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ПЕРЕДМОВА
Запаси твердих горючих копалин в Україні та світі в кілька разів
перевищують запаси горючих копалин інших видів. Вони є найважливішим
енергетичним ресурсом та джерелом органічної хімічної сировини для багатьох
сфер людської діяльності. Тому вивчення твердих горючих копалин є
важливою складовою частиною фізики та хімії горючих копалин, яка, в свою
чергу, є нормативною навчальною дисципліною підготовки фахівців зі
спеціалізації «Технології переробки нафти, газу та твердого палива».
Предметом цієї дисципліни є сучасні уявлення про будову та властивості
горючих копалин різних видів та теоретичні основи різних процесів їх
переробки – піролізу, газифікації, гідрогенізації, а також енергетичного
споживання. Опанування теоретичного матеріалу разом з набуттям студентами
практичних знань та вмінь під час лабораторного практикуму, посібник з якого
нещодавно підготовлений викладачами кафедри, дасть можливість перейти до
вивчення інших навчальних дисциплін професійного спрямування, пов’язаних з
технологією виробництва, устаткуванням та проектуванням підприємств з
переробки твердих пальних копалин. В сукупності все це має закласти основи
для майбутньої професійної діяльності інженерів-хіміків-технологів з
переробки палива на підприємствах та в організаціях відповідного профілю.
В матеріалах посібника певною мірою узагальнений досвід дослідницької
та викладацької діяльності авторів в Державному підприємстві «Український
державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» (ДП «УХІН») та на
кафедрі технологій переробки нафти, газу і твердого палива Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Висловлюємо щиру вдячність рецензентам за їх зауваження, повністю
враховані при підготовці посібника. Особлива подяка провідному науковому
співробітнику вугільного відділу ДП «УХІН», к.т.н., с.н.с. Юрію Степановичу
Кафтану, чий багатий досвід, накопичений протягом більш ніж 60 років плідної
наукової діяльності, дозволив йому зробити цінні пропозиції щодо поліпшення
змісту посібника.
Сподіваємось, що посібник стане в нагоді не лише студентам, а й
практичним працівникам підприємств та організацій, пов’язаних з переробкою
та використанням твердого палива.
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1. ГОРЮЧІ КОПАЛИНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ
1.1 Види горючих копалин
Горючими копалинами є вуглецевмісні органічні речовини, що залягають
в земній корі у вигляді різноманітних скупчень. За агрегатним станом природні
горючі копалини поділяють на:
– тверді;
– рідкі;
– газоподібні.
До твердих горючих копалин відносять:
– різні види торфів;
– буре вугілля;
– кам’яне вугілля;
– горючі сланці;
– вуглисті сланці;
– сапропеліт;
– сапропелітове вугілля;
– ліптобіолітове вугілля;
– перехідні різновиди твердих викопних вуглецевих речовин;
– змішані різновиди.
До рідких горючих копалин відносяться:
– нафта;
– нафтоподібні речовини, що є рідинами різної в’язкості;
– стверділі нафтовмісні породи:
природні асфальти;
озокерит;
кір (суміш загустілої нафти або асфальту з піщаним або глинистим
матеріалом) тощо.
Газоподібні горючі копалини – природні горючі гази, що містяться в
надрах земної кори як у вигляді окремих родовищ, так і в розчиненому в нафтах
стані.
1.2 Значення горючих копалин для національного господарства
Через розвиток промисловості та промислової енергетики в різних
країнах, а також зростання їх технічного оснащення спочатку тверді пальні
копалини, а потім нафта та природні гази стали головними джерелами теплової
енергії та хімічної (вуглеводневої) сировини.
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Кам’яне вугілля та деякі інші види твердих пальних копалин мають
велике значення як для енергетичного використання, так і для металургійної
(чорної і кольорової) та хімічної промисловості органічного синтезу як
сировина. За коксування, наприклад, кам’яного вугілля отримують кокс
(доменний, ливарний), а також хімічні продукти коксування (кам’яновугільна
смола, бензольні вуглеводні, аміак тощо).
1.3 Предмет фізики і хімії горючих копалин
Курс хімії і фізики горючих копалин складається з двох основних
розділів:
1) хімія та фізика твердих пальних копалин;
2) хімія та фізика нафти (в т.ч. хімія природних газів та вуглеводневих
газів від переробки нафтової сировини).
Хімію та фізику твердих горючих копалин прийнято розглядати як науку,
що узагальнює фактичний матеріал та сучасні уявлення про походження,
систематику (класифікацію), склад та найважливіші фізичні та хімічні
властивості викопного вугілля, торфів і горючих сланців, хімічну структуру їх
складових речовин, теоретичні основи, сутність та механізм процесів, що
відбуваються за термохімічної (пірогенетичної) і хімічної переробки різних
видів твердих пальних копалин за різних умов, а також про характер
утворюваних при цьому продуктів.
Контрольні запитання.
1. Назвіть головні види горючих копалин за агрегатним станом.
2. Які Ви знаєте головні види твердих пальних копалин?
3. В чому полягає господарське значеня пальних копалин?
4. Що вивчає фізика та хімія горючих копалин?
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Перелік джерел до 1 розділу
1. Скляр М. Г. Лабораторный практикум по химии твердых горючих
ископаемых / М. Г. Скляр, Ю. Б. Тютюнников. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1962. –
195 с.
2. Скляр М. Г. Химия твердых горючих ископаемых. Лабораторный
практикум / М. Г. Скляр, Ю. Б. Тютюнников. – Київ : Вища школа, 1985. – 247 с.
3. Аронов С. Г. Химия твердых горючих ископаемых / С. Г. Аронов,
Л. Л. Нестеренко. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1960. – 371 с.
4. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
5. Гофтман М. В. Прикладная химия твердого топлива / М. В. Гофтман. –
Москва : Госметаллургиздат, 1963. – 600 с.
6. Глущенко И. М. Теоретические основы химической технологии
твердых горючих ископаемых / И. М. Глущенко. – Київ : Вища школа, 1980. –
240 с.
7. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дім. – 2001. – 304 с.
8. Саранчук В. І. Основи фізики і хімії горючих копалин / В. І. Саранчук,
М. О. Ільяшов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. – Донецьк: Східний
видавничий дім. – 2008. – 640 с.
9. Мірошниченко Д. В. Методи контролю якості твердих вуглецевих
матеріалів / Д. В. Мірошниченко, І. В. Шульга, Д. Ю. Білець // Навчальний
посібник – Харків : НТУ ХПІ, 2022. – 223 с.
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2. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ГЕОЛОГІЇ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН
2.1 Головні геологічні поняття
Всі горні породи земної кори за їх походженням поділяють на три основні
групи:
– магматичні – утворені з магми вулканічних вивержень, тобто
вивержені породи (граніт, базальт, металеві руди тощо);
– осадові, які з’явились внаслідок осадження та накопичення на дні
водойм та поверхні Землі різних органічних та неорганічних речовин (торф,
кам’яна сіль, піщаники, вапняк тощо);
– метаморфічні, що утворились в процесі природних перетворень
магматичних та осадових порід під впливом високої температури та тиску
(більшість видів твердих пальних копалин, щільні глинисті сланці – з глин,
мармур – з вапняків, гірський кришталь – з піску тощо).
Геологічний вік мінералу А, в якому наявні уран U та свинець Pb (в
одиницях маси або масової концентрації), визначається згідно із законами
радіоактивного розпаду за наступною формулою:
𝐴=

𝑃𝑏
1
∙
.
𝑈 7,4 × 10−9

(2.1)

де 7,4∙10-9 – маса свинцю, утвореного за рік з 1 г урану з періодом напіврозпаду
4∙1016 років.
2.2 Елементи геології родовищ твердих пальних копалин, їх розвідки та
видобутку
Під вугільним пластом геологи розуміють шар вугілля в комплексі з
мінеральними породами, що покривають та підстилають вугілля. Мінеральні
породи, що залягають в основі пласту, називаються ґрунтом; породи, що
покривають вугільний шар, називаються покрівлею.
Вугільним басейном називають великі площі суцільних вугільних
відкладень, утворених внаслідок єдиного геолого-історичного процесу. Частина
басейну або взагалі невелика за площею та запасами вугілля територія
називається вугільним родовищем (або вугільним районом).
Якщо накопичення рослинних залишків відбувалось всередині давніх
материків, такі вугільні басейни отримали назву лімнічних (від гр. ιηκσε –
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озеро). У випадку накопичення рослинних залишків поблизу морського
узбережжя утворені з них вугільні басейни отримали назву паралічних (від гр.
παραιος – приморський). Типовим представником паралічного басейну є
Донецький.
Автохтонними називають відкладення, утворені безпосередньо на місці
зростання рослин (від гр. ασηος – сам, τζφλ – земля). Аллохтонні (від гр. αιιος –
інший) – накопичення рослинного матеріалу, принесеного з інших місць.
У відкритих басейнах вугленосні відкладення всюди оголені. В
напівзакритих вугленосні відкладення на частині площі оголені, на іншій площі
вони залягають під товщею порід молодшого віку (як, наприклад, в Донецькому
басейні). В закритих басейнах вугленосні відкладення повністю вкриті
великою товщею мінерального покриву молодших порід.
Характерними ознаками геосинклінального вугільного басейну є велика
потужність осадів (кілька кілометрів), численність вугільних пластів, велика
кількість типів вугілля за ступенем вуглефікації та дислокованість відкладень.
Платформні басейни відрізняються малою потужністю вугленосної товщі,
невеликою кількістю (переважно потужних) пластів вугілля низького ступеню
вуглефікації та горизонтальним або слабкохвильовим заляганням шарів.
Вугільні пласти у більшості випадків складені з кількох шарів вугілля,
розділених прошарками пустої породи. Така будова пласту називається
складною. За відсутності прошарків пустої породи пласт називають простим.
Потужність (товщина) пласта – відстань від підошви до покрівлі,
виміряна за нормаллю до них. Вона може коливатись від кількох міліметрів до
десятків метрів і більше (до 150 м).
Сума вугільних шарів в пласті називається корисною потужністю; сума
всіх вугільних шарів та всіх прошарків пустої породи пласту від його покрівлі
до підошви називається загальною потужністю.
Протяжність вугільного пласта в довжину вздовж земної поверхні
називається його простяганням L, а протяжність пласта вглиб земної кори –
падінням H.
Кутом падіння називається кут між лінією падіння (перпендикуляром до
лінії простягання) та її проекцією на горизонтальну площину:
𝐻
∝= arcsin .
𝐿

(2.2)

Свита - сукупність або група пластів, що об’єднуються загальними
особливостями, які витримуються за простяганням на значній площі їх
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розповсюдження. Підсвита – частина свити, що об’єднує групи стратиграфічно
близько розташованих вугільних пластів.
В залежності від потужності пластів, кута падіння та рельєфу місцевості
застосовують різні методи геологічної розвідки:
А) проходження бурових свердловин;
Б) проходження виробіток:
– канав,
– шурфів (вертикальних виробіток),
– дудок (невеликих шурфів круглого перерізу),
– штолень (похилих або горизонтальних виробіток),
– квершлагів (штолень, що не мають виходу на поверхню).
Загальні підраховані запаси вугілля різного ступеня розвіданості
прийнято називати геологічними запасами. Частина балансових запасів вугілля,
що за умовами залягання пластів та ведення гірських робіт можуть
розроблятись промисловими виробітками, називаються промисловими
запасами.
Розробка вугільного пласта у вугільних розрізах, шахтах, штольнях
зводиться до виконання наступних операцій:
– розпушування вугілля в забої різними механічними засобами:
вибух;
підрізання врубовими машинами;
гідровидобуток тощо;
– навантаження видобутого вугілля;
– підземне транспортування видобутого вугілля;
– підйом видобутого вугілля на поверхню.
2.3 Головні родовища твердих горючих копалин
Донецький кам’яновугільний басейн розташований на південному сході
України. Його геологічні запаси становлять близько 47 млрд т.
На
заході
України
розташований
Львівсько-Волинський
кам’яновугільний басейн з геологічними запасами вугілля близько 2,4 млрд т.
Буре вугілля України. В Україні поклади бурого вугілля відомі головним
чином на Правобережжі (9 млрд т) в кількох окремих районах: Дніпровському
(5,6 млрд т); Придністровському та Закарпатському.
На Лівому березі буре вугілля знайдене на півночі України (НовоДмитрівське родовище в Барвенківському районі Харківської обл. – 0,6 млрд т)
та в Дніпровсько-Донецький улоговині (Нижньодніпровське родовище).
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Контрольні запитання
1. До якої групи за походженням відносяться пальні копалини?
2. Дайте визначення головних геологічних понять: басейн, родовище,
пласт.
3. Які головні операції здійснюються за видобутку твердих пальних
копалин?
4. Коротко охарактеризуйте головні родовища твердих пальних копалин
на території України.
Перелік джерел до 2 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. Мирошниченко Д. В. Углеобразование, характер залегания и добыча
угля / Д. В. Мирошниченко // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1. Угли для
коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию. Гл. 1. –
Харьков : ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 15 – 18.
5. Дроздник И. Д. Характеристика основных месторождений
коксующихся углей / И. Д. Дроздник // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1.
Угли для коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию.
Гл. 5. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 121 – 174.
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3. ЗАГАЛЬНА СИСТЕМАТИКА РІЗНИХ ВИДІВ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ
КОПАЛИН ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
3.1 Систематика твердих пальних копалин
Мінералогічна систематика біолітів (від гр. βηος – життя та ιηζος –
каміння), в тому числі твердих пальних копалин, запропонована Г. Потон’є
(Німеччина) 1910 р., наведена в табл. 1.
Таблиця 1 – Мінералогічна систематика біолітів
Біоліти
Акаустобіоліти
Каустобіоліти
Гуміти
Сапропеліти

Ліптобіоліти

У відповідності з цією систематикою всі викопні мінерали, утворені з
живих організмів (або їх складових частин) та названі біолітами, складають два
великих класи:
– акаустобіоліти (від гр. α – ні та θασοηός – горючий) розповсюджені в
природі в більшій кількості, ніж каустобіоліти. Вони утворились за умов, коли
органічні речовини рослин та тварин за доступу повітря повністю розклались, а
вапнякові і кременисті частини їх збереглись та накопичились – вапняки,
корали, крейда, кізельгур тощо;
– каустобіоліти – матеріали, утворені з відмерлих рослин та організмів,
органічні речовини яких повністю не розклались і зустрічаються тепер у
природі в більш або менш перетвореному вигляді.
Каустобіоліти поділені Г. Потон’є на три підкласи або групи:
1) гуміти, або гумусове (від лат. humus – земля, humo – ховати) вугілля,
що утворилось переважно з болотних та наземних вищих багатокліткових
рослин – торф, буре, кам’яне вугілля та антрацити;
2) сапропеліти (від гр. ζαπρός – гнилий та πειός – мул) утворились з
нижчих найпростіших рослинних та живих організмів (в т.ч. одноклітинних
водоростей – альг), які населяють застійні водойми – озера і ставки; типові
представники – сапропелі та богхеди (Шотландія);
3) ліптобіоліти (від гр. ιεηπηόδ – залишок; отже, точнішим був би термін
лейптобіоліти) утворились, як і гуміти, теж з вищих рослин, але з найстійкіших
їх складових частин, наприклад, восків, смол, оболонок спор тощо. Зокрема,
типовим смоляним ліптобіолітом є ткварчельське вугілля (Грузія) та бурштин.
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Як можна бачити, систематика Г. Потон’є ґрунтується лише на різниці
вихідних рослинних матеріалів, але зовсім не враховує умов утворення пальних
копалин.
Спочатку вважали, що вирішальний вплив на хід та глибину перетворень
вихідних матеріалів у вугілля має геологічний вік, тобто час перетворень.
Однак це не враховує умови та фактори процесу вуглеутворення. Тому
запропоноване поняття про «хімічний вік» або «хімічну зрілість» вугілля, тобто
ступень перетворення органічної маси.
В цілому мінералогічна систематика твердих пальних копалин Г. Потон’є,
що базується лише на одному параметрі (характері вихідного рослинного
матеріалу), виявилась недостатньою для систематики їх за властивостями. Тому
були створені інші загальні систематики твердих пальних копалин.
Природна систематика викопного вугілля (1937) базується на двох
параметрах:
– вихідному матеріалі для утворення вугілля;
– стадії їх перетворення.
За першим з них вугілля поділяється на чотири класи:
І – сапропеліти;
ІІ – гумусове;
ІІІ – сапропеліто-гумусове;
IV – гумусово-сапропелітове.
Також виділяються три стадії перетворення:
А – торф;
Б – буре вугілля;
В – кам’яне вугілля.
Головними недоліками природної систематики є:
1) Більшість природного кам’яного вугілля віднесена до змішаних за
походженням та складом твердих горючих копалин – гумусово-сапропелітових
та сапропеліто-гумусових, що не відповідає дійсності.
2) В кам’яновугільній стадії зрілості гумусове вугілля в класифікації
відсутнє. Але ж буре гумусове вугілля, утворившись, здатне і до наступних
еволюційних перетворень. Насправді більшість кам’яного вугілля є саме
гумусовим.
3) Природна класифікація вугілля не охоплює всі види твердих пальних
копалин, що зустрічаються в природі, наприклад, в ній відсутні ліптобіоліти.
4) Не відповідає дійсності положення про те, що кам’яне вугілля третього
класу (сапропеліто-гумусове) добре спікається тому, що в ньому кількісно
переважають сапропелітові речовини, а кам’яне вугілля четвертого класу
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(гумусово-сапропелітове) не спікається або погано спікається лише тому, що
воно містить мало сапропелітових речовин.
Приблизно в той же час була запропонована генетична систематика
викопного вугілля. Вона, як і попередня, базується на двох параметрах:
– вихідному матеріалі для утворення вугілля (як і в попередньому
випадку);
– результатах їх накопичення і перетворення (згідно із зовнішнім
виглядом під мікроскопом).
За першим параметром виділяють дві групи вугілля, кожна з яких містить
в собі два класи за іншим параметром.
І група – гумоліти, що походять з вищих рослин:
І клас – гуміти (лігнінно-целулозні з невеликою кількістю кутинових
елементів та смол);
ІІ клас – ліптобіоліти (головним чином саме кутинові елементи та смоли);
ІІ група – сапропеліти, що походять з нижчих рослин, водоростей та
залишків живих організмів – планктону;
ІІІ клас – власне сапропеліти, що зберегли залишки водоростей та
планктону;
IV клас – сапроколіти, що не зберегли залишків водоростей і планктону,
перетворившись на безструктурну масу.
Головною перевагою систематики є те, що кам’яне вугілля більшості
басейнів відноситься переважно до гумусового (гумітів), а не до змішаного.
Як недолік слід відзначити, що класи вугілля не поділяються за хімічною
зрілістю.
Найбільше визнання в нашій країні отримала систематика, розробник якої
– професор ХПІ Л.Л. Нестеренко - намагався поєднати переваги всіх
розглянутих класифікацій. Згідно з цією систематикою всі тверді пальні
копалини за джерелом походження поділяють на чотири класи:
І Гуміти – утворені переважно з вищих рослин;
ІІ Ліптобіоліти – зі стійких формових елементів вищих рослин;
ІІІ Сапропеліти – з нижчих рослин, водоростей (альг) та залишків живих
організмів – планктону. Як і в генетичній систематиці, серед сапропелітів
розрізняють два підкласи:
1. Власне сапропеліти;
2. Сапроколіти.
IV Особливі види твердих пальних копалин, які неможливо повністю
врахувати в будь-якій систематиці, кожна з яких певним чином обмежена і не є
вичерпною.
За хімічною зрілістю виділяють чотири стадії:
18

– торф;
– буре вугілля;
– кам’яне вугілля;
– антрацит.
3.2 Характерні ознаки різних видів твердих пальних копалин
І Гуміти
Торф. Власне кажучи, торф не можна відносити до копалин. У більшості
випадків це – ще непоховані матеріали, накопичення та процеси перетворення
яких продовжуються на земній поверхні в торф’яних болотах і зараз.
Згідно промислово-хімічній класифікації торфи можна поділити за
ступенем розкладу на 5 груп:
І – верхові малого ступеня розкладу (10-18 %);
ІІ – верхові середнього ступеня розкладу (25-35 %);
ІІІ – верхові сильно розкладені (40-60 %);
IV – низинні середнього ступеня розкладу (25-35 %);
V – низинні сильно розкладені (50-55 %).
Іноді в природі зустрічаються поховані торфи, що займають за низкою
властивостей проміжне положення між менш зрілими торфами та більш зрілим
бурим вугіллям.
Буре вугілля отримало свою назву від звичайного для нього бурого
кольору (хоча є і буре вугілля чорного кольору).
Землисте буре вугілля. В природному стані землисте буре вугілля сильно
обводнене (вологість 35-65 %) та за зберігання в природних умовах важко
втрачає вологу до вмісту її у вугіллі 15-25 %.
Щільне буре вугілля зустрічається у вигляді блискучих, матових та
полосчатих різновидів.
Лігніти. В нашій країні лігнітами називають різновид гумусового бурого
вугілля, що ззовні нагадує собою мало змінені куски деревини (іноді навіть
можна розрізнити річні кільця) бурого, темно-коричневого або, рідше, чорного
кольору з волокнистим зламом. В США, Великій Британії та низці інших країн
лігнітами називають всі види щільного бурого вугілля.
Кам’яне вугілля відрізняється від торфу та бурого вугілля більшою
твердістю, завжди чорним кольором, меншою вологістю та вищою дійсною
густиною (1250-1450 кг/м3). Згідно зі ступенем хімічної зрілості (метаморфізму)
за ДСТУ 3472:2015 виділяють наступні марки кам’яного вугілля:
– довгополум’яне Д;
– газове Г;
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– жирне Ж;
– коксове К;
–- піснувате спікливе ПС;
– пісне П.
Антрацити належать до найбільш зрілих гумітів.
ІІ. Ліптобіоліти
Торф’яна стадія:
– фіхтеліт – викопний віск із залишків хвойних дерев (зокрема, пеньків),
що росли на торф’яних болотах (Німеччина);
– копали, утворені зі смол тропічних рослин – окремі шматки в рихлому
ґрунті лісів (Азербайджан);
– фіменіт – перетворені залишки квіткового пилу вільхи.
Буровугільна стадія:
– піропісіт (від гр. πύρ – вогонь та πύζα – смола) – конкреції біло-жовтого
забарвлення в землистому бурому вугіллі (Німеччина);
– бурштин – затверділа смола хвойних дерев, що росли близько 45 млн
років тому (Україна, Балтія);
– тасманіт – спресовані оболонки мікроспор (Тасманія, Бразилія, США,
Таїланд, Сахара).
Кам’яновугільна стадія:
– ткібульське смоляне вугілля (Грузія) – скупчення коротких смоляних
голок в загальній товщі гумусового вугілля;
– лопініт (Китай) – стійка речовина корової коркової тканини – суберину,
близького за властивостями до кутину, з якого побудована кутикула.
Відокремлених покладів ліптобіолітів в антрацитовій стадії зрілості не
виявлено, хоча в кусках гумусових антрацитів ліптобіолітовий матеріал можна
спостерігати під мікроскопом.
ІІІ Сапропеліти
Торф’яна стадія:
– прісноводний сапропель як осад в озерах, головним чином в помірному
та субарктичному кліматичних поясах;
– куронгіт – осад в солоних лагунах в дельті р. Куронга (Південна
Австралія);
– балхашіт – осади в солоних мілководних озерах Балхаш та Ала-Куль
(Казахстан).
Буровугільна стадія:
– богхеди (від назви містечка Boghead в Шотландії);
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– марагуніт (с. Мараху, Бразилія).
Кам’яновугільна стадія:
– вугілля Люгау (Саксонія);
– кеннелі (від англ. сandle coal – свічне вугілля) – Велика Британія;
– прошарки в пластах гумусового вугілля Львівсько-Волинського
басейну.
Антрацитова стадія:
Сапропелітові антрацити знайдені в Донбасі та Великій Британії (серед
кеннелей та богхедів).
Сапропелітові антрацити відрізняються від гумусових тим, що вони
напівматові, а не блискучі, і характеризуються дещо меншою величиною
дійсної густини, ніж гумусові.
IV Особливі види твердих пальних копалин:
Вугілля
змішаного
походження,
наприклад,
серед
гумітоліптобіолітового бурого вугілля Дніпровського басейну та кам’яного вугілля
Західного Донбасу.
Гагати (чорний бурштин) – Англія, Ірландія, Іспанія, Франція, Індія,
В’єтнам, Китай, Грузія.
Горючі та вуглисті сланці. Під сланцями взагалі (як горючими, так і
вуглистими) розуміють такі викопні матеріали, в яких разом з органічними
речовинами міститься велика кількість мінеральних речовин (умовно більше
40 %).
Термін «горючі сланці» прийнято розповсюджувати на сланці з
органічною масою (тобто з керогеном – від гр. θερος – віск та γελεοε народжувати) лише сапропелевої природи. Високозольні тверді пальні
копалини з органічною масою гумусової породи називають звичайно
«вуглистими сланцями». В природі зустрічаються сланці гумусового,
сапропелевого, ліптобіолітового, а також змішаного походження.
В Україні є Бовтиське родовище горючих сланців (Кіровоградська обл.) із
запасами в 3,8 млрд т, а також менші родовища в Дніпровсько-Донецькій
улоговині, Карпатах, на Правобережжі Дніпра.
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Контрольні запитання
1. Охарактеризуйте сутність мінералогічної систематики біолітів за
Г. Потоньє.
2. На яких параметрах ґрунтується природна систематика твердих
пальних копалин?
3. Які головні недоліки природної систематики твердих пальних копалин?
4. Сутність систематики твердих пальних копалин за Л.Л. Нестеренко.
5. В чому полягають відмінності гумітів від інших видів твердих пальних
копалин?
6. Які головні марки кам’яного вугілля передбачені ДСТУ 3472:2015?
7. В чому полягають особливості сапропелітів як виду твердих пальних
копалин?
8. В чому різниця між горючими та вуглистими сланцями?
Перелік джерел до 4 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ: Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
3. Мирошниченко Д. В. Классификация и кодификация углей /
Д. В. Мирошниченко // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1. Угли для
коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию. Гл. 3. –
Харьков : ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 90 – 109.
4. ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація. –
Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 8 с.
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4. ПЕТРОГРАФІЧНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ
КОПАЛИН
4.1 Предмет та задачі вугільної петрографії
Петрографія (від гр. πεηρα – каміння, γραθφ – пишу) присвячена опису
гірських порід, що входять до складу земної кори, в т.ч. порід біогенного
походження.
Петрографія твердих пальних копалин є однією з галузей загальної
вугільної геології.
У відповідності з цим до задачі вугільної петрографії входить опис та
вивчення того чи іншого з видів твердих пальних копалин як своєрідної
гірської породи, що складається з окремих петрографічних інгредієнтів.
В даний час петрографія вугілля перетворилась на петрологію (від гр.
ιογος – вчення) вугілля, в задачу якої як науки входить вже не лише тільки опис
вугілля за їх зовнішнім виглядом та під мікроскопом, але і вивчення причин
неоднорідності викопного вугілля, генезис та властивості петрографічних
складових частин, що містяться у вугіллі, зміни петрографічних особливостей
та властивостей його органічної речовини в земних надрах. Метою петрології
вугілля є розкриття умов формування викопного вугілля, виявлення
закономірностей зміни органічних речовин вугілля під впливом геологічних
факторів, встановлення взаємозв’язків між генезисом, петрографічними
особливостями та властивостями вугілля. Дані петрології вугілля
використовуються для поліпшення методики розвідки та видобутку, а також
переробки вугілля у різних галузях промисловості.
4.2 Макроскопічний опис твердих пальних копалин
Дійсна та уявна густина мають важливе значення для вирішення
багатьох теоретичних та практичних питань.
Уявна густина – маса одиниці об’єму пористого куску вугілля:

y 

тo
.
Vo

(4.1)

Дійсна густина – густина матеріалу, позбавленого пор об’ємом Vn,
визначається денсиметричним методом:
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Об’ємна частка пор у вугіллі (поруватість):
 у
П  1 
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100%.


(4.3)

Твердість (м’якість), під якою розуміють опір вугілля удару або
дряпанню їх твердішими матеріалами (сталевою голкою, алмазом). В
останньому випадку користуються шкалою Мооса.
Щільність (рихлість) характеризує зв’язність часток вугілля в кусках.
В’язкість (крихкість). Вугілля в цьому випадку описують як більш або
менш в’язке чи крихке.
Колір кусків вугілля та риси. Колір вугілля у кусках не завжди співпадає з
його кольором в подрібненому стані. Щоб визначити колір порошку вугілля,
достатньо провести рису куском вугілля на поверхні неглазурованого
порцеляну.
За блиском вугілля може бути напівблискучим, напівматовим, матовим,
металевим, смоляним, скляним, жирним та шовковистим. Кількісно ступінь
(або сила) блиску вугілля визначається фотометром.
Злам буває раковистий, струменистий, землистий, зернистий,
волокнистий та неправильний кутоватий.
Структура або будова. Розрізняються наступні види структури:
лігнітова, щільна, волокниста, листова, полосчата, штрихова, однорідна.
Текстура або складання, відображує характер взаємного розташування та
розподілу складових частин вугілля. Найбільш наочною текстурною ознакою є
шаруватість (або масивність).
Кліваж та окремість. Кліважем називається група паралельних тріщин в
кусках вугілля, що не співпадає з первинною шаруватістю (текстурою).
Окремості, тобто характерні за геометричною формою куски, утворюються за
розколювання вугілля площинами нашарування та тріщинами кліважу.
Мінеральні речовини у вугіллі. За макроскопічного опису вугілля в
покладах (пластах) або в кусках чітко спостерігаються неозброєним оком
включення неорганічних порід та мінералів, що заповнюють тріщини в
органічній масі вугілля або зустрічаються у вигляді наростів – жилок, листочків
або кристалів.
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4.3 Мікрокомпоненти твердих пальних копалин
Згідно зі стандартом ISO 7404-2:2009 Methods for the petrographic analyses
of coals. Part 2. Methods of preparing coal samples (Методи петрографічного
аналізу вугілля. Частина 2. Методи підготовки вугільних проб)
використовуються два методи підготовки препаратів з вугілля для їх вивчення
під мікроскопом.
1. Приготування тонких прозорих полірованих шліфів з кусків вугілля
(рідше з вугільних зерен у суміші із зв’язуючим – шелаком, каніфоллю тощо).
Шліфи вивчаються в прохідному світлі. Петрографічні складові розрізняються
за різним їх забарвленням (жовте, червоне, чорне тощо).
2. Приготування рельєфних полірованих шліфів (аншліфів або штуфів) з
куска вугілля, а також, найчастіше, із сумішей вугільних зерен менше 1,5 мм зі
зв’язуючим. Отримувані у вигляді брикетів порошкові аншліфи вивчаються під
мікроскопом в простому та поляризованому відбитому світлі. При цьому
кольорового забарвлення не спостерігається; всі петрографічні складові мають
білий та сірий колір різних відтінків.
За мікроскопічного дослідження вугілля в ньому розрізняють два типи
об’єктів:
1. Деякі індивідуальні елементи перетворених залишків вихідних рослин
або живих організмів, що зберегли свої морфологічні відмінності (формові або
«структурні» елементи вугілля).
2. Речовини, які вже нічим не нагадують своє походження, тобто є
продуктами глибших перетворень рослин та живих організмів. Такі речовини,
що зв’язують (цементують) окремі формові елементи, називають основною
масою (або «безструктурною речовиною») вугілля.
За мікроскопічною картиною в тонких шліфах основна маса поділяється
на два різновиди:
– прозору;
– непрозору (опак-масу).
Колір прозорої основної маси в прохідному світлі залежить від типа
вугілля, але переважає забарвлення від жовтого та помаранчевого до червоного
різних відтінків. За розглядання в простому відбитому світлі, тобто в аншліфах,
прозора основна маса має різні відтінки сірого та білого кольору. За масляної
імерсії вона – сіра різних відтінків. Непрозора основна маса під мікроскопом в
тонкому шліфі є неоднорідною (голки та пластівці), майже чорною. В аншліфах
в простому відбитому світлі вона сірого та білого кольору різних відтінків,
тобто її важко відрізнити від прозорої основної маси, а за масляної імерсії –
яскраво-біла.
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В одному й тому ж вугіллі можна одночасно спостерігати як червону
прозору основну масу, так і чорну непрозору, причому нерідко виявляються й
перехідні форми коричневого кольору, про які кажуть як про напівпрозору
основну масу.
Спори, точніше перетворені залишки спор, зустрічаються найчастіше у
вугіллі палеозойської ери (в карбоні та пермі), вік якого 250-420 млн років,
оскільки вони слугували для розмноження розповсюджених в той час вищих
спорових рослин – деревовидних папоротей, хвощів, плаунів. У вугіллі
знаходяться не самі макро- та мікроспори рослин, а лише їх перетворені
зовнішні оболонки (екзини), вміст яких зруйнувався за мільйони років.
Пилок, необхідний для розмноження вищих квіткових рослин, тобто
геологічно пізніших, ніж рослини спорові.
Кутикула, що виявляється у вугіллі під мікроскопом – наріжний шар
(епідерміс) листя, молодих пагонів, гілля, плодів.
В деяких типах вугілля смоляні тільця виявляються у вигляді великої
кількості дрібних крихт, паличок, голочок, причому вони інколи
спостерігаються і неозброєним оком як крупні бурштиноподібні включення
(конкреції смол в кусках вугілля).
Воски у вугіллі за зовнішнім виглядом під мікроскопом близькі до
смоляних тілець.
4.4 Петрографічний склад гумітів
1919 р. М. Стопс (Велика Британія) визначила наявність в гумітах
чотирьох типів макроінгредієнтів:
– блискуче вугілля (вітрен) – від лат. vitrus – скляний;
– матове вугілля (дюрен) – від лат. durus – твердий;
– напівблискуче вугілля (кларен) – від лат. clarus – світлий;
– волокнисте вугілля (фюзен) - від лат. fusus – витягнутий.
Вітрен під мікроскопом є цілком однорідним, блискучим в тонкому шарі,
прозорим та безструктурним, оскільки в ньому відсутні ознаки клітинної
структури та домішки якихось формових елементів.
Дюрен – макроскопічно неоднорідний матовий макроінгредієнт вугілля з
підвищеною твердістю.
Дюрени розрізняють:
І – за характером основної маси:
1) з непрозорою основною масою;
2) з прозорою основною масою;
3) зі змішаною основною масою.
26

ІІ – за переважанням певних видів формових елементів:
1) споровий, в т.ч.:
– макроспоровий;
– мікроспоровий;
2) кутикуловий;
3) з деревинної тканини;
4) змішаний.
Кларен, як і дюрен, являє собою під мікроскопом неоднорідний
макроінгредієнт (агрегат) та подібно дюрену теж складається з основної маси та
різних формових елементів. Він менш блискучий, ніж вітрен. Але у нього
порівняно менший ступінь неоднорідності та основна маса кількісно переважає
формові елементи, причому представлена вона головним чином прозорим
різновидом. Мікроскопічна картина кларену немовби середня між вітреном та
дюреном.
Фюзен. На відміну від інших макроінгредієнтів він найменш твердий
(менше 2 за Моосом). Рихлий, легко розтирається на порошок пальцями, але
має дуже високу абразивну твердість. Колір сірувато- або оксамитово-чорний,
риса чорна, блиск матовий шовковистий, злам та структура волокнисті. За
зовнішнім виглядом нагадує деревне вугілля. Під мікроскопом видна збережена
кліткова структура деревини (сильно подовжені клітини). Він легко виділяється
з прошарків та гнізд в кусках вугілля у вигляді схожого на сажу порошку, а
іноді і дрібних волокон деревинної структури. Є й твердіший фюзен, звичайно
мінералізований (отвори клітин заповнені кальцитом СаСО3 або піритом FeS2).
Фюзен під мікроскопом є речовиною з більш або менш збереженою
клітинною структурою стеблових тканин вищих рослин.
В деяких типах вугілля вітрен та фюзен чергуються між собою відносно
рівними шарами (так зване «полосчате вугілля»).
Мікрокомпоненти вугілля, що переважають в тих чи інших
макроінгредієнтах, називають мацералами, що поділяють на три основні групи:
– вітриніт (скловидна складова);
– лейптиніт, або екзиніт (формові елементи);
– інертиніт (фюзиніт) - обвуглені клітки деревини.
Стандарт ISO 7404-1:2016 Methods for the petrographic analyses of coals.
Part 1. Vocabulary (Методи петрографічного аналізу вугілля. Словник)
передбачає поділ мікрокомпонентів на чотири групи, що мають наступні
позначення:
– вітриніт (Vt, рис. 4.1) в тому числі:
мікстиніт (М) – тонка суміш компонентів групи вітриніту з мінеральними
домішками, головним чином глиною;
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– семівітриніт (Sv), тобто проміжний тип між вітринітом та фюзінітом
(рис. 4.2);
– інертиніт (І, рис. 4. 3);
– лейптиніт (L), утворений з багатих ліпідами частин рослин (рис. 4.4), в
тому числі:
альгініт (Alg), утворений з однокліткових водоростей.

Рис. 4.1. Вітриніт
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Рис. 2. Семівітриніт

Рис. 3. Інертиніт (фюзиніт)
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Рис. 4.4. Лейптиніт

Також за мікроскопічних досліджень визначають мінеральні вкраплення
Ml.
4.5 Методи виділення з вугілля петрографічних складових частин
1. Ручне виділення ланцетом макроінгредієнтів з кусків вугілля (легко
можуть бути виділені фюзен та дюрен).
2. Розсівання на ситах вугілля після його механічного подрібнення:
механічно неміцний фюзен та крихкий вітрен у випадку дослідження вугілля
Донбасу концентруються в дрібних класах, а найміцніший дюрен – в крупних
класах.
3.
Еластичне
подрібнення
вугілля
та
наступна
сепарація
макроінгредієнтів. Якщо куски полосчатого вугілля піддавати еластичному
подрібненню в дробарках спеціальної конструкції (Є. Лемана та К. Гофмана, а
також І.Є. Коробчанського), що працюють за принципом пружного удару, то
при цьому здійснюється розколювання кусків вугілля за межами розділу
петрографічних макроінгредієнтів. Внаслідок різної твердості, густини та
в’язкості останніх вони піддаються неоднаковому вибірковому подрібненню,
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тому отримують вугільні класи, що є концентратами вітрено-кларена, дюрена,
фюзена.
4. Розшарування макроінгредієнтів вугілля у важких рідинах. Метод
розділення вугілля на макроінгредієнти в рідинах різної густини (водні розчини
хлоридів кальцію CaCl2 та цинку ZnCl2 різної концентрації, або суміші
органічних рідин, наприклад, бензолу С6Н6 та тетрахлорметану CCl4 в різному
співвідношенні) ґрунтується на використанні неоднакової дійсної густини
різних макроінгредієнтів.
Розділення кам’яного вугілля на групи петрографічних мікрокомпонентів
є ще складнішою задачею, ніж розділення на макроінгредієнти. З цією метою
застосовуються наступні методи досліджень.
1. Мацерація мінеральними кислотами та лугами. Цей метод
розрахований на повне окиснення та розклад вітриніту сумішшю Шульце
(бертолетова сіль KClO3 з концентрованою азотною кислотою HNO3):
3C + 2KClO3 → 3CO2 + 2KCl;
C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O.
В залишку отримують фюзиніт в суміші з лейптинітом, що потім можуть
бути розділені розшаруванням у важких рідинах різної густини.
2. Розшарування мікрокомпонентів вугілля у важких рідинах. Найбільше
розповсюдження для розділення вугілля на групи мікрокомпонентів отримав
метод розшарування в рідинах різної густини, що відповідає дійсній густині
виділених, наприклад, з кам’яного вугілля лейптиніту (≈1,25 г/см3), вітриніту
(1,30-1,35 г/см3) та фюзиніту (1,40-1,45 г/см3). Вітринітові концентрати містять
близько 90-97 % вітриніту, фюзинітові – 70-90 % фюзиніту, лейптинові –
60-87 % лейптиніту.
Контрольні запитання
1. В чому полягають предмет та задачі вугільної петрографії?
2. За допомогою яких показників здійснюють макроскопічний опис
твердих пальних копалин?
3. Які використовуються методи підготовки вугільних препаратів для їх
вивчення під мікроскопом?
4. Які типи об’єктів розрізняють за мікроскопічного дослідження вугілля?
5. Які макроінгредієнти визначають за петрографічного дослідження
вугілля?
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6. Які мікрокомпоненти (мацерали) визначають за петрографічного
дослідження вугілля?
7. Які методи використовують для виділення з вугілля різних
макроінгредієнтів?
8. Які методи використовують для виділення з вугілля різних
мікрокомпонентів?
Перелік джерел до 4 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. Мирошниченко Д. В. Петрографические характеристики /
Д. В. Мирошниченко // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1. Угли для
коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию. Гл. 1. –
Харьков : ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 24 – 30.
5. Маценко Г. П. Короткий словник з петрографії вугілля / Г. П. Маценко,
В. С. Білецький, Т. Г. Шендрик. – Донецьк : Східний видавничий дім. – 2011. –
74 с.
6. Мірошниченко Д. В. Методи контролю якості твердих вуглецевих
матеріалів / Д. В. Мірошниченко, І. В. Шульга, Д.Ю. Білець // Навчальний
посібник – Харків : НТУ ХПІ, 2022. – 223 с.
7. ISO 7404-1:2016 Methods for the petrographic analyses of coals. Part 1.
Vocabulary. – Geneva, ISO:2016. – 6 p.
8. ISO 7404-2:2009 Methods for the petrographic analyses of coals. Part 2.
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5. ПОХОДЖЕННЯ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН (ВИХІДНИЙ
МАТЕРІАЛ ТА УМОВИ УТВОРЕННЯ)
5.1 Хімічні складові частини рослин
Встановлено, що переважна маса кам’яного вугілля утворилась в
карбоновому періоді палеозойської ери, що тривав 210-265 млн років тому.
Згідно з основними теоріями, процес перетворення відмерлих рослинних
залишків в буре та кам’яне вугілля обов’язково проходить крізь торф’яну
стадію.
За сучасними уявленнями різниця у складі та властивостях всього
різноманіття викопного вугілля зумовлена наступними трьома факторами:
– особливостями вихідного рослинного матеріалу;
– умовами накопичення відмерлих рослин та їх первинних перетворень;
– напрямком та умовами всіх наступних перетворень менш зрілого
вугілля на більш зріле.
Флору кам’яновугільного періоду можна поділити на чотири основні
групи:
– хвощовидні, характерним представником яких був комишит, що ріс на
болотах, сягаючи до 100 м в вишину та до 10 м в діаметрі;
– плаунові – лепідодендрони (від гр. лускове дерево) висотою до 40 м та
діаметром до 2 м, що росли в сухіших районах та мали кору з характерним
правильним узором, який нагадував риб’ячу луску;
– папоротевидні включали до себе папороті багатьох видів та голосем’яні
рослини;
– кордаіти (за іменем німецького ботаніка XVI ст. Корда) – високі (до
40 м) дерева з тонким стовбуром та довгим вузьким листям, що нагадувало
листя пальми.
До головних хімічних складових частин рослин відносять:
– ліпіди або ліпоїди (бітумоутворювачі);
– вуглеводи;
– лігнін;
– білкові (або протеїнові) речовини;
– нуклеїнові кислоти.
Більшість з них відноситься до високомолекулярних сполук, короткі
відомості з хімії яких ми і розглянемо.
5.2 Короткі відомості з хімії високомолекулярних сполук
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Макромолекули більшості високомолекулярних сполук побудовані з
однакових багатократно повторених груп атомів – елементарних ланок. Такі
високомолекулярні сполуки називаються високополімерними сполуками,
високополімерами, або просто полімерами, на відміну від мономерів, тобто
низькомолекулярних сполук, які використовуються для синтезу сполук
високомолекулярних.
В деяких високомолекулярних сполуках в макромолекулах сполучаються
елементарні ланки, що розрізняються за хімічним складом, причому вони
можуть розташовуватись в макромолекулярному ланцюгу як регулярно (рідше),
так і нерегулярно (найчастіше). Такі високомолекулярні сполуки називаються
співполімерами.
В деяких співполімерах різні елементарні ланки в макромолекулярному
ланцюгу чергуються не хаотично, а входять до складу макромолекули у вигляді
блоків. Такі високомолекулярні сполуки називаються блокспівполімерами.
Якщо до лінійної макромолекули одного хімічного складу приєднати
(«привити») бокові ланцюги іншого складу, то утворюється розгалужений
полімер, що називають привитим співполімером.
За будовою головного ланцюгу високомолекулярні сполуки поділяються
на три класи:
1) Високомолекулярні сполуки, головний ланцюг яких побудований з
однакових атомів (гомоланцюгові), якщо це вуглець, то це – карболанцюгові
полімери.
2) Високомолекулярні сполуки, головний ланцюг яких побудований з
двох або більшої кількості різних елементів, наприклад, С та О, С та N, C ma S,
утворюють клас гетероланцюгових полімерів.
3) Високомолекулярні сполуки з поєднаною системою зв’язків.
В хімії високомолекулярних сполук реакції укрупнення макромолекул
загальноприйнято позначати наступними термінами.
Полімеризація – реакція поєднання кількох однакових менших молекул
(мономерів) у більші молекули (полімери), яка не супроводжується виділенням
побічних продуктів та, отже, відбувається без зміни елементного складу
(утворювані продукти мають той же атомний склад, що і вихідні матеріали).
Ступінь полімеризації п визначається кількістю зв’язаних між собою
елементарних ланок (фрагментів молекул мономеру) та розраховується за
формулою:
𝑛=

𝑀𝑛
,
𝑀𝑀
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(5.1)

де Мп – молекулярна маса полімеру, Мм – те ж для мономеру.
Наприклад, для етилену полімеризація відбувається так:
пН2С=СН2 → (–СН2–СН2-)п.
Сумісна полімеризація (або співполімеризація) – це реакція утворення
макромолекул з двох або більшої кількості різних вихідних мономерів, що
розрізняються між собою, а також відрізняються від кінцевого продукту реакції
(співполімеру) за атомним складом.
Поліконденсація – реакція поєднання кількох менших однакових або
неоднакових молекул (мономерів) в одну велику, яка супроводжується
одночасним відщепленням низькомолекулярних речовин – Н2О, СО2, NH3, HCl
тощо.
Поліконденсація ґрунтується на взаємодії речовин з різними
функціональними групами, наприклад, з карбоксильною та амінною:
НООС–(СН2)4–СООН + H2N–(CH2)6–NH2 →
→ HOOC–(CH2)4–CO–NH–(CH2)6–NH2+H2O.
Реакція поліконденсації, в якій беруть участь однорідні макромолекули,
називається гомополіконденсацією, а реакція поліконденсації, в якій беруть
участь різнорідні макромолекули, називається гетерополіконденсацією.
Сполуки
з
однією
функціональною
групою
утворюють
низькомолекулярні продукти, зі сполук з двома функціональними групами
утворюються високомолекулярні продукти з прямим ланцюгом, розчинні та
плавкі.
Наприклад, з терефталевої кислоти та етиленгліколю таким шляхом
отримують поліетиленглікольтерефталат (лавсан):
НООС–С6Н4–СООН + НО–СН2–СН2–ОН →
→ НООС–С6Н4–СО–О–СН2–СН2–ОН + Н2О;
НООС–С6Н4–СО–О–СН2–СН2–ОН + НООС–С6Н4–СООН →
→ НООС–С6Н4–СО–О–СН2–СН2–О–СО–С6Н4–СООН + Н2О.
Якщо ж в реакційній системі з’являється компонент з кількістю
функціональних груп більше двох, виникають розгалужені та просторово зшиті
полімери.

35

Прикладом тримірних полімерів можуть бути феноло-формальдегідні
полімери, що утворюються за поліконденсації фенолу з формальдегідом. В ядрі
фенолу є три рухливих атоми водню в положеннях 2, 4 та 6, здатні до реакцій
заміщення.
На початковій стадії конденсації утворюються метанольні похідні фенолу
– оксибензилові спирти:
С6Н5ОН + НСОН → о–НО–С6Н4–СН2–ОН.
Потім відбувається конденсація оксибензольних спиртів:
НО–С6Н4–СН2–ОН + НО–С6Н4–СН2–ОН →
→ НО–С6Н4–СН2–С6Н3ОН–СН2–ОН.
Поліконденсація фенолів, не заміщених в о- та п-положеннях, з
формальдегідом призводить до утворення полімеру тримірної будови – резиту:
ОН
ОН
ОН
│
│
│
…-С6Н2-СН2-С6Н2-СН2-С6Н2-…
│
│
│
СН2
СН2
СН2
│
│
│
…-С6Н2-СН2-С6Н2-СН2-С6Н2-…
│
│
│
ОН
ОН
ОН
За
нерівноважної
(необоротної)
поліконденсації
утворювані
високомолекулярні сполуки є термодинамічно стійкими, нездатними до
подальших перетворень за даної температури та інших умов реакції їх
утворення. Прикладами таких реакцій є:
– дегідрополіконденсація:
2пR–H  R2n + nH2;
–- поліциклізація;
3С2Н6  С6Н12 + 3Н2.
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Особливий інтерес викликають реакції полірекомбінації та радикальної
поліконденсації. Для полірекомбінації характерні три основні стадії (на
прикладі утворення полідіфенілметану):
- утворення первинних вільних радикалів (в тому числі зі сторонніх
речовин):
R–R’  R* + R’*;
– утворення вторинних радикалів:
С6Н5–СН2–С6Н5 + R*  C6H5–C*H–C6H5 + RH;
– рекомбінація вторинних радикалів:
2С6Н5–С*Н–С6Н5  СН(С6Н5)2–СН(С6Н5)2;
пСН(С6Н5)2–СН(С6Н5)2 + 2пR*  [–C(C6H5)2–C(C6H5)2-] + 2nRH.
Полірекомбінація є частковим випадком радикальної поліконденсації,
наприклад, за утворення полі-п-ксилену з п-ксилолу за піролізу:
п–СН3–С6Н4–СН3  п–СН3–С6Н4–С*Н2 + Н*;
п–СН3–С6Н4–СН3 + Н*  п–СН3–С6Н4–С*Н2 + Н2;
2п–СН3–С6Н4–С*Н2  п–СН2=С6Н4=СН2 + п–СН3–С6Н4–СН3;
П–СН2=С6Н4=СН2  [–CH2–C6H4–CH2-]n.
Ступінь необоротної поліконденсації Р залежить від тривалості процесу:
Р = кСо,
де k – константа швидкості
початкова концентрація.
За
рівноважної
високомолекулярні сполуки
подальших перетворень за

зникнення реакційних центрів;

(5.2)
η – час; Со –

(оборотної)
поліконденсації
утворювані
є термодинамічно нестійкими, здатними до
даної температури та інших умов реакції їх
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утворення. Оборотність реакцій полімеризації тісно пов’язана з
функціональністю молекул.
Нехай f – середня функціональність однієї молекули, а No – вихідна
кількість молекул мономеру. Тоді Nof – кількість всіх функціональних груп
перед початком процесу. За кожного елементарного акту конденсації зникають,
принаймні, дві функціональні групи та одна молекула мономеру. Після
проведення процесу поліконденсації лишається N молекул, а витрачається їх
No-N, кількість функціональних груп, що прореагувала, дорівнює 2(No-N).
Звідси глибина перетворення:

X=

2( N o - N )
Nof

.

(5.3)

Середній ступінь поліконденсації:

P=

No
N

(5.4)

.

Тому може бути встановлений зв’язок між Х та Р:

X

2 2
2
1

 (1  )
f Pf
f
P

(5.5)

1
.
fX
12

(5.6)

Або:

P=

lim X =
P→∞

2
.
f

(5.7)

За f < 2 ця межа не має фізичного сенсу. За f = 2 ця межа дорівнює
2
одиниці. За f > 2:  1.
f
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Тобто, утворюється високомолекулярна сполука, в якій витрачені далеко
не всі функціональні групи (глибина перетворення менша за одиницю). Це і є
умова оборотної поліконденсації.
Вельми важливими є також питання, що відносяться і до процесів
розукрупнення високомолекулярних сполук. В хімії високомолекулярних
сполук для цього користуються двома термінологічними позначеннями.
1. Деполімеризація – реакція, зворотна до полімеризації, тобто реакція
розукрупнення макромолекул високомолекулярної сполуки на мономери,
дімери тощо, але обов’язково без зміни атомного складу.
2. Деструкція – реакція руйнування початкової структури макромолекул
високомолекулярних сполук з утворенням нових продуктів, що відрізняються
за структурою та властивостями (і атомним складом) від вихідних, під хімічним
(деструкція окислювальна, відновлювальна, гідролітична) або фізичним
впливом (за теплового – термічна деструкція).
Існують два механізми термічної деструкції полімерів. У відповідності з
одним з них за наявності в полімері достатньо рухливих атомів водню розрив
вуглецевого ланцюгу супроводжується диспропорціонуванням – переносом
атомів водню до місця розриву. Внаслідок переносу утворюється один
насичений та один ненасичений краї ланцюгу (або вільний радикал),
наприклад:
R–CHR’–CH2–CHR’’–CH2–CHR’’’–CH2-RIV 
 R–CHR’–CH2–CR’’ = CH2 + CH2R’’’–CH2–RIV.
За іншим механізмом при обмеженій кількості або малій рухливості
атомів водню в полімерному ланцюгу розриви не супроводжуються їх
переносом. В результаті утворюються вільні, в тому числі полімерні радикали:
R–CH2–CR’R’’–CH2–CR’’’RIV–CH2–CRVRVI–CH2–CRVIIRVIII–RIX 
 R–CH2–CR’R’’–CH2–C*R’’’RIV + *CH2–CRVRVI–CH2–CRVIIRVIII–RIX.
Ці макрорадикали можуть розпадатись і далі:
R–CH2–CR’R’’–CH2–C*R’’’RIV  R–CH2–C*R’R’’ + CH2=CR’’’RIV.
Вільні радикали – хімічно ненасичені частки, що мають вільні
валентності, тобто один або два неспарені електрони. Наявність вільної
валентності надає вільному радикалові парамагнітні властивості (здатність
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притягуватись до полюсів магніту) та високу хімічну
Найтиповішими для вільних радикалів є наступні хімічні реакції:
– заміщення:

активність.

R* + R’–R’’  R–R’ + R’’*;
– приєднання та розпад:
R* + R’=R’’  R–R’–R’’*;
– ізомеризація:
R–-СН2–C*H2  R–C*H–CH3;
– рекомбінація:
R* + R’*  R–R’;
– диспропорціонування:
2R–CH2–C*H2  R–CH=CH2 + R–CH2–CH3.
Утворені радикали внаслідок подальшого розпаду або взаємодії з
молекулою в реакціях заміщення, приєднання, розпаду та ізомеризації
перетворюються на інші радикали і т.д. – розвивається ланцюгова реакція.
Низка перетворень одних радикалів на інші відбуватиметься доти, допоки
ланцюг не обірветься.
Це може бути в наступних випадках:
– рекомбінація;
– диспропорціонування;
– утворення малоактивних радикалів, головним чином з великою
молекулярною масою (макрорадикалів), не здатних до реакції подовження
ланцюгу, оскільки вони дуже повільно реагують один з одним;
– зіткнення радикалів зі стінками реакційної камери з утворенням
макрорадикалів з речовин матеріалу стінки.
5.3 Структура та властивості хімічних складових частин рослин
Ліпіди (бітумоутворювачі).
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Це – речовини, що входять головним чином до складу кутікули – плівки,
що утворює зовнішню оболонку одно- та багатокліткових рослин.
Жири та жирні масла – складні етери триатомного спирту гліцерину
Н2СОН-СНОН-СН2ОН та різноманітних жирних кислот, зокрема, насичених –
масляної С3Н7СООН, капронової С5Н11СООН, каприлової С7Н15СООН,
капринової С9Н19СООН, лауринової С11Н23СООН, мірістинової С13Н27СООН,
пальмітинової С15Н31СООН, стеаринової С17Н35СООН, ейкозанової (арахінової)
С19Н39СООН, бегенової С21Н43СООН, лігноцеринової С23Н47СООН.
Кислоти з одним подвійним зв’язком:
Н3С–СН2–СН=СН–(СН2)7–СООН
додеценова кислота

Н3С–(СН2)3–СН=СН–(СН2)7–СООН
тетрадеценова кислота

Н3С–(СН2)5–СН=СН–(СН2)7–СООН
пальмітолеїнова кислота

Н3С–(СН2)7–СН=СН–(СН2)7–СООН
олеїнова кислота

Н3С–(СН2)9–СН=СН–(СН2)7–СООН
ейкозенова кислота

Н3С–(СН2)7–СН=СН–(СН2)11–СООН
ерукова кислота

Два подвійні зв’язки має лінолева кислота:
Н3С–(СН2)4–СН=СН–СН2–СН=СН–(СН2)7–СООН.
По три подвійні зв’язки мають, наприклад, ізомери:
Н3С–СН2–СН=СН–СН2–СН=СН–СН2–СН=СН–(СН2)7–СООН
ліноленова кислота

Н3С–(СН2)3–СН=СН–СН=СН–СН=СН–(СН2)7–СООН
елеостеаринова кислота
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Чотири подвійних зв’язки має арахідонова кислота:
Н3С–(СН2)4–(СН=СН–СН2)4–СН2–СН2–СООН
Шість подвійних зв’язків має докозагексенова кислота:
Н3С–(СН=СН–СН2)6–СН2–СН2–СООН
Потрійний зв’язок має тариринова кислота С17Н31СООН.
Виділені також оксі- та кетокислоти:
Н3С–(СН2)5–СН(ОН)–СН2–СН=СН–(СН2)7–СООН
рицилова кислота

Н3С–(СН2)3–(СН=СН)3–(СН2)4–СО–(СН2)7–СООН
ліканова кислота

Три гідроксильні групи в молекулі гліцерину можуть бути етерифіковані
або однією, або двома, або трьома різними кислотами, наприклад:
Н2С–О–СО–С17Н33Н2С–О–СО–С17Н33
│
│
НС–О–СО–С17Н33
НС–О–СО–С17Н33
│
│
Н2С–О–СО–С17Н33
Н2С–О–СО–С17Н33
Ненасичені кислоти піддаються низці перетворень, що призводять до
нових речовин, причому насиченого характеру. Наприклад, для лінолевої
кислоти:

→

Н3С–(СН2)4–СН=СН–СН2–СН=СН–(СН2)7–СООН
+
Н3С–(СН2)4–СН=СН–СН2–СН=СН–(СН2)7–СООН
Н3С–(СН2)4–СН–СН–СН2–СН–СН–(СН2)7-СООН
│ │
│ │
Н3С–(СН2)4–СН–СН–СН2–СН–СН–(СН2)7–СООН
Н3С–(СН2)4–СН-СН-СН2-СН-СН-(СН2)7-СООН
│ │
│ │
Н3С-(СН2)4-СН-СН-СН2-СН-СН-(СН2)7-СООН
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→

;

→

Н3С–(СН2)4–СН–СН-СН2–СН–СН-(СН2)7–СО
│ │
│ │
\
│ │
│ │
О + Н2О;
│ │
│ │
/
Н3С–(СН2)4–СН–СН–СН2–СН–СН–(СН2)7–СО

→

За відщеплення вуглекислого газу утворюється вуглеводень:

→

Н3С–(СН2)4–СН–СН–СН2–СН–СН–(СН2)7–СО
│ │
│ │
\
│ │
│ │
О
│ │
│ │
/
Н3С–(СН2)4–СН–СН–СН2–СН–СН–(СН2)7–СО
Н3С–(СН2)4–СН–СН–СН2–СН–СН–(СН2)6–СН3
│ │
│ │
Н3С–(СН2)4–СН–СН–СН2–СН–СН–(СН2)6–СН3

→

+СО2.

Воски, кутин, суберин. Воски – складні етери одноосновних жирних
кислот та вищих одноатомних спиртів, наприклад, монтановий віск – етер
монтанової кислоти С27Н55СООН та церилового спирту С26Н53ОН:
С27Н55СООН + НО-С26Н53 → С27Н55СООС26Н53 + Н2О.
Встановлено, що до складу восків входять насичені кислоти ряду
Н3С-(СН2)п-СООН з парною кількістю атомів вуглецю в молекулі в межах 2434: тетракозанова С23Н47СООН, гексакозанова С25Н51СООН, октакозанова
С27Н54СООН, триаконтанова С29Н59СООН, дітриаконтанова С31Н63СООН,
тетратриаконтанова С33Н67СООН кислоти.
У восках присутні спирти ряду Н3С–(СН2)п–СН2ОН з тією ж парною
кількістю вуглецевих атомів в молекулі: тетракозанол С23Н47–СН2–ОН,
гексакозанол С25Н51–СН2–ОН, октакозанол С27Н55–СН2–ОН, триаконтанол
С29Н59–СН2–ОН,
дітриаконтанол
С31Н63–СН2–ОН,
тетратриаконтанол
С33Н67-СН2–ОН. Є у восках і насичені вуглеводні з кількістю вуглецевих атомів
в ланцюжку від 25 до 31: н-пентакозан С25Н52, н-гептакозан С27Н56, н-нанокозан
С29Н60, н-гептриаконтан С31Н64. Тобто, вуглеводні восків, на відміну від кислот
та спиртів, містять непарну кількість атомів вуглецю в молекулі.
Деякі види бурого вугілля є джерелом отримання воску, який, на відміну
від бджолиного, називають монтан-воском, або гірничим воском.
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Дуже близько до восків стоїть кутин, який просочує зовнішній шар
епідермісу листя та молодих пагонів і утворює кутикулу, а також суберин –
речовина коркової тканини в корі деяких рослин.
Споронин та поленін – покрівні тканини спор та квіткового пилку.
Смоли та бальзами. Смоли схожі на воски, оскільки до їх складу входять
складні етери. Але на відміну від восків, смоли розчинні в ацетоні Н3С-СО-СН3.
Смоли – секреторні виділення вищих (головним чином хвойних) рослин.
Їх призначення полягає в тому, щоб загоювати пошкодження рослин, причому
смоли виділяються у вигляді бальзамів - в суміші з етерними маслами.
Зі смоли рослин виділені також численні вуглеводні, що мають загальну
формулу С10Н16, - терпени. Розрізняють аліфатичні та циклічні терпени. До
аліфатичних терпенів відноситься, наприклад, міоцен:
Н3С–С=СН–СН2–СН2–С–СН=СН3
│
││
СН3
СН2
Аліфатичні терпени в рослинах зустрічаються порівняно рідко.
Більша частина моноциклічних терпенів має шестикутний вуглецевий
кістяк, тобто є гідрованими похідними головним чином п-цимолу
(п-метилізопропілциклогексатрієну):
п-Н3С–С6Н4–СН(СН3)2.
Слід звернути увагу, що п-цимол є не ароматичною сполукою, а
циклічною сполукою з трьома подвійними зв’язками, тобто саме формула його
ядерної частини відповідає формулі Кекуле, яку часто застосовують для
ароматичних вуглеводнів.
Продуктом повного відновлення моноциклічних терпенів та їх похідних є
циклічний вуглеводень – 1-метил-4-ізопропілциклогексан, який називають
ментаном:
п-Н3С–С6Н10–СН(СН3)2.
З моноциклічних терпенів широко розповсюджений в рослинах лімонен,
що під впливом кислот ізомеризується в оптично недіяльний терпен – терпінен,
що є сумішшю двох ізомерів:
НС-СН2

Н2С-СН
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// \
/ \\
Н3С-С
СН-С=СН2→Н2С=С С-СН(СН3)2;
\ /
│
\ /
Н2С-СН2 СН3
Н2С-СН2
НС-СН2
НС-СН
// \
// \\
Н3С-С
СН-С=СН2→Н3С-С С-СН(СН3)2;
\ /
│
\ /
Н2С-СН2 СН3
Н2С-СН2
Кисневі похідні моноциклічних терпенів – спирти та кетони – мають таку
будову:
НС-СН2
НО Н2С-СН2 СН2
// \
\ / \
//
Н3С-С
СН-С(СН3)2 Н3С-С
СН-С
\ /
│
\
/
\
Н2С-СН2 ОН
Н2С–СН2 СН3

Н2С---–СО
/
\
Н3С-СН
С=С(СН3)2
\
/
Н2С – СН2

З біциклічних терпенів широко розповсюджений у хвойних рослинах пінен;
його вміст у скипидарі сягає 70-90 %. Встановлена наявність α- та β-пінену:
НС---------СН2
/\
\
Н3С–С С(СН3)2–СН
\\
/
НС----------СН2

НС----------СН2
/\
\
Н2С=С С(СН3)2–СН
\
/
Н2С---------СН2

α-пінен

Одним з перших продуктів
присутності вологи є спирт – собреол:

β-пінен

автоокиснення

α-пінену

НО–СН–СН2
/
\
С10Н16 + Н2О + О → Н3С-С
СН–С(СН3)2–ОН.
\\
/
НС–СН2
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киснем

за

Собреол, в свою чергу, легко відщеплює воду з утворенням етера –
пінолу:
________________
│
│
НО-СН-СН2
НС – СН2
│
/
\
/
\
│
Н3С-С
СН-С(СН3)2-ОН→Н3С-С
СН-С(СН3)2-О
\\
/
НС – СН2
За взаємодії α-пінену із сухим киснем окислюється метиленова група,
сусідня з подвійним зв’язком; при цьому спочатку утворюється гідроперекис:
НС---------СН2
НС------------СН2
/\
\
/\
\
Н3С-С С(СН3)2-СН+О2→ Н3С-С С(СН3)2-СН.
\\
/
\\
/
НС----------СН2
НС------------СН-ООН
В подальшому отримують кетон – вербенон:
НС-------------СН2
НС------------СН2
/\
\
/\
\
Н3С-С С(СН3)2-СН→Н3С-С С(СН3)2-СН+Н2О.
\\
/
\\
/
НС------------СН-ООН НС-----------С=О
В скипидарах та багатьох інших етерних маслах зустрічається єдиний
кристалічний біциклічний терпен – камфен.

Н2С=С----С(СН3)2
/
\
НС–СН2–СН
\
/
Н2С----СН2
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За окиснення камфену біхроматом калію в кислому середовищі з виходом
до 90 % отримують біциклічний кетон – камфору:
О=С---------СН2
/
\
Н3С–С–С(СН3)2–СН
\
/
Н2С---------СН2
За відновлення камфори отримується суміш двох стереоізомерних
вторинних спиртів – борнеолу та ізоборнеолу:
НСОН-----СН2
/
\
Н3С-С-С(СН3)2-СН2
\
/
Н2С----------СН2

НОСН-------СН2
/
\
Н3С-С-С(СН3)2-СН2
\
/
Н2С---------СН2

борнеол

ізоборнеол

Окрім терпенів в рослинних етерних маслах надзвичайно розповсюджені
вуглеводні того ж складу, але більшої молекулярної маси (С5Н8)п – політерпени.
Вуглеводні з формулою (С5Н8)3 називають сесквітерпенами, з формулою
(С5Н8)4 – дітерпенами, з формулою (С5Н8)6 – тритерпенами.
Відомі моноциклічні сексвітерпени з трьома подвійними зв’язками:
п-Н3С–С6Н7=С(СН3)–СН2–СН2–СН=С(СН3)2
бісаболен

Також відомі біцикличні сесквітерпени з двома подвійними зв’язками та
трициклічні з одним подвійним зв’язком. Так, біциклічний сесквітерпен
кадинен за дегідрування сіркою утворює 1,6-діметил-4-ізопропілнафталін, що
називають кадаліном.
Біциклічний терпен селінен за нагрівання із сіркою дає похідне
нафталіну – еудалін (1-метил-7-ізопропілнафталін).
Нелетка частина живиці складається головним чином з карбонових
кислот С19Н29СООН. Найвідоміша з них абієтинова (лат. abies – сосна), яку
отримують з каніфолі. Будова її доведена шляхом дегідрування сіркою або
відновлення паладієм на вугіллі, а також отриманням ароматичного
вуглеводня – 1-метил-7-ізопропілфенантрену (ретену).
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Окрім абієтинової кислоти, до складу каніфолі входить її ізомер –
левопімарова кислота та декстропімарова кислота, що містить вінильну групу
Н2С=СН-. Внаслідок дегідрування декстропімарової кислоти сіркою
утворюється вуглеводень пімантрен – 1,7-діметилфенантрен.
Широко розповсюджені в природі і тритерпеноїди С30Н50О.
Пентациклічний
тритерпеноїд
β-амірин
за
дегідрування
селеном
перетворюється на похідне піцену, в якому зберігаються гідроксильна та лише
дві метильні групи з молекули вихідної речовини.
Також широко розповсюджені в рослинах сполуки з 40 атомами вуглецю
С40Н56, що отримали назву каротиноїдів.
Найширше розповсюджений в природі β-каротин. Він міститься в усіх
зелених частинах рослин як постійний супутник хлорофілу. Доведено, що
молекула β-каротину містить два кінцевих β-хінонових кільця, пов’язаних через
ланцюг, що складається з чотирьох ізопентадієнових залишків, а каталітичним
гідруванням встановлено, що в молекулі β-каротину міститься 11 подвійних
зв’язків. За окиснення β-каротину озоном та перманганатом калію утворюються
такі кислоти:
Н3С–СО–СН2–СН2–СН2–С(СН3)2–СООН
геронова

НООС–СН2–СН2–С(СН3)2–СООН
α,α-діметилглутарова

НООС–СН2–С(СН3)2–СООН
α,α-діметилянтарна

НООС–С(СН3)2–СООН
діметилмалонова

З природних смол виділені моно- та діфенольні похідні аліфатичних
вуглеводнів.
Вуглеводи являють собою оксиальдегіди, оксикетони та деякі їх похідні.
Прості вуглеводи (моносахариди) – гексози С6Н12О6 (глюкоза, фруктоза),
пентози С5Н10О5 (рибоза, дезоксирибоза). В твердому стані вони мають будову
циклічних напівацеталей багатоатомних альдегідо- та кетоноспиртів; у вигляді
розчинів моносахариди мають нециклічну будову:
НОСН2–СНОН–СНОН–НСОН–СНОН–СОН
D-глюкоза
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НОСН2–СН–СНОН–НСОН–СНОН–СН–ОН
│
│
---------------О---------------напівацеталь глюкози

Олігосахариди (від гр. όιηγος – небагато) складаються з невеликої
кількості (від 2 до 6) моносахаридних залишків. Найважливішими є
дисахариди, що утворюються внаслідок конденсації двох молекул гексози з
відщепленням води:
2С6Н12О6 → С12Н22О11 + Н2О.
Зв’язок в олігосахаридах між залишками моносахаридів здійснюється
крізь атоми кисню, наприклад:
С6Н11О5–О–С6Н11О5.
целобіоза

Утворюються вуглеводні шляхом
рослинами діоксиду вуглецю та води:

фотосинтезу

з

асимільованих

6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2.
Целюлоза, або клітковина (С6Н10О5)п, відноситься до найскладніших
вуглеводнів – полісахаридів, які належать до гетероланцюгових
високомолекулярних сполук з макромолекулярною будовою.
Целюлоза – головний будівельний матеріал рослинних тканин.
Целюлоза зовсім нерозчинна в органічних розчинниках, але в
концентрованій соляній (40 %) та сірчаній (72-80 %) кислотах за звичайної
температури целюлоза піддається повному гідролізу з утворенням глюкози:
(С6Н10О5)п + (п-1)Н2О → пС6Н12О6.
За неповного гідролізу соляною кислотою разом з глюкозою
утворюються дисахарид целобіоза, трисахарид целотриоза, тетрасахарид
целотетраоза, а також вищий олігосахарид – гексасахарид.
Ацилюванням або метилуванням целюлози можуть бути отримані складні
або прості етери:
(С6Н10О5)п + 3(п-1)Н3ССООН → [C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3(n – 1)H2O;
триацетат целюлози
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(С6Н10О5)п + 3(п – 1)Н3СОН → [C6H7O2(OCH3)3]n + 3(n – 1)H2O.
триметилцелюлоза

Целюлоза складається з нитковидних макромолекул, в яких залишки
D-глюкози пов’язані β-глікозидними зв’язками в положеннях 1, 4 крізь атомі
кисню, повернуті один відносно одного на 180º.
Пектинові речовини здатні розчинятись в гарячій воді. Це –
високомолекулярні ангідриди пентоз та гексоз.
Пектинові речовини виконують опорну функцію в стінках рослинних
клітин, головним чином в молодих плодах та тканинах. В основі будови цих
полісахаридів лежить ланцюг із залишків D-галактуронової кислоти:
(–С6Н8О5–О–)п.
Утворення галактуронової кислоти в рослинах пов’язане з окисненням
первинної спиртової групи в молекулі галактози:
НОСН2–CHOH–HOCH–HOCH–CHOH–COH + O2 →
D-галактоза

→ HOOC–CHOH–HOCH–HOCH–CHOH–COH + H2O.
D-галактуронова кислота

Геміцелюлози – гетерополісахариди, за гідролізу яких отримуються
найпростіші цукри – пентози, гексози та уронові кислоти типу галактуронової.
Гідроліз геміцелюлоз відбувається легше, ніж целюлози, але складніше, ніж у
пектинових речовин.
Геміцелюлози мають східну з целюлозою хімічну будову: в основі
частини з них (гексозанів) також знаходяться шестичленні гетероцикли складу
С6Н10О5.
Лігнін – нерегулярно побудована високомолекулярна ароматична
сполука з тримірною структурою розгалужених макромолекул.
Лігнін є другою після целюлози за розповсюдженістю на земній кулі
органічною речовиною.
Лігнін заповнює міжклітковий простір вищих рослин.
За м’якого окиснення лігніну нітробензолом в лужному середовищі
утворюються альдегіди – п-оксібензальдегід, ванілін та бузковий альдегід.
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За жорсткіших умов окиснення отримуються кислоти. Так, за нагрівання
лігніну піхти до 170 ºС з 70 %-вим КОН, метилуванням отриманих продуктів
діметилсульфатом H3C-O-SO2-O-CH3 та окисненням перманганатом калію
KMnO4 отримують з високими виходами вератрову та ізогеміпінову кислоти.
З лігніну модрини таким чином отримується триметилгалова кислота.
За нагрівання лігніну пихти з етиловим спиртом та соляною кислотою
отримують етоксікетон.
Лігнін модрини, оброблений аналогічним чином, дає подібний кетон, але
з додатковою метокисльною групою.
Були також виділені інші оксикетони.
За каталітичного гідрування лігніну відбувається руйнування його
макромолекули з утворенням 1-н-пропіл-4-оксіциклогексану:
п-НО–С6Н10-н–С3Н7.
1897 р. була запропонована гіпотеза, згідно з якою лігнін утворюється з
коніферилового спирту шляхом його конденсації або полімеризації.
Коніфериловий спирт в процесі його ензиматичного дегідрування (під
впливом біологічних каталізаторів – ензимів) перетворюється на феноксильний
радикал, що може існувати в одній ароматичній (Ra) та трьох хінонметидних
(Rb, Rc, Rd) формах.
Шляхом взаємодії двох радикалів, що знаходяться у формах Rb ma Rc,
утворюється дімер – дегідроконіфериловий спирт.
Протонування та ароматизація феноксильного іону у формі Ra призводить
до гваяцилгліцерин-β-коніферилового етеру (ділігнолу).
Сполучення двох радикалів у формі Rb крізь перехідний дімерний
п-хінонметид веде до утворення іншого ділігнолу – пінорезинолу.
За взаємодії двох радикалів у формі Rc утворюються біфенільно зв’язані
ділігноли третього типу – біс-5-дегідроконіфериловий спирт.
За взаємодії радикалів у формі Ra ma Rc і наступній реароматизації
утворюється діконіфериловий етер.
Всі ці ділігноли є фенолами, тому можуть конденсуватися і з
коніфериловим спиртом, і з лігнолами, утворюючи все складніші сполуки.
Поліконденсаційні процеси лігніфікації відбуваються доти, поки
молекула лігніну не стане настільки великою та заплутаною, що фенольні
гідроксили стануть недоступними для окислювальних ферментів.
Білки є складними природними азотовмісними високомолекулярними
сполуками, широко розповсюдженими в природі, які складають основу всіх
життєвих процесів.
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Білки входять до складу протоплазми клітин всіх організмів.
Молекули білку побудовані з довгих поліпептидних ланцюгів, в яких
залишки α-амінокислот пов’язані один з одним імідними зв’язками –CO–NH-:
–NH–CH–CO–NH–CH–CO–NH–CH–CO–,
│
│
│
R
R’
R’’
де R можуть бути вуглеводневими радикалами аліфатичного або ароматичного
ряду, гетероциклічними або сірковмісними.
Амідний зв’язок, що поєднує залишки α-амінокислот у білках, називають
пептидним, а полімери α-амінокислот – поліпептидами:
[–NH–CH(R)–CO–]n.
За гідролізу білки перетворюються на α-амінокислоти із загальною
формулою:
NH2–CH(R)–COOH.
За хімічною будовою α-амінокислоти, виділені з продуктів гідролізу
білку, можна об’єднати в п’ять груп:
1. Монокарбонові моноамінокислоти:
H2N–CH2–COOH
глікоколь (гліцин)
α-амінооцтова кислота

H2N–CH(CH3)–COOH
аланін
α-амінопропіонова кислота

(H3C)2–CH2–CH(NH2)–COOH
лейцин
α-аміноізокапронова кислота

C6H5–CH2–CH(NH2)–COOH
фенілаланін
β-феніл-α-амінопропіонова кислота
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C8H5NH–CH2–CH(NH2)–COOH
триптофан
індолілаланін

C4H7NH–COOH
пролін

C3H3N2–CH2–CH(NH2)–COOH
гістидін (β-імідазоліл-α-амінопропіонова кислота)

2. Дікарбонові моноамінокислоти:
HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH
аспарагінова кислота
аміноянтарна кислота

HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH
глютамінова кислота
α-аміноглутарова кислота

3. Монокарбонові діамінокислоти:
H2N–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH
лізин
α,φ-діамінокапронова кислота

4. Оксіамінокислоти:
HO–CH2–CH(NH2)–COOH
серин
оксіаланин

n-HO–C6H4–CH2–CH(NH2)–COOH
тирозин
п-оксіфенілаланін

5. Сірковмісні амінокислоти:
HS–CH2–CH(NH2)–COOH ↔
цистеїн

53

β-тіо-α-амінопропіонова кислота

↔ HOOC–CH(NH2)–CH2–S–S–CH2–CH(NH2)–COOH
цистин
β-ді-(α-амінопропіоніл)-дісульфід

Цистеїн є відновленою формою цистину та, навпаки, цистин є окисною
формою цистеїну.
H3C–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH
метіонін
γ-метилтіо-α-аміномасляна кислота

Поліпептидні ланцюги побудовані, як вже зазначалось, з
ланок -CH-CO–NH–, з’єднаних «впритул», та розрізняються лише білковими
залишками R. Ці залишки можуть бути полярними та неполярними,
кислотними або основними тощо.
Продукти конденсації амінокислот з вуглеводами отримали назву
меланоїдинів:
HO–CH2–(CHOH)4–COH + H2N–CH2–COOH →
→ HO–CH2–(CHOH)4–CH=N–CH2–COOH + H2O;
HO–CH2–(CHOH)4–CH=N–CH2–COOH →
→ HO–CH2–(CHOH)4–CH=N–CH3 + CO2.
Амінокислоти можуть вступати у взаємодію і з іншими
гідроксилвмісними органічними сполуками за типом реакцій утворення
амінокислот:
H2N–CH2–COOH + HO–CH2–CH2–COOH →
→ HOOC–NH(CH2)–CH2–CH2–COOH + H2O.
Нуклеїнові кислоти (полінуклеотиди) являють собою полімери, утворені
внаслідок конденсації нуклеотидів – хімічних сполук, що складаються із
залишків фосфорної кислоти Н3РО4, вуглеводневого компонента пентози
(рибози або дезоксирибози) та однієї з пуринових та піримідинових основ
(аденін, гуанін, цитозин, тимін або замість останнього - урацил).
Змішані високомолекулярні сполуки. До них відносяться білки, що
містять одночасно вуглеводну або ліпідну компоненту, або пов’язані з
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нуклеїновими кислотами, а також полісахариди, що містять білкову та/або
ліпідну компоненти.
5.4 Перетворення відмерлих рослин та їх хімічних складових
Вихідним матеріалом для утворення гумусового вугілля були всі наземні
рослини, що є в природі у великому різноманітті внаслідок зміни панівних груп
рослин від епохи до епохи.
Ліптобіолітове вугілля, як і гумусове, утворюється також з наземної
рослинності, але з найстійкіших за природних умов компонентів наземних
рослин – покрівних тканин (кутикули, кора, смоли, спори, пилок).
Вихідним матеріалом для сапропелітового вугілля є виключно скупчення
водоростей – зелених, синьо-зелених.
За перетворень в умовах повної відсутності кисню ці скупчення утворили
т.зв. «сапропель», з якого далі сформувались горючі копалини класу
сапропелітів.
Змішане вугілля є продуктом перетворення різної наземної та водної
рослинності.
Тління – перетворення залишків вищих рослин за достатнього доступу
повітря (в аеробних умовах) та присутності води на поверхні грунту.
Перегнивання (гуміфікація). Цей процес відрізняється від тління
недостатнім доступом повітря, тобто здійснюється на деякій глибині, та
відбувається за малої вологості. Перегнивання ідентичне неповному
окисненню.
При цьому більша частина рослинного матеріалу руйнується,
залишається лише забарвлений у бурий колір щільний залишок – перегній.
Торфоутворення - вельми розповсюджений в природі процес.
Відбувається воно за великої вологості спочатку за недостатнього доступу
кисню повітря, а потім за майже повної його відсутності.
Гнилісне бродіння (або гниття) – перетворення відмерлих органічних
залишків, за якого процес здійснюється в стоячій воді під великим її шаром без
доступу кисню повітря.
Процес супроводжується утворенням значної кількості газів (сірководню,
метану, аміаку) та більш або менш щільного залишку, який називають
сапропелем, що означає гнилий мул (від гр. ζαπρος – гнилий та πειος – глина,
мул, багнюка).
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5.5 Стадії та умови утворення твердих пальних копалин
Стадії та умови утворення гумітів.
Для
гумітів
найпоширенішою
вуглеутворювального процесу:

є

наступна

схема

торфо-

Вищі рослини → торфоутворення →вуглеутворення.
Торфоутворення – процес більш або менш інтенсивних посмертних
перетворень рослинних залишків під впливом діяльності мікроорганізмів за
умов підвищеної вологості та ускладненого доступу повітря.
Глибина перетворення материнського матеріалу в торф’янику
характеризується ступенем розкладу торфу, що визначається візуально
(неозброєним оком або під мікроскопом) за вмістом в ньому безструктурної
маси та вимірюється у відсотках.
Іншою важливою характеристикою сучасних торфів є тип вихідної
рослинності, з якої вони утворені, або їх ботанічний склад.
Рослинність низових торф’яників вельми різноманітна, в них
зустрічаються часті зарості очерету, пушиці, хвощів, осоки, зелені та гіпнові
мохи. Торфоутворювачі низових боліт живляться жорсткими грунтовими
водами.
Верхові болота вкриті головним чином різними видами білих мохів. На
цих болотах ростуть клюква, багульник, голубика, карликові сосни.
Рослинність верхових торф’яників живиться переважно атмосферними осадами
(дощ, сніг) та в меншому ступені грунтовими водами, причому м’якішими, ніж
у низових торф’яниках.
Перехідні торф’яники займають середнє положення між верховими та
низовими.
Вже із самого початку свого формування органічна речовина твердого
палива є різновидом колоїдної системи (гелю), оскільки всі живі організми
майже повністю складаються з колоїдів, переважно з гідрофільних гелів.
Гідрофільними називають колоїдні системи, дисперсійним середовищем в
яких є вода. Вони мають властивість оборотності, тобто здатні до спонтанного
утворення зі складових частин. Гідрофобні колоїдні системи необоротні,
спонтанно вони утворитись не можуть. Гелі – колоїдні системи, здатні
зберігати певну геометричну форму; золі – системи, здатні деформуватися
(текти) вже за найменших навантажень.
На торф’яній стадії перетворень палива руйнування вихідних
високомолекулярних речовин (внаслідок гідролізу та біохімічних процесів)
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призводить до часткового перетворення гелю на золь. В подальшому
поліконденсація та полімеризація продуктів первинного розпаду вихідних
органічних речовин викликає утворення в золі просторової сітки макромолекул
та золь знов перетворюється на гель.
Донедавна вуглеутворення поділяли на дві стадії:
А) діагенез (від гр. δηαγεσεζης – переродження) - перетворення болотного
торфу на щільне буре вугