1310 і 1070 см-1, які 
присутні у спектрі латексу. 

Характер змін в спектрах вугілля марки К Донець-
кого і Кузнецького басейнів, донецького вугілля марок 
Ж і ПС з латексом (див. рис. 4) відповідає змінам в 
спектрах вугілля марки Г. При цьому специфічні взає-
модії “вугілля-латекс” для марки Ж виявляються менш 
яскраво, ніж для інших.  

 
Висновок 
1. Спектральні дослідження підтверджують, що фа-

кторами, які підвищують ефективність адгезійного 
зв’язку “вугілля-латекс”, є сили хімічної природи.  

2. Особливою умовою для агрегаційної ефективнос-
ті латексу, яка виявлена нами методом ІЧ-
спектроскопії, є наявність в макромолекулі латексу 
подвійних зв’язків С=С, що може бути покладено в 
основу критеріїв підбору латексних реагентів для про-
цесу селективної флокуляції. 
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THE IR-SPECTROSCOPY RESEARCH OF SYNTHETIC LATEX AS THE REAGENT FOR THE 
SELECTIVE FLOCCULATION COAL 
 

© Biletsky V.S., Doctor of Technical Sciences, Sergeev P.V., Doctor of Technical Sciences (Poltava National 
Technical Yuri Kondratyuk University) 
 

The method of molecular infrared spectroscopy has been used to study of coal of different stages of the 
metamorphism and latex: polystyrene, styrene-butadienestyrene, butadiene-methacrylic.  
It was found that the factors that increase the effectiveness of the adhesion bond "coal-latex", are the 
forces of a chemical nature.  
A special condition for the aggregation activity of latex is the presence of double bonds C = C in the latex 
macromolecule. This fact can be used as a basis for the selection criteria for latex reagents for the 
process of selective flocculation. 
 

Keywords: infrared spectroscopy, coal, latex, adhesion, latex aggregation activity. 
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Запропоновано здійснювати знесірчування низькометаморфізованого вугілля з метою одержання си-
ровини для виробництва пиловугільного палива. Проведено вивчення впливу температури 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 із знесірченого вугілля, з іншого. Знай-
дено оптимальні межі температур, за яких рекомендується здійснювати досліджуваний процес. 
 
Ключові слова: пиловугільне паливо, оксидаційне знесірчення, органічна маса вугілля, сірка, темпе-
ратура. 

 
ступ 
Відомо, що для покращення техніко-економічних показників металургійної галузі доцільно використовува-

ти пиловугільне паливо (ПВП). Це дозволить суттєво зменшити витрати імпортованого природного газу та коксу, і 
тим самим суттєво здешевити процес одержання сталі [1].  

Враховуючи особливості технології використання пиловугільного палива у доменному виробництві, сформу-
льовано досить жорсткі вимоги до сировини для його одержання (табл. 1).  

Балансові запаси українського вугілля є доволі значними і становлять приблизно 33873 млн. т, що складає 3,8 % 
від світових запасів [3]. Аналіз вимог до СВПВП дає змогу стверджувати, що сировинна база, з якої можна одер-
жувати ПВП, є доволі обмеженою. Цілком логічно, що для отримання сировини для ПВП не застосовують коксівне 
вугілля. Високометаморфізоване вугілля, першочергово антрацит, доволі успішно знаходить застосування у енер-
гетиці. Запаси низькометаморфізованого вугілля, які можна використовувати для одержання СВПВП, марок дов- 
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гополум’яне (Д), довгополум’яно-газове (ДГ), газове 
(Г), навіть якщо не зважати на невідповідність вимогам 
табл. 1 за виходом летких речовин, становлять відпові-
дно 13008,7; 6777,8 і 7991,1 млн. тон. (у відсотковому 

співвідношенні: 29,0; 15,1 і 17,8 %) [4]. Однак викорис-
тання вугілля даних марок обмежується через невідпо-
відність вимогам до сировини ПВП, а саме великим 
рівнем зольності та сірчистості. 

 
Таблиця 1 

Основні вимоги до сировини для виробництва пиловугільного палива [2] 

Марка вугілля Клас крупності, мм. Зольність, 
Ad, % Вологість, Wr

t, % Вміст загальної 
сірки, Sd

t, % 
Вихід летких  

речовин, Vdaf, % 
Сировина для виробництва пиловугільного палива (СВПВП) № 1 

Д 0-50 ≤ 8,0 ≤ 10,0 ≤ 1,0 ≤ 38,0 
ДГ 0-50 ≤ 8,0 ≤ 10,0 ≤ 1,0 ≤ 38,0 
Г 0-50 ≤ 8,0 ≤ 10,0 ≤ 1,0 ≤ 38,0 

Сировина для виробництва пиловугільного палива № 2 
Д 0-50 ≤ 10,0 ≤ 11,0 ≤ 1,2 ≤ 38,0 

ДГ 0-50 ≤ 10,0 ≤ 11,0 ≤ 1,2 ≤ 38,0 
Г 0-50 ≤ 10,0 ≤ 11,0 ≤ 1,2 ≤ 38,0 

Сировина для виробництва пиловугільного палива № 3 
Д 0-70 ≤ 10,0 ≤ 12,0 ≤ 1,5 ≤ 38,0 

ДГ 0-70 ≤ 10,0 ≤ 12,0 ≤ 1,5 ≤ 38,0 
Г 0-70 ≤ 10,0 ≤ 12,0 ≤ 1,5 ≤ 38,0 

Сировина для виробництва пиловугільного палива № 4 
Д 0-100 ≤ 10,0 ≤ 12,0 ≤ 1,5 ≤ 40,0 

ДГ 0-100 ≤ 10,0 ≤ 12,0 ≤ 1,5 ≤ 40,0 
Г 0-100 ≤ 10,0 ≤ 12,0 ≤ 1,5 ≤ 40,0 

 
 
Для збільшення сировинної бази ПВП у [5] запро-

поновано використовувати метод оксидаційного знесі-
рчення вугілля, суть якого полягає в селективному 
окисненні піритної сірки, що є основою всієї сірки у 
високосірчистому вугіллі, оксидантом (повітрям чи 
паро-повітряною сумішшю – ППС) до оксиду сірки 
(IV). У роботі [6] встановлено основні кінетичні зако-
номірності проходження даного процесу. Влив темпе-
ратури раніше не вивчався. Попередні дослідження 
показали, що зі збільшенням температури кількість 
сірки у знесірченому вугіллі зменшується, зольність 
збільшується, вихід летких речовин внаслідок перетво-
рення органічної маси вугілля (ОМВ) (вигорання, де-
струкція, реакція з киснем) залежно від типу вихідної 
сировини може як збільшуватись, так і зменшуватись 
[7]. Тому для мінімізації глибини перетворення ОМВ та 
інтенсифікації процесу оксидаційного знесірчення ву-
гілля в напрямку одержання сировини для ПВП потріб-
но встановити такі оптимальні значення температури, 
які забезпечать високий вихід знесірченого вугілля з 

характеристиками, що відповідають вимогам сировини 
для ПВП. 

 
1. Експериментальна частина 
Вихідні матеріали  
Для досліджень була відібрана проба українського 

низькометаморфізованого кам’яного вугілля марки 
(ДГ) на шахті “Білоріченська” Донецького кам’яно-
вугільного басейну. Основні дослідження проводили з 
використанням фракції 0,1-0,25 мм; вибір даної фракції 
оснований на попередніх дослідженнях, які подані у 
[6], оскільки саме при такій крупності зерна процес 
оксидаційного знесірчення вугілля з метою одержання 
сировини для ПВП проходить найбільш ефективно. 

Проводився технічний аналіз вихідної сировини, а 
також визначення різних форм сірки:  органічної (푆 ), 
піритної (푆 ) і сульфатної (푆SO ). Результати аналізу 
вихідного низькометаморфізованого вугілля подані у 
таблиці 2.  
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Таблиця 2 
Характеристика вихідного зразка вугілля 

Вміст во-
логи, Wa, 

% 

Зольність, 
Ad, % 

Вихід 
летких 

речовин, 
Vdaf, % 

мас. 

Вміст сірки на суху масу, % Відносний вміст різних 
форм сірки, % 

загаль-
ної, S  

пірит-
ної, S  

органіч-
ної, S  

сульфатної, 
SSO  S /S  S /S  SSO /S  

3,91 8,15 38,08 3,29 1,67 1,25 0,37 50,76 37,99 11,25 
 
Як видно з табл. 2, вугілля є високосірчистим, бли-

зько 51 % загальної сірки становить її піритна форма. 
 
Методи проведення експериментів 
Для вивчення процесу використовували лаборатор-

ну установку, основу якої складав реактор ідеального 
перемішування (з киплячим шаром), що працював у 
режимі, близькому до ізотермічного. Установка склада-
ється з трьох  основних блоків (див. рис. 1): блок підго-
товки і подачі  паро-повітряної  суміші (А), реакторний 
блок (Б), та блок уловлювання летких продуктів реакції 
(В).  

Для аналізу газів знесірчення використовували про-
явну газо-адсорбційну хроматографію. Дослідження 

проводили на хроматографі «ЛХМ-72». Чутливим еле-
ментом хроматографа був детектор по теплопровіднос-
ті. 

На основі проведених досліджень розраховували 
ступінь перетворення загальної сірки (СПЗС) без вра-
хування втрат її зі смолою, % за масою:  

 

   (1), 
де: Sa

t 0 – вміст загальної сірки у вихідному вугіллі на 
аналітичну пробу, %; Sa

t  – вміст загальної сірки у зне-
сірченому вугіллі на аналітичну пробу, %; хзн.вуг.  – вихід 
знесірченого вугілля, %. 

 
 

 
 

Рис. 1  Схема лабораторної установки знесірчування: 
А - блок підготовки і подачі паро-повітряної суміші; Б – реакторний блок; В – блок уловлювання летких про-
дуктів реакцій. І – повітря; ІІ – вода; 1 – компресор; 2 – помпа; 3 – реометр; 4 – нагрівач; 5 – ЛАТР; 6 – тер-
мометр; 7 – реактор; 8 – потенціометр; 9 – піч; 10 – термопара; 11 – оцінююча трубка; 12 – U-подібний ма-
нометр; 13 – газометр; 14 – стакан; 15 – ємність; 16 – термостат 
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СПЗС характеризує кількість сірки, яка перетвори-

лася у газоподібні сірковмісні продукти.  
Ступінь вилучення піритної сірки (СВПС), який за-

лежить від співвідношення швидкостей реакції перет-
ворення піритної сірки та ОМВ, і є прямопропорційним 
масового вмісту сірки у знесірченому вугіллі, %, розра-
ховували згідно формули (2): 

   (2), 

де: Sd
p 0– вміст піритної сірки у вихідному вугіллі на 

суху пробу, %;  Sd
p – вміст піритної сірки у знесірчено-

му вугіллі на суху пробу, %. 
Для характеристики глибини та напрямків перетво-

рення органічної маси вугілля (ОМВ) використовували 
терміни «ступінь перетворення органічної маси вугіл-
ля» (СПОМВ) і «коефіцієнт ефективності перетворення 
ОМВ» (Кепомв). Кепомв визначає співвідношення кількості 
ОМВ, з якої утворилися горючі продукти, та її кількос-
ті, що вигоріла (пішла на утворення СО2). 

 

    (3), 

      (4), 
 

де – концентрації відповідних компонентів 
у ГЗ, % за об'ємом;  – молекулярні 
маси метану, суміші вуглеводнів С2-С3 та вуглецю від-
повідно; VГЗ – об’єм ГЗ, м3; mвуг. – маса вихідного ву-

гілля, кг;  – вихід смоли, % за масою. 
 
3. Результати досліджень і їх обговорення 
Попередніми дослідженнями [6] встановлено, що 

при застосуванні фракції 0,1-0,25 мм перебіг реакцій 

перетворення піриту відбувається у кінетичній області 
за лінійних швидкостей руху оксиданту (ЛШРО) 0,055 
м/с і вище. З іншого боку, за ЛШРО понад 0,033 м/с має 
місце інтенсифікація процесів перетворення ОМВ, нас-
лідком чого є одержання знесірченого вугілля із зольні-
стю, більшою від 10 % за масою. Тому дослідження 
впливу температури на процес проводили за середньоа-
рифметичного значення ЛШРО між двома вищенаведе-
ними величинами – 0,044 м/с. 

Таблиця 3 
Умови проведення досліджень при вивченні впливу температури на процес знесірчення  

вугілля марки ДГ1 
Чинник Значення 

Фракція, мм 0,1-0,25 
ЛШРО, м/с 0,044 
КВО, м3/(год∙кг) 4,80 
Тривалість процесу, хв. 15 
Склад оксиданту, % за об’ємом, в т.ч.:  
O2 14,7 
водяної пари 30,0 
Результати експериментів, проведених за різних температур, надано у табл. 4-7 та на рис. 2-3.  

Таблиця 4 
Вплив температури на перетворення ОМВ 

Т, °С 
Вихід, % від маси сировини 

СПОМВ КеПОМВ знесірченого 
вугілля 

смоли 
розкладу 

знесірченого вугілля і 
смоли разом 

350 87,42 10,25 97,67 14,38 3,58 
400 83,65 12,68 96,33 18,05 3,58 
425 78,33 14,22 92,55 20,88 3,50 
450 72,59 16,12 88,71 24,43 3,74 
475 69,61 17,13 86,74 25,97 3,43 
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Підвищення температури призводить до зменшення 

виходу знесірченого вугілля, збільшення виходу смоли 
розкладу та зменшення їх сумарної кількості (див. табл. 
4). Збільшення температури інтенсифікує як вигоряння, 
так і  термічний розклад органічної маси досліджувано-
го кам’яного вугілля, оскільки КеПОМВ практично не 

змінюється. Закономірно при цьому зростає СПОМВ 
(див. табл. 4). Все це узгоджується зі збільшенням вміс-
ту вуглеводнів, СО2 і СО у газах знесірчення (див. табл. 
5), зростанням зольності знесірченого вугілля, змен-
шенням виходу летких речовин (див. табл. 6).  

Таблиця 5 
Залежність складу газів знесірчення від температури 

Температура, 
°С 

Вміст, % за об’ємом 
СН4 С2-С3 SО2 Н2S CO CO2 N2 O2 Ar 

350 0,34 0,18 0,66 0,03 1,14 6,76 83,13 6,80 0,96 
400 0,51 0,41 0,98 0,06 1,17 8,52 81,35 6,06 0,94 
425 0,71 0,71 1,46 0,09 1,28 10,01 78,90 5,93 0,91 
450 1,68 0,69 1,57 0,10 2,46 11,07 76,57 4,98 0,88 
475 1,69 0,52 1,52 0,08 2,67 12,78 75,61 4,23 0,91 

 
Таблиця 6 

Залежність показників технічного аналізу (% за масою) знесірченого вугілля від температури 
Температура, °С Вологість, Wa Зольність, Аd Вихід летких, Vdaf 

350 1,43 8,23 38,82 
400 1,31 9,78 38,21 
425 1,17 10,13 37,66 
450 1,02 11,13 33,52 
475 0,98 12,98 32,63 

 
 
 

 

 
 

Рис. 2 Залежність ступеню перетворення загальної 
сірки від температури 
 

 
Зі збільшенням температури до 425 ºС ступінь вилу-

чення піритної сірки і перетворення загальної сірки 
зростають (рис. 2, 3). Зрозуміло, що при цьому зменшу-
ється вміст загальної та піритної сірки у знесірченому 
вугіллі (табл. 7). 

 
 
 
 

 

 
 

Рис. 3 Залежність ступеню вилучення піритної сірки 
від температури 
 

 
Вищенаведені дані вказують на те, що найінтенсив-

ніший приріст швидкості реакції окиснення піриту має 
місце за температур, близьких до 425 оС. 
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Таблиця 7 
Залежність вмісту сірки у знесірченому вугіллі від температури 

Температура, °С 
Вміст сірки, % за масою 

загальної, 

 
піритної, 

 
сульфатної, 

 
органічної, 

 
350 2,49 1,10 0,36 1,03 
400 1,95 0,69 0,29 0,96 
425 1,36 0,28 0,22 0,85 
450 1,17 0,16 0,20 0,81 
475 1,29 0,19 0,19 0,91 

 
За температури вище 425 оС ступені вилучення та 

перетворення сірки практично не збільшуються (рис. 2, 
3). При зростанні температури понад 450 оС зменшу-
ється ступінь вилучення піритної сірки і перетворення 
загальної сірки (рис. 2, 3). Це вказує на те, що при збі-
льшенні температури вище 450 оС відбувається змен-
шення співвідношення між швидкостями перетворення 
сірки (першочергово піритної) та ОМВ, інтенсивності 
перетворення піриту. За температури 425 оС вдалося 
отримати вугілля, що практично за всіма показниками 
відповідало вимогам до СВПВП № 3-4 (значення золь-
ності перевищувало допустиму норму на 0,13 %, що 
знаходиться в межах похибки визначення). 

За температури 450 оС в результаті оксидаційного 
знесірчення вугілля можна одержати сировину для 
ПВП № 2, яка відповідатиме вимогам за вмістом сірки. 
Однак за цієї температури зольність знесірченого ву-
гілля перевищує допустимі межі на 1,1 %, а його вихід 
різко зменшується (табл. 4). 

 
Висновки 
1. За температур, близьких до 450 оС, відносна шви-

дкість реакцій перетворення піритної і загальної сірки 
досягає свого максимуму. При подальшому збільшенні 
температури зменшується співвідношення між швидко-
стями реакцій перетворення сірки та органічної части-
ни, внаслідок чого збільшується вміст сірки у знесірче-
ному вугіллі. 

2. В ході оксидаційного знесірчення низькометамо-
рфізованого вугілля марки ДГ за температур 425-450 оС 
можна одержати сировину для виробництва ПВП марок 
№ 2-4, яка відповідає вимогам, що висуваються до вмі-
сту сірки, та виходу летких речовин. 

3. За жодних умов не вдалося наблизитися до показ-
ників якості знесірченого вугілля, які б відповідали 
вимогам до СВПВП № 1. У більшості випадків також 
зольність перевищує допустимі межі. Тому для встано-
влення значень параметрів процесу, які дадуть змогу 
оптимізувати співвідношення швидкостей перетворен-
ня сірки та органічної частини вугілля, тобто отримати 
вугілля з вмістом сірки до 1-1,2 % за масою, зольністю 
до 10 % та виходом летких речовин до 38 % за масою, 

необхідно дослідити вплив на процес тривалості, ви-
трати та складу оксиданту. 
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TEMPERATURE EFFECT ON THE PROCESS OF OBTAINING RAW MATERIALS FOR THE 
PRODUCTION OF PULVERIZED COAL FUEL FROM LOW-RANK COAL WITH HIGH SULPHUR 
CONTENT 
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technical sciences (NU «Lviv Politechnic») 
 

A low-rank coal desulphurization has been studied to obtain raw materials for the production of 
pulverized coal fuel. 
The study has been fulfiled of the effect of temperature on the degree of sulfur removal and on the depth 
of the transformation of the coal organic mass. These parametres have an influence on, respectively, 
sulfur content on the one hand and on the ash and volatile yields of desulphurized coal on the other.  
The optimum temperature limits have been founded at which the desulphurization is recommended. 
 

Keywords: pulverized coal fuel, oxidative desulphurization, coal organic matter, sulphur, temperature. 
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В статье приведены результаты исследований по улучшению качественных характеристик домен-
ного кокса путем модификации насыпной и трамбованной шихт в промышленных условиях. Модифи-
кацию шихты осуществляли путем введения в нее тонкоизмельченных корундовых материалов.  
Показано, что введение неспекающихся добавок в определенных концентрациях (0,25 %) позволяет 
воздействовать на процессы, протекающие на стадии пластического состояния для улучшения про-
чностных свойств кокса. 
 
Ключевые слова: шихта, кокс, качество, присадки, электрокорунд, карборунд. 

 
ля достижения необходимых показателей качества доменного кокса коксохимические заводы должны испо-
льзовать высококачественный коксующийся уголь с определенным петрографическим, минеральным соста-

вом и очень низким содержанием серы. Большая часть коксующихся углей, добываемых в Украине, имеет значи-
тельное содержание серы и в среднем позволяет получать кокс с показателями CRI и CSR около 40 % [1, 2]. 

Отсюда возникает интерес к проблеме целенаправленного воздействия на процессы, протекающие на стадии 
пластического состояния углей при коксовании, обусловленный поисками путей регулирования качества кокса и 
расширения сырьевой базы коксования в условиях дефицита хорошо спекающихся углей. Одним из решений этой 
проблемы может послужить воздействие на свойства угольных шихт путем введения в них различных добавок [3]. 
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Известна эффективность использования наномате-

риалов в качестве объемно-модифицирующих присадок 
[4]. В результате их применения повышаются износос-
тойкость, прочность, трещиностойкость и прочность на 
разрыв твердых материалов. В качестве таких модифи-
цирующих добавок могут использоваться нанопорошки 
Al2O3, SiC, TiN, TiCN, WC и др. 

Целью данной статьи явилось исследование возмо-
жности повышения качественных показателей кокса с 
помощью объемно-модифицирующих присадок (крис-
таллические α-модификации оксида алюминия и кар-
бида кремния), путем модифицирования его изотроп-
ных участков в анизотропные на стадии пластического 
состояния. 

Исследования проводили в промышленных услови-
ях КХП ПАО «АМК» (в 2013 г.) методом ящичных 
коксований на бат. № 7 (насыпная загрузка) и на бат. № 
9-бис (трамбованная загрузка). Проведение ящичных 
коксований на двух разных батареях диктовалось необ-
ходимостью определения влияния способа загрузки, т.е. 
различных температурных условий и продолжительно-
сти коксования на качество кокса, полученного с до-
бавлением различных присадок в исходную каменно-
угольную шихту.  

Ящичные коксования на бат. № 7 проводили при 
обороте печей 18,0 ч., на бат. № 9-бис – 23,0 ч. Темпе-

ратуры в контрольных вертикалах бат. № 7 составляли, 
°С: м.с. – 1255, к.с. – 1285; бат. № 9-бис соответствен-
но, 1350 и 1345. Средневзвешенная температура кокса 
составляла соответственно 1008 и 1063 °С. 

Ящики с экспериментальной шихтой на бат. № 7 
помещались в центр угольной загрузки, т.е. после спус-
ка шихты из бункеров углезагрузочного вагона в 1-й и 
3-й люки, ящики опускали во 2-й люк и догружали его 
шихтой из среднего бункера, затем производилось пла-
нирование верха угольной загрузки. 

Загрузку ящиков в печи № 9-бис проводили по раз-
работанной ранее методике – укладывали на «подуш-
ку» шихты в трамбовочной камере ТЗВМ на расстоя-
нии ~ 1 м друг от друга. Далее закрывали дверь трамбо-
вочной камеры и сверху ящиков выполняли подсыпку 
шихты слоем ~ 500 мм, после чего начинали трамбо-
вать угольную загрузку. 

После выдачи печи и тушения кокса ящики извлека-
ли с коксовой рампы и при необходимости дотушивали 
водой. 

В качестве экспериментальной шихты, т.е. шихты 
для внесения присадок, была отобрана производствен-
ная шихта завода.  

Марочный состав и качественные показатели шихты 
для экспериментальных коксований приведены  
в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика шихты для экспериментальных коксований 

ЦОФ Марка % в шихте R0, % 
Пластомет-

рия, мм Технический анализ, % 
Ио 

X Y Ad Sd
t Vdaf 

Щедрухинская Г 13 0,68 60 12 6,9 0,64 32,8 1,75 
Beckley Low Volatile – 6 1,55 13 10 7,4 0,84 16,6 0,99 
Mountain Laurel – 27 0,89 43 23 7,9 0,99 32,4 3,16 
Комсомольская Ж 11 1,05 43 17 7,6 0,90 29,2  
Киевская 
(ш. Засядько) Ж 15 1,08 16 31 7,6 1,58 27,5 4,19 

Краснолиманская Ж 7 0,89 42 19 7,7 2,24 31,3 5,22 
Березовская К-КО-КС 12 1,23 43 10 8,9 0,59 21,1 1,52 
Щедрухинская + 
Березовский р-з ОС 9 1,43 36 8 8,3 0,45 16,9 2,06 

ИТОГО 100 – – – – – – – 
Качественные показатели шихты, % 1,04 39 18 7,8 1,01 27,6 2,50 

 
В качестве присадок в шихту для улучшения качес-

тва кокса использовали кристаллические (α-
модификация) порошки оксида алюминия (корунд) и 
карбидов кремния (карборунд) с разным уровнем изме-
льчения. Присадки вносили в шихту в количестве 0,25-
0,5 % (по массе) путем механического перемешивания 

присадки с навеской шихты для ящичного коксования 
(для насыпной плотности – 4,5 кг; для трамбованной – 
2,6 кг). В табл. 2 приведена нумерация проб с присад-
ками – общая как для насыпной шихты (бат. № 7), так и 
для трамбованной (бат. № 9-бис). 
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Таблица 2 
Характеристика объемно-модифицирующих присадок 

№ пробы Вид присадки Количество присадки в пробе, 
% (по массе) 

Крупность частиц присадки, 
мкм 

1 Эталонная шихта  
(без присадок) – – 

2 SiC в/м* 0,25 8-12 
3 SiC в/м 0,5 8-12 
4 SiC 0,25 125-150 
5 SiC 0,5 125-150 
6 Al2O3 в/м 0,25 30-60 
7 Al2O3 в/м 0,5 30-60 
8 Al2O3 0,25 40-80 
9 Al2O3 0,5 40-80 

* в/м – вибромолотый 
Таблица 3 

Технический анализ экспериментальных коксов 

№ пробы 
Бат. № 7 Бат. № 9-бис 

Wr
t, % Ad, % Vdaf, % Sd

t, % Wr
t, % Ad, % Vdaf, % Sd

t, % 
1 0,25 11,70 0,28 0,75 0,22 12,15 0,46 0,78 
2 0,24 11,75 0,30 0,74 0,23 12,21 0,39 0,80 
3 0,22 11,90 0,29 0,75 0,21 12,33 0,41 0,77 
4 0,25 11,81 0,35 0,73 0,20 12,30 0,37 0,76 
5 0,24 11,89 0,32 0,76 0,20 12,39 0,42 0,77 
6 0,21 12,08 0,34 0,77 0,21 12,22 0,43 0,75 
7 0,21 11,91 0,29 0,79 0,30 12,29 0,52 0,76 
8 0,23 11,93 0,30 0,74 0,25 12,27 0,41 0,79 
9 0,20 12,14 0,30 0,76 0,24 12,31 0,49 0,80 

 
Технический анализ коксов, полученных ящичными 

коксованиями на бат. № 7 и № 9 бис, приведен  
в табл. 3. 

 
 

 
 

Рис. 1 Зависимость влияния различных присадок на 
показатели CRI/CSR коксов, полученных из насып-
ной шихты (бат. № 7) 
 

Из табл. 3 видно, что внесение в шихту до 0,5 % 
присадок не влияет на уровень зольности кокса. 

 
 

 

 
 

Рис. 2 Зависимость влияния различных присадок на 
показатели CRI/CSR коксов, полученных из трам-
бованной шихты (бат. № 9-бис) 
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Влияние присадок на качественные показатели реа-
кционной способности (CRI) и послереакционной про-
чности (CSR) коксов, полученных из насыпной (бат. № 
7) и трамбованной (бат. № 9-бис) шихт, представлено 
на рис. 1 и 2 соответственно. На данных рисунках пока-
зано изменение этих показателей относительно эталон-
ного кокса № 1 (без присадок). 

Из рис. 1 и 2 следует, что наиболее заметные ре-
зультаты по улучшению показателей кокса CRI/CSR 
получены с помощью присадок № 2 (SiC в/м 0,25 %), № 
8 (Al2O3 в/м 0,25 %) и № 10 (Al2O3 0,25 %). Добавление 
остальных присадок показало либо незначительное 
ухудшение показателей CRI/CSR, либо колебания на 

уровне показателей эталонного кокса в пределах пог-
решности их определения. 

Улучшение показателей CRI/CSR кокса с присадка-
ми №№ 2, 8 и 10 подтверждается также некоторыми 
другими анализами физико-химических свойств кокса 
(структурной прочностью по Грязнову, реакционной 
способностью по ГОСТ 10089), как следует из данных 
табл. 4. 

Такой показатель качества кокса, как удельное элек-
тросопротивление, оказался неинформативным, по-
видимому, в связи с высокой электропроводностью 
самих присадок. 

Таблица 4 
Физико-химические показатели экспериментальных коксов 

№ пробы 

Бат. № 7 Бат. № 9-бис 
Структурная 
прочность по 

Грязнову, 
% 

Реакционная 
способность по 
ГОСТ 10089, 

см3/г·с 

Удельное  
электросо-

противление, 
Ом·см 

Структурная 
прочность по 

Грязнову, 
% 

Реакционная 
способность по 
ГОСТ 10089, 

см3/г·с 

Удельное  
электросо-

противление, 
Ом·см 

1 87,7 0,64 0,126 88,7 0,64 0,137 
2 89,9 0,58 0,138 90,5 0,57 0,113 
3 87,3 0,71 0,132 89,2 0,66 0,122 
4 89,7 0,65 0,141 89,9 0,61 0,132 
5 86,8 0,53 0,129 87,6 0,73 0,129 
6 90,1 0,51 0,135 89,2 0,65 0,140 
7 85,3 0,74 0,136 89,4 0,66 0,157 
8 89,3 0,54 0,155 91,4 0,53 0,126 
9 88,1 0,68 0,163 88,3 0,73 0,130 

10 89,9 0,56 0,131 90,1 0,59 0,131 
11 86,1 0,69 0,139 87,9 0,71 0,136 

 
Выводы 
1. Введение неспекающихся добавок в определен-

ных концентрациях (0,25 %) позволяет воздействовать 
на процессы, протекающие на стадии пластического 
состояния для улучшения прочностных свойств кокса. 

2. В результате проведенных экспериментов устано-
влено, что внесение определенных видов объемно-
модифицирующих присадок в шихту для коксования в 
количестве не более 0,25 % по массе, главным образом, 
влияет на увеличение показателей CRI/CSR кокса, а 
именно: 

Для коксов, полученных из насыпной шихты (бат. 
№ 7) достигнуто улучшение показателя CSR: 

– на 5,2 % – присадка № 2 (SiC в/м 0,25 %); 
– на 7,1 % – присадка № 8 (Al2O3 в/м 0,25 %); 
– на 5,7 % – присадка № 10 (Al2O3 0,25 %); 
Для коксов из трамбованной шихты (бат. № 9-бис) 

получено увеличение показателя CSR: 
– на 9,7 % – присадка № 8 (Al2O3 в/м 0,25 %); 
– на 3,9 % – присадка № 10 (Al2O3 0,25 %). 

3. На наш взгляд, более рациональным способом 
внесения присадок в шихту, является установка питате-
ля (по типу шнекового или др.), подающего дозирован-
ное количество присадки (0,25 %) на ленточный кон-
вейер с шихтой. Питатель должен быть установлен на 
участке перед дробилкой окончательного дробления 
шихты (< 3 мм). В таком случае эта дробилка будет 
выполнять роль смесителя, т.к. одним из условий полу-
чения высококачественного кокса с помощью присадок 
является их равномерное распределение во всем объеме 
угольной шихты. 
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В статье рассмотрены существующие представления о влиянии температуры на механизм разло-
жения сульфата аммония. Использован универсальный метод минимизации функции от энергии Гиб-
бса, позволяющий рассчитать равновесный состав предполагаемых компонентов разложения суль-
фата аммония для самопроизвольных процессов. Расчет был проведен на базе основных термодина-
мических свойств компонентов в изотермических условиях при фиксированных температурах. Сде-
лан вывод, что образование коррозионно-активных серной кислоты и окислов серы термодинамичес-
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инициатором поликонденсации углеводородных (в т.ч. 
ароматических) материалов. Так, например, это веще-
ство используется в качестве «ускорителя» процесса 
термополиконденсации фенол-формальдегидных смол 
[1], отвердителя («эффективного катализатора попере-
чного сшивания смолы» [2]) для «горячего» склеивания 
различных композитов на основе фенол-
формальдегидных, карбамидных и др. термореактив-
ных смол [2, 3] и пр. 

Неоднократно предпринимались исследования по 
введению добавок сульфата аммония для интенсифика-
ции термополиконденсационных процессов в каменно-
угольную смолу перед ее ректификацией (гл. обр. для 
увеличения выхода невыкипающего остатка – каменно-
угольного пека) [4, 5] и в каменноугольный пек при его 
термической обработке (для накопления высокомоле-
кулярных фракций группового состава) [6, 7]. Несмотря 
на положительные результаты опытно-промышленных 
испытаний, проведенных в производственных условиях 
кубовой и непрерывной технологий ректификации 
каменноугольной смолы, внедрение этих разработок 
сдерживается, в т.ч. из-за возможности термического 
разложения сульфата аммония с образованием корро-
зионно-активных веществ. Собственно, интенсифици-
рующее воздействие сульфата аммония на термополи-
конденсацию фенол-формальдегидных и др. синтетиче-
ских смол авторы работ [1, 3] объясняют именно тем, 
что в реакционном объеме сульфат аммония  разлагает-
ся по механизму: 

(NH4)2SO4 → H2SO4 + 2NH3↑   (1), 
причем именно серная кислота и играет роль «ускори-
теля» термополиконденсации. Этот процесс («третья 
стадия поликонденсации») по мнению, например, авто-
ра работы [1] начинается при 160-180 оС, признаком 
чего служит выделение из реакционной среды газооб-
разного аммиака. 

Следует отметить, что данные различных источ-
ников о температуре разложения сульфата аммония 
колеблются в очень широких пределах: от 218 оС [8, 9] 
до 513 оС (полное разложение) [10]. По поводу меха-

низма этого процесса тоже нет единого мнения. Так, 
согласно [11], сульфат аммония разлагается с выделе-
нием газообразного аммиака и с образованием бисуль-
фата аммония (температура плавления – 251 оС, кипе-
ния без разложения – 490 оС) по механизму: 

(NH4)2SO4 → NH4HSO4 + NH3↑  (2). 
Другие источники [12, 13] указывают, что парал-

лельно с реакцией (2) разложение сульфата аммония 
может протекать по механизму (1), причем доля про-
цесса (1) тем больше, чем выше температура нагрева. 
Следует учесть, что серная кислота кипит с разложени-
ем при 279,6 оC [8], т.е. при температурах, превышаю-
щих это значение (ректификация каменноугольной 
смолы – до 410 оС; термообработка каменноугольного 
пека с получением товарных продуктов – 325-390 оС), 
уравнение реакции (1) должно принять вид: 

(NH4)2SO4 → H2О↑ + SO3↑ + 2NH3↑  (3). 
Также имеются обобщенные данные [14], что реак-

ция (2) является первой стадией трехступенчатого про-
цесса разложения, последующие стадии которого пред-
ставлены ниже: 

2NH4HSO4 → (NH4)2S2O7 + H2О  (4); 
3(NH4)2S2O7 → 2NH3↑ + 6SO2 + 9H2О + 2N2↑ (5). 
Согласно этому исследованию, первая стадия (2) 

протекает при 200-400 оС. Дальнейшее нагревание при-
водит к переходу бисульфата аммония в пиросульфат 
(4). 

Для уточнения возможности разложения сульфата 
аммония в аппаратуре упомянутых выше коксохимиче-
ских производств, а также для прогнозирования воз-
можных продуктов этого процесса нами был использо-
ван универсальный метод минимизации функции от 
энергии Гиббса [15, 16], позволяющий рассчитать рав-
новесный состав предполагаемых компонентов разло-
жения сульфата аммония для самопроизвольных про-
цессов. Расчет был проведен на базе основных термо-
динамических свойств компонентов [17, 18] (см. табл.) 
в изотермических условиях при фиксированных темпе-
ратурах. 

 
Термодинамические параметры для определения равновесного состава продуктов  

разложения сульфата аммония 

Компоненты Теплота образования веществ, ΔH, 
кДж/кг  

Свободная энергия Гиббса, ΔG, 
кДж/кг 

Сульфат аммония -8937,42 -6823,77 
Бисульфат аммония -8921,9 -7071,5 
Вода -13423,3 -12688,9 
Аммиак -2694,97 -963,009 
SO2 -4633,42 -4685,24 
SO3 -4942,55 -4633,17 
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Рис. 1 Зависимость количества молей бисульфата 
аммония, образовавшихся из одного моля (NH4)2SO4, 
от температуры 
 

 
 

 
 

Рис. 2 Зависимость количества молей NH3, H2O, SO2, 
SO3, образовавшихся из одного моля (NH4)2SO4, от 
температуры 
 

 
Исходя из результатов расчетов, представленных на 

рис. 1 и 2, допустимо заключить, что в интересующем 
нас интервале температур (325-410 оС) разложение 
сульфата аммония идет с образованием бисульфата (и, 
возможно, незначительного количества пиросульфата) 
аммония и газообразного аммиака. Термодинамическая 
вероятность образования коррозионно-активных серной 
кислоты и оксидов серы лежит в области значительно 
более высоких температур. 

Следует напомнить, что на графиках представлена 
картина, характерная для равновесных самопроизволь-
ных процессов, приближенная к идеальному состоя-
нию. В промышленных условиях эвакуации парогазо-
вых компонентов из зоны реакции по уравнению (2) 
равновесие смещается в сторону образования послед-
них, т.е. процесс образования бисульфата аммония и 
аммиака будет протекать гораздо интенсивнее. 

Образующийся бисульфат аммония способен всту-
пать с углеводородами в реакции сульфирования, 
например: 

    (6). 
В результате подобных реакций с непредельными 

соединениями и ароматическими молекулами, имею-
щими в своем составе гетероатомы и функциональные 
группы, могут образовываться вещества, способные 
принимать участие в полимеризационных и поликон-
денсационных процессах с ароматическими и др. со-
единениями – например, с образованием реакционно-
способных сульфонов [19]: 

 (5.7) 
Данные примеры являются лишь обоснованными 

предположениями о принципиальных механизмах ин-
тенсификации реакций уплотнения углеводородов 
вследствие разложения сульфата аммония при темпера-
турах ниже уровня образования серной кислоты и 
окислов серы (характер воздействия последних на ор-
ганические и неорганические вещества общеизвестен).  

Тем не менее, приведенные данные показывают, что 
разложение сульфата аммония и без образования кор-
розионно-активных серной кислоты и оксидов серы 
может сопровождаться выделением газообразного ам-
миака и интенсификацией процессов термополиконден-
сации углеводородов. 

 
Выводы 
1. На основании вышеизложенного допустимо за-

ключить, что в интервале температур промышленной 
переработки каменноугольной смолы и пека разложе-
ние сульфата аммония идет с образованием бисульфата 
(и, возможно, незначительного количества пиросульфа-
та) аммония и газообразного аммиака. Термодинамиче-
ская вероятность образования серной кислоты и окси-
дов серы лежит в области значительно более высоких 
температур. 

2. Разложение сульфата аммония и без образования 
коррозионно-активных продуктов может сопровож-
даться выделением газообразного аммиака и интенси-
фикацией процессов термополиконденсации углеводо-
родов. 
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© Cheshko F.F., Doctor of Technical Sciences, Bannikov L.P., PhD in technical sciences, Vlasov G.A., Doctor of 
Technical Sciences (SE «UKHIN») 
 

The article considers the existing opinions about the effect of temperature on the mechanism of decomposition of ammo-
nium sulfate. For this purpose, an universal method of minimizing of the Gibbs energy function was used, which makes it 
possible to calculate the equilibrium composition of the expected decomposition products of ammonium sulfate for spon-
taneous processes. The calculation has been based on the basic thermodynamic properties of the components under iso-
thermal conditions at fixed temperatures. It is concluded that the formation of corrosion-active sulfuric acid and sulfur 
oxides is thermodynamically unlikely at temperatures below 480 оС. 
 

Keywords: ammonium sulfate, thermal decomposition, temperature, products, sulfuric acid, sulfur oxides, Gibbs energy, 
thermodynamic probability. 
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В статье проводится анализ процессов, протекающих при удлинении периода коксования и влияющих 
на оценку показателей эмиссии загрязняющих веществ. Этот анализ послужил основой для 
корректировки величины показателей эмиссии загрязняющих веществ основных цехов 
коксохимического производства. Показано, что при увеличении периода коксования снижаются 
удельные выбросы основных загрязняющих веществ. 
 
Ключевые слова: коксовая батарея, удлиненный период коксования, выбросы загрязняющих веществ, 
удельные выбросы. 

 
оказатели эмиссии (удельные выбросы) загрязняющих веществ в атмосферу на единицу сырья или едини-
цу произведенной продукции разрабатываются для предприятий, взятых на государственный учет в соот-

ветствии с Законодательством Украины. 
Для коксовых батарей и другого оборудования коксохимического производства при номинальной работе обо-

рудования разработаны «Показники емісії (питоми викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря основ-
них виробництв коксохімічних підприємств», согласованные Минприроды Украины [1]. 

Нестабильная работа многих коксохимических предприятий связана, главным образом, с несвоевременными 
поставками сырья, периодическим отсутствием возможности сбыта коксохимической продукции в связи со слож-
ной экономической ситуацией, – прежде всего на заводах донбасского региона. В таких условиях пересмотр и 
корректировка показателей удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются весьма актуальными. 

При нестабильной работе коксовых батарей периоды коксования на многих КХП вместо 15-16 ч (проектных) 
удлиняются и составляют 20-30 ч и более. В отдельные интервалы времени периоды коксования могут достигать 
16-18 ч, что практически приближается к номинальной нагрузке коксовых батарей. Однако опыт работы коксохи-
мических заводов показывает, что периоды коксования могут достигать 30-40 ч.  

Особенность работы коксовых батарей на удлиненных периодах коксования (в рамках рассматриваемого во-
проса разработки показателей эмиссии) заключается, во первых, в перераспределении воздушных и газовых пото-
ков в отопительной системе батареи. Это связано с тем, что первоначальная (проектная) регулировка батареи осу-
ществлялась для периода коксования 15-16 ч. При удлинении периода происходит увеличение поступления возду-
ха в центральные вертикалы простенка при непропорционально большем снижении его поступления в крайние 
вертикалы. Для исправления этого эксплуатационники зачастую просто увеличивают (пропорционально) общее 
поступление воздуха в отопительную систему.  

Таким образом, при работе коксовых батарей на удлиненных периодах коксования температура в вертикалах 
понижается, изменяются условия сжигания коксового газа (увеличивается коэффициент избытка воздуха), замед-
ляются процессы коксования шихты. Все это влияет на показатели эмиссии (удельные выбросы) загрязняющих 
веществ от коксовых батарей. 

Предыдущие исследования [2, 3], проведенные на коксохимических заводах Украины, выявили, что основная 
доля (в среднем 60-80 %) всего количества образующихся оксидов азота приходится на «термические» [4]. 

                                                        
 Автор для корреспонденции 
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Рассмотрим процесс горения отопительного коксо-

вого газа в отопительном простенке. Принимаем для 
расчета исходный состав отопительного коксового газа 
(% по объему): H2 – 60,0; CH4 – 24,4; CO – 6,2; CO2 – 

2,1; C2H4 – 2,2; N2 – 4,3; O2 – 0,8. Стехиометрический 
расчет горения отопительного коксового газа приведен 
в табл. 1. 

Таблица 1 
Стехиометрический расчет горения отопительного коксового газа 

Компоненты 
отопительного 
коксового газа 

Содержание в 
газе, % Реакции горения Требуется О2 

для горения 

Переходит в продукты сгорания 

СО2 Н2О N2 

Н2 60,0 Н2 + 1/2О2 = Н2О 30  60,0  
СН4 24,4 СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О 48,8 24,4 48,8  
О2 0,8  -0,8    
С2Н4 2,2 С2Н4 +3О2 = 2СО2 +2Н2О 6,6 4,4 4,4  
СО 6,2 СО + 1/2О2 = СО2 3,1 6,2   
СО2 2,1   2,1   
N2 4,3     4,3 
N2 из воздуха      330,0 
Н2О из газа     2,4  
Н2О из возд.     6,4  
Всего: 100,0  87,7 37,1 122,0 334,3 

 
Для того, чтобы определить объем влажных продук-

тов горения, необходимо учесть влагосодержание кок-
сового газа – 0,0431 м3 паров воды в м3 коксового газа 
(из расчета парциального давления паров воды при 
температуре газа 30 оС) и влагосодержании воздуха – 
0,00876 м3 паров воды в м3 воздуха (исходя из парци-

ального давления паров воды при температуре окру-
жающего воздуха 15 оС и относительной влажности  
50 %) [5]. 

Данные стехиометрического расчета состава влаж-
ных продуктов горения при различном коэффициенте 
избытка воздуха приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Состав влажных продуктов горения при различных значениях коэффициента избытка воздуха α,  

поступающего в отопительную систему 

α 
Содержание компонентов в смеси, м3 

Σ 
Содержание компонентов в смеси, % 

О2 СО2 Н2О N2 О2 СО2 Н2О N2 

1 0 37,1 130 330 497 0 7,5 26,1 66,4 
1,2 17,5 37,1 130,7 396 581 3,0 6,4 22,5 68,1 
1,3 26,3 37,1 131,1 429 623 4,2 6,0 21,0 68,8 
1,4 35,1 37,1 131,4 462 666 5,3 5,6 19,7 69,4 
1,5 43,8 37,1 131,8 495 708 6,3 5,2 18,6 69,9 
1,6 52,6 37,1 132,2 528 750 7,1 4,9 17,6 70,4 
1,7 61,4 37,1 132,5 561 792 7,8 4,7 16,7 70,8 
1,8 70,2 37,1 132,9 594 834 8,4 4,4 15,9 71,3 
1,9 78,9 37,1 133,3 627 876 9,0 4,2 15,2 71,6 
2,0 87,7 37,1 133,6 660 918 9,6 4,0 14,5 71,9 

 
В соответствии с концепцией образования термиче-

ских оксидов азота [4] рассмотрим величину диссоциа-
ции [6] различных компонентов смеси продуктов горе-
ния. Как следует из табл. 3, образование оксидов азота 
в существенной мере зависит от максимальной темпе-

ратуры, достигаемой в факеле горения. Используем 
величину теоретической температуры горения (т.е. 
калориметрической температуры за вычетом тепла, 
затрачиваемого на диссоциацию продуктов горения) 
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для определения величины оксидов азота, образующих-
ся по термическому механизму. 

Для условий, когда воздух, поступающий в верти-
кал, подогрет до 1000 оС, и температура отходящих 
продуктов горения составляет 300 оС, используем рас-
считанные значения теоретической температуры горе-
ния коксового газа из [7]. Чтобы определить расчетным 
путем теоретический ресурс образования оксидов азота 
по термическому механизму, воспользуемся следую-
щей схемой расчета: 

NOтеор = 
100
2 NOOC  ·106,    (1), 

частей на миллион (ppm) 
где 

2OC  – содержание кислорода в продуктах горения, 
%;  NO – доля образующегося NO при рассчитанной 
теоретической температуре факела в соответствии с 
данными [6]; 100 – коэффициент пересчета с процентов 
на доли единицы; 106 – коэффициент для пересчета с 
доли единицы объема в миллионные доли (ppm). 

Таблица 3 
Доля исходных веществ, претерпевших превращение при химическом равновесии в газовой фазе 

для разных условий 
Температура, 

оC 
Вероятные превращения отдельных веществ Образование 

H2↔2H O2↔2O N2↔2N H2O↔H2+1/2O2 H2O↔OH+1/2H2 CO2↔CO+1/2O2 CO2+H2↔CO+H2O 1/2N2+1/2O2↔NO
927 9,82·10-8 1,25·10-8 2,08·10-18 6,8·10-6 1,73·10-6 8,43·10-6 0,542 1,67·10-4 

1127 2,42·10-6 4,7·10-7 1,95·10-15 7,35·10-5 2,69·10-5 1,24·10-4 0,584 4,86·10-4 

1327 2,71·10-5 7,2·10-6 3,32·10-13 4,4·10-4 2,1·10-4 9,22·10-4 0,618 1,17·10-3 

1527 1,78·10-4 6,04·10-5 1,81·10-11 1,78·10-3 1,04·10-3 4,37·10-3 0,648 2,56·10-3 

1727 8,1·10-4 3,32·10-4 4,47·10-10 5,44·10-3 3,78·10-3 1,51·10-2 0,674 5,01·10-3 

1927 2,8·10-3 1,34·10-3 6,18·10-9 1,36·10-2 1,08·10-2 4,15·10-2 0,697 9,12·10-3 

2127 7,92·10-3 4,3·10-3 5,52·10-8 2,92·10-2 2,58·10-2 9,62·10-2 0,718 0,0157 
2327 1,91·10-2 1,16·10-2 3,59·10-7 5,58·10-2 5,41·10-2 0,176 0,737 0,0256 

 
Для перевода объемной доли образовавшегося ок-

сида азота в массовую в пересчете на NO2, воспользу-
емся следующим уравнением: 

NO2 = NOтеор·α·2,05·
21

521 , мг/м3  (2), 

где α – коэффициент избытка воздуха, поступающего 
для горения; 2,05 – коэффициент для перерасчета объ-

емной доли (ppm) в массовую концентрацию, мг/м3; 

21
521  – пересчет значения концентрации NO2 для усло-

вий 5 %-го содержания кислорода в продуктах горения. 
Рассчитанные значения образования оксидов азота 

по термическому механизму для разных температур и 
значений избытка воздуха приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Теоретически рассчитанные значения содержания оксидов азота в продуктах горения при снижении  

температуры факела вследствие увеличения избытка воздуха 

Коэффициент избытка 
воздуха, α 

Теоретическая  
температура факела 

tтеор, оС 

Доля исходных веществ претерпевших 
превращение О2 и образование NO для 

условий горения (α и tтеор) 

Расчетное значение 
содержания оксидов 

азота NOx в продуктах 
горения, мг/м3  
(при О2=5%) 

1/2N2+1/2O2↔NO 

1 2720 0,014722 0 
1,2 2552 0,012007 677 
1,3 2468 0,010543 900 
1,4 2384 0,009057 1041 
1,5 2300 0,007581 1097 
1,6 2216 0,006144 1074 
1,7 2132 0,004771 979 
1,8 2048 0,003484 822 
1,9 1964 0,002301 613 
2,0 1880 0,001237 367 

 
Анализ полученных расчетных значений свидетель-

ствует о том, что максимум образования оксидов азота 
по термическому механизму соответствует интервалу 
значений коэффициента избытка воздуха 1,4-1,6.  
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Следует иметь в виду, что данные табл. 4 являются 
лишь качественной иллюстрацией направленности 
процессов, идущих в отопительной системе коксовых 
печей (в момент, когда горение отопительного коксово-
го газа завершено и в газовой смеси присутствуют 
только продукты горения). Взятые за основу данные из 
[6] и приведенные в табл. 3 получены расчетным путем 
на основании спектроскопического анализа. При этом 
предполагается, что в начальном состоянии в системе 
имелись только исходные вещества (в количествах, 
соответствующих стехиометрическим соотношениям). 

В действительности, в вертикалах коксовой батареи 
мы имеем дело с многокомпонентной системой, харак-
теризующейся достаточно сложным взаимодействием 
веществ друг с другом. Например, рассмотрим набор 
вероятных реакций, которые протекают после сгорания 
отопительного газа (т.е. вторичных реакций, происхо-
дящих в объеме вертикала) и образующихся продуктов 
горения. 

N2↔2N (3); 
O2↔2O (4); 
H2O↔H2+1/2O2 (5); 
H2O↔OH+1/2H2 (6); 
CO2↔CO+1/2O2 (7); 
CO2 +H2↔CO+H2O (8); 

1/2N2+1/2O2↔NO (9). 
Как видно из приведенных уравнений (5) и (7), су-

ществует вероятность появления в объеме вертикала 
молекулярного кислорода в результате реакций диссо-
циации воды и диоксида углерода. Также существует 
вероятность образования СО при диссоциации СО2 (7) 
и по уравнению (8), причем степень превращения по 
рассматриваемой реакции для условий горения в верти-
кале составляет более 0,5. Другими словами, оксид 
углерода СО может образоваться в вертикале не только 
при неполном сгорании компонентов отопительного 
газа, либо при большом количестве прососов в отопи-
тельную систему. Данное уравнение (8) наводит на 
вывод о том, что появление СО в продуктах горения 
отопительного коксового газа возможно и при коэффи-
циенте избытка воздуха больше единицы, когда проис-
ходит полное сгорание отопительного газа, а в послед-
ствии конверсия СО2 с образованием СО. Источником 
водорода для конверсии СО2 при этом является реакция 
термической диссоциации водяных паров (5) и (6). 
Этим, по нашему мнению, объясняется наличие СО в 
продуктах горения из дымовых труб на батареях, нахо-
дящихся в удовлетворительном техническом состоя-
нии, где нет значительных разрушений кладки огне-
упоров, а значит, и большого количества прососов. 

 
Таблица 6 

Показатели эмиссии (удельные выбросы ) загрязняющих веществ из дымовых труб коксовых батарей  
(среднеотраслевые) 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Периоды коксования, 
ч 

Срок эксплуатации 
коксовых печей, лет 

Показатели эмиссии, г/м3 

коксового газа 

Оксид углерода 
20-24 
 
> 24 

до 20 
> 20 
до 20 
> 20 

1,6-2,0 
2,2-3,1 
1,5-2,0 
2,2-2,8 

Оксиды азота (в пересчете 
на диоксид азота) 

20 -24 
 
> 24 

до 20 
> 20 
до 20 
> 20 

1,9-2,0 
2,1-2,6 
1,7-2,0 
2,0-2,5 

Вещества в виде суспендир. 
твердых частиц 

20 -24 
 
> 24 

до 20 
> 20 
до 20 
> 20 

0,27-0,35 
0,35-0,4 
0,25-0,3 
0,28-0,4 

Бенз/а/пирен 
20 -24 
 
> 24 

до 20 
> 20 
до 20 
> 20 

5,0×10-6 
5,0×10-6 
5,0×10-6 
5,0×10-6 

 
Таким образом, в рассматриваемой системе уравне-

ний с кислородом одновременно взаимодействует не-
сколько веществ. В частности Н2, СО и 1/2N2 конкури-
руют за вероятность взаимодействия с атомарным кис-
лородом 1/2О2. Поскольку фактические значения NO 
всегда ниже рассчитанных по приведенным уравнени-

ям, в рассматриваемой системе равновесие не достига-
ется. Поэтому, на основании практических данных, 
предлагаем полученные значения расчетных значений 
оксидов азота NOx делить на 3. 

В реальности максимальные значения температуры 
факела горения в отопительном вертикале практически 
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недостижимы, поскольку часть тепла неизбежно по-
глощается коксуемой засыпью. При этом наблюдается 
общее снижение температур в вертикале и требуется 
увеличение количества подаваемого воздуха на обо-
грев, что необходимо для компенсации перераспреде-
ления давлений в отопительной системе при удлинении 
периода коксования. 

Замеры выбросов загрязняющих веществ из дымо-
вых труб свидетельствуют о снижении уровня выбро-
сов при удлинении периода коксования.  

В настоящее время сотрудниками ГП «УХИН» при 
корректировке и согласовании отраслевой инструкции 
показателей эмиссии (удельных выбросов) 
загрязняющих веществ от основных цехов 
коксохимического производства, скорректированные 
величины показателей эмиссии на удлиненных 
периодах коксования поданы как дополнение к 
инструкции и в соответствующем порядке будут 
переданы на согласование в Минприроды Украины. 

Среднеотраслевые показатели эмиссии (удельные 
выбросы) для дымовых труб коксовых батарей 
представлены в табл. 6. 

 
Выводы  
При работе коксовых батарей на удлиненных пери-

одах коксования происходит закономерное снижение 
уровня выбросов загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду, что необходимо учитывать при разработке 
показателей эмиссии. С другой стороны, удлинение 
периодов коксования может быть паллиативным ин-
струментом, позволяющим обеспечить приемлемый 
уровень выбросов вредных веществ на период до осу-
ществления технического перевооружения печного 
фонда. 

Скорректированные величины показателей эмиссии 
на удлиненных периодах коксования более точно 
отражают уровень выбросов загрязняющих веществ из 
дымовых труб коксовых батарей. 
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The article provides the analysis of the processes occurring during the lengthening of the coking periods 
and how it influence on the estimation of parameters of the pollutants emission in the atmosphere. This 
analysis served as the basis for adjusting of the value of the indicators air pollution emissions of the main 
shops of coke-chemical production. It is shown that the increase of the coking process reduced the specif-
ic emissions of main pollutants. 
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Анализ условий коксования угольной микронавески (2 г) в модернизированном аппарате на основе аппарата ИГИ-
ДМетИ позволил вскрыть причины получения сверхвысоких значений (несколько тысяч кПа) давления распирания 
углей, а также объяснить несоответствие соотношений давлений распирания между различными марками уг-
лей, полученных в данном аппарате и на крупных лабораторных установках и полупромышленных печах. 
 
Ключевые слова: угольный концентрат, давление распирания, метод ускоренного определения, условия коксова-
ния, динамика давления распирания, интерпретация показателей, причины развития. 

 
 обсуждению данной статьи нас побудил ряд изложенных в ней спорных результатов исследований и трактовка авто-
ром этих результатов. 

Для определения давления распирания различных углей автор использовал аппарат [1], модернизированный с его участием 
на основе аппарата для ускоренного определения давления распирания углей и шихт для коксования [2], который, в свою оче-
редь, был ранее реконструирован на основе аппарата ИГИ – ДМетИ для определения дилатометрических показателей углей и 
шихт [3, 4].  

При анализе данных, изложенных в статье, обращают на себя внимание очень высокие значения давления распирания уголь-
ных концентратов – порядка нескольких тысяч кПа. При этом автор не дает объяснений, как интерпретировать эти данные при-
менительно к промышленному процессу коксования. Полученные значения давления распирания в сотни раз превышают реаль-
но допустимые давления коксуемой угольной загрузки на стены камер коксования.  

При расчете конструкций коксовых печей на прочность поперечная нагрузка на стены камер коксования Гипрококсом при-
нимается равной 7 кПа. Британской исследовательской ассоциацией по углю (BCRA) для коксовых батарей с камерами высотой 
6 м рекомендуются шихты, развивающие давление распирания ≤ 7 кПа [5, 6]. 

В США предельно допустимая величина давления распирания шихт для действующих и проектируемых коксовых печей вы-
сотой 6 м и более была снижена с 13,8 до 6,9 кПа, т.е. вдвое [7]. Во Франции безопасным считается давление распирания  ≤ 10,0 
кПа [8]. Для коксовых печей, эксплуатировавшихся в СССР в 40-х годах прошлого столетия, безопасным для кладки обогрева-
тельных простенков считалось давление 13-14 кПа [9]. Предельная нагрузка на обогревательный простенок печи, принятая 
Ф.Вакербартом при расчете размеров печей, составляет 9,0 кПа [10]. 

Копелиович Л.В. и Сухоруков В.И., базируясь на данных [11], указывают, что при ядерном взрыве сооружения антисейсми-
ческой конструкции разрушаются при давлении ударной волны 50-80 кПа. Такое давление неминуемо привело бы к разрушению 
кладки коксовых печей [12]. При давлениях распирания, полученных автором обсуждаемой статьи, обогревательные простенки 
печей были бы моментально разрушены, однако на практике этого не происходит – коксовые батареи эксплуатируются 20-40 
лет. 

Подавляющим большинством исследователей, проводившим определение давления распирания на лабораторных установках 
и полупромышленных печах с подвижной стенкой, получены значения давления распирания углей при насыпной загрузке от 1,0 
до ~ 90,0 кПа. Так, давления распирания, полученные Фоменко О.С. [13] в лабораторной печи с подвижной стенкой с загрузкой 
2,1 кг угля при коксовании семи донецких углей марок Г, ПЖ, К и ПС, составили соответственно 7,2; 14,7; 47,5 и 42,1 кПа. 

 

                                                        
 Автор для переписки 
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Н.Р. Кушниревичем [9], проводившим обширные коксо-

вания донецких углей в лабораторной печи с подвижной стен-
кой с загрузкой 4,5-5,0 кг угля, средние значения давления 
распирания углей марок Г, Ж, К, ОС, КС соответственно со-
ставили, кПа: 3,8; 10,7; 20,5; 26,5 и 5,1. 

Болгарские исследователи [14] приводят результаты опре-
деления давления распирания углей, полученные при исполь-
зовании стального стакана емкостью на 100 г угля. При влаж-
ности угольной загрузки 6 % давление распирания кузнецкого 
угля марки Г6, донецких Ж и К, балканского (типа ОС) соста-
вило соответственно, кПа: 0,0; 6,6; 8,8 и 4,9. 

Авторы [15], использовавшие для изучения давления рас-
пирания углей печь Н.Р. Кушниревича, для восьми концентра-
тов углей газовой группы получили среднее значение 3,6 кПа, 
для углей марок Ж 21, К 14 и ОС 6 – соответственно 21,9; 35,2 
и 0,0 кПа. 

Еркин Л.И. и Лацкая М.П. [16], проводившие обширные 
исследования углей восточных районов СССР в полупро-
мышленной печи с подвижной стенкой, получили совсем 
невысокие значения давления распирания, кПа: угли Кузнец-
кого бассейна марок Г17; 2Ж26; К13 и К2 – соответственно 
1,8; 4,2; 1,9 и 1,5; угли Северо-Сахалинского месторождения 
марок Г и Ж – соответственно 2,5; 2,4 и лишь сахалинский 
коксовый уголь – 21,9. 

Во Франции на полупромышленной печи с подвижной 
стенкой экспериментальной станции «Мариено» было прове-
дено 36 коксований различных углей из Франции, ФРГ и 
США с определением давления распирания. При этом давле-
ния распирания французских углей составили от 2,5 до 56,0 
кПа, немецких – от 4,5 до 73,0 кПа (один уголь при среднем 
значении из двух определений показал давление 110 кПа), 
американских – от 6,5 до 86,0 кПа [7]. 

Васильев Ю.С. и Кузниченко В.М. изучали давление рас-
пирания углей на полупромышленной печи с подвижным 
вкладышем в обогревательном простенке [17]. Полученные 
данные для углей марок Г, Ж, К и ОС соответственно состави-
ли, кПа: 3,0; 3,7; 10,7 и 4,0. 

На лабораторной унифицированной установке [18] для 
определения давления распирания авторы [19] получили сле-
дующие средние значения этого показателя для углей марок Г, 
Ж, К, ОС, КС, кПа: 2,7; 4,7; 13,1; 14,8 и 3,7. На этой же уста-
новке авторами [20] для тех же марок углей получены такие 
средние значения, кПа: 3,1; 5,5; 12,6; 21,5 и 1,7, а авторами [21] 
– соответственно 3,0; 4,4; 12,7; 15,8 и 3,7 кПа. 

В Справочнике Коксохимика [22] приводятся следующие 
данные по давлению распирания углей марок Г, Ж, К и ОС, 
соответственно, кПа: 1,5-5,5; 4,0-8,0; 9,0-17,0; 4,5-21,0. 

Таким образом, наибольшие значения давления распира-
ния углей донецкого бассейна, а также восточных угольных 
месторождений РФ, полученные различными авторами, не 
превышают 50,0 кПа. Наибольшее давления распирания 
немецких углей в 1,5 раза выше указанных, американских – в 
1,7 раза выше, однако это в десятки раз меньше, чем результа-
ты, полученные автором обсуждаемой статьи. При этом 

наименьшее давление распирания присуще газовым углям и 
углям марки КС. Примерно в два раза выше давление распи-
рания углей марки Ж и в 5-6 раз выше давление распирания 
марок К и ОС. 

В своей статье автор приводит давление распирания 13-ти 
углей газовой группы, два из которых нетипичны, а один из 
них не укладывается в ДСТУ 3472-2015, как газовый уголь (у 
< 6 мм). Среднеарифметическое значение без этих двух углей 
составило 2732 кПа, что почти на уровне среднего (из восьми) 
значения давления распирания коксовых углей – 2997 кПа. 
Среднее значение давления распирания жирных (7 углей) 
составило 1860 кПа, что меньше, чем газовых в ~ 1,5 раза. 
Среднее значение этого показателя углей марки ПС составило 
3740 кПа, а марки КС – 3360 кПа, что лишь в 1,1 раза больше, 
чем марки КС. При этом вызывают сомнения полученные 
значения давления распирания углей КС1 и КС2 – соответ-
ственно 3506 и 3210 кПа, толщина пластического слоя первого 
из которых составляет 10 мм, а второго < 6 мм. Давление 
распирания практически неспекающегося угля (у < 6 мм) при 
обычных условиях коксования должно быть в несколько раз 
меньше. 

По нашему мнению, чрезвычайно высокие значения дав-
ления распирания углей, полученные автором обсуждаемой 
статьи, объясняются следующим. Во-первых, незначительна 
величина зазора между штемпелем и трубкой, в которой нахо-
дится испытуемая навеска угля. При внутреннем диаметре 
трубки 12,0 мм и диаметре штемпеля 11,5 мм [4] величина 
зазора между ними составляет 0,25 мм. Крупность зерен ис-
пытуемого угля равна величине указанного зазора. При нагре-
ве угольные зерна, вспучиваясь, полностью перекрывают 
зазор в местах их нахождения и тем самым уменьшают круго-
вой канал для эвакуации парогазовых продуктов, который и 
так достаточно мал. Кроме того, все угольные зерна, находя-
щиеся в этом канале, образуют пластическую массу, которая, 
отверждаясь, также создает препятствие выходу летучих про-
дуктов. Поскольку на угольную навеску воздействует исход-
ное давление в 2 МПа, создаваемое штемпелем, то образую-
щаяся пластическая масса может частично выдавливаться из-
под него в круговой канал, тем самым уплотняя периферий-
ную часть угольной навески, что еще больше затрудняет вы-
ход летучих продуктов из нее.  

Во-вторых, причиной высоких значений давления распи-
рания, полученных в данном аппарате, является весьма значи-
тельная плотность угольной загрузки, которую предваритель-
но прессуют под очень высоким давлением – 218 МПа. Для 
подсчета плотности навески массой 2 г необходимо знать ее 
объем после прессования. Диаметр навески составляет 12 мм. 
Сведения о высоте навески после прессования в публикациях 
автора отсутствуют. Поэтому мы обратились к публикации 
[23], в которой описывается конструкция прибора для опреде-
ления вспучивания углей, являющегося практически прототи-
пом прибора ИГИ-ДМетИ. По методике авторов [23] масса 
сухой навески угля также составляет 2 г, но крупность измель-
чения навески составляет 100 % кл. < 1,5 мм. После прессова-
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ния высота навески составляет 13 мм. Не будет существенной 
ошибки, если мы примем эту высоту для расчета объема 
навески, ведь при таком огромном давлении пресса (218 МПа) 
не имеет значения, помол навески составляет 0,2 или 1,5 мм – 
все равно зерна раздробятся до одинакового уровня. При вы-
соте навески 13 мм ее объем составляет: 

푉 = 3.14 × 36 × 13 = 1470	мм , или 1,47 см3 (1). 
Плотность навески составляет: 
훾 = ,

,
= 1,36	 г/см3    (2). 

Т.е., навеска представляет собой практически целик угля в 
виде таблетки. Известно, что плотность угольной загрузки 
является фактором, в наибольшей степени влияющим на дав-
ление распирания. А учитывая то, что коксование происходит 
еще и под внешним механическим давлением 2 МПа при 
почти полностью закрытой штоком поверхности навески, то 
это еще более способствует повышению давления распирания. 

Еще одной причиной развития высокого давления распи-
рания углей является очень высокая скорость нагрева малой (2 
г) навески угля в круговом, а не в плоском, как при классиче-
ском коксовании, температурном поле. Как следует из данных 
табл. 2 статьи, скорость нагрева углей в аппарате составляет в 
среднем 40 оС/мин, т.е. в ~ 13 раз выше, чем при промышлен-
ном коксовании. При такой скорости нагрева угольная «таб-
летка» может быстро полностью перейти в пластическое со-
стояние. 

Для адаптации данных табл. 2 обсуждаемой статьи к мак-
ропроцессу коксования мы воспользовались кривой, изобра-
женной на рис. 2 авторов [2] и их комментариями относитель-
но различных участков этой кривой. На участке «в» в течение 
1,5-2,0 мин происходит падение давления от исходного значе-
ния 2000 кПа до 800-1300 кПа для марки Г, до 1100-1500 кПа 
для марки Ж, до 1400-1800 кПа для марки К, 1300-1500 кПа 
для марки КС и до 1700-2000 кПа для ПС. Это падение давле-
ния авторы [2] называют «усилием декомпрессии размягчения 
или первичной усадки угля», с чем можно согласиться. Одна-
ко первичная усадка здесь происходит не так, как в промыш-
ленном процессе коксования – за счет уменьшения межзерно-
вого пространства в угольной загрузке, а скорее всего за счет 
выдавливания некоторой части перешедшей в жидкоподвиж-
ное состояние угольной загрузки в круговой зазор между 
штемпелем и стенкой трубки. Участок кривой «с» авторы [2] 
характеризуют как «период максимальной пластичности». 
Данные табл. 2 обсуждаемой статьи показывают, что он явля-
ется весьма кратковременным и практически одинаковым для 
всех испытанных углей – 10-15 с; температурный интервал 
минимальной пластичности составляет 2-4 оС. Температурный 
интервал пластичности углей согласно табл. 2 состоит из сум-
мы участков кривой с+d+e, который можно идентифициро-
вать применительно к макропроцессу коксования как область 
газонасыщенной пенной зоны. Как известно, она граничит с 
полукоксом. Участок «f» авторы [2] трактуют, как «период 
смятия твердого остатка». Поэтому общий интервал пластич-
ности должен составить: (tc - ta), оС. Средние температурные 
интервалы пластичности составили для углей марок Г, Ж, К, 

КС и ПС соответственно 127; 114; 84; 100 и 69 оС. Т.е., в дан-
ном приборе температурный интервал пластичности газовых 
углей больше, чем жирных и коксовых, а углей марки КС 
больше, чем углей марки ПС. Это не вяжется с общеприняты-
ми представлениями о пластическом состоянии углей разной 
степени метаморфизма. По данным [24] температурный ин-
тервал пластичности, определяемый в аппарате Гизелера, для 
газовых углей составляет 67, жирных – 121, коксовых – 99 и 
ОС – 45 оС. По данным авторов [25], определявших в аппарате 
Н.Р. Кушниревича вязкость пластической массы углей марок 
Г, К и ОС, температурный интервал пластичности составил 
соответственно 41; 73 и 23 оС. Т.е. температурный интервал 
пластичности углей марок Ж и К значительно выше, чем 
марок Г, ОС и КС. Это также указывает на невозможность 
получения в данном аппарате правильных характеристик 
пластического состояния углей. 

По поводу других утверждений автора. В начале статьи он 
пишет: «Однією з важливих характеристик вугільної пластич-
ної маси є її в’язкість. Цей показник узагальнює всі властивості 
пластичної маси і має найбільший вплив на процес коксоутво-
рення». Что вязкость пластической массы является одной из 
важных ее характеристик – это верно. Однако то, что этот 
показатель обобщает все свойства пластической массы – это 
некорректное утверждение, ведь есть еще такие важные пока-
затели, как температурный и временной интервал пластично-
сти, определяющие толщину пластического слоя, однород-
ность и газопроницаемость. На стр. 14 автор вводит термин 
«…стійкості рідкої частини продуктів термічної деструкції 
вугілля в період пластичного стану». Под термином 
«стійкість», по-видимому, следует понимать время существо-
вания пластической массы или, что то же самое, – временной 
интервал пластичности, т.е. автор сам себе противоречит, 
указывая выше, что вязкость пластической массы обобщает 
все ее свойства. 

Следует также остановиться на вводимом автором показа-
теле P3 f / 100. Он пишет: «Показник P3 f / 100 характеризує 
вязкість по відношенню до проникнення чохла термопари в 
пластичну масу. Період f – це тривалість продавлення чохла 
пластичної маси після досягнення максимального тиску розп-
ирання». Однако никакого «продавлення чохла» в этом аппа-
рате не может быть, так как коксуемая таблетка угля в это 
время, как указывают авторы [2], представляет собой твердую 
субстанцию – полукокс. Да и в аппарате нет датчика линейно-
го расширения – усадки, ведь этот аппарат уже является не 
дилатометром, а аппаратом для определения давления – кок-
сование происходит в замкнутом объеме. Падение же давле-
ния связано с переходом пластического состояния угля в по-
лукокс, в котором уже появляются поры и микротрещины, 
через которые парогазовые продукты коксования эвакуируют-
ся в зазоры и далее. Представленные же автором графические 
зависимости показателя P3 f / 100 углей от индекса вспучива-
ния и периода вспучивания в силу сказанного выше не ин-
формативны. 

По нашему мнению, возможности обсуждаемой методики 
значительно уже, чем полагает автор статьи. Для решения 
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практических вопросов, связанных с производством кокса, 
незаменимой остается информация, получаемая в крупнола-
бораторных установках, условия коксования в которых мак-
симально приближены к промышленным. 
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The analysis of the coking conditions for a carbon micro-sample (2 g) in a modernized apparatus based on the IGI-DMetI apparatus 
made it possible to discover the reasons for obtaining superhigh pressures (several thousand kPa) of coal expansion pressure, and also 
to explain the discrepancy between the expansion pressure ratios between different grades of coal obtained in this apparatus and with 
the help of large laboratory installations and semi-industrial furnaces. 
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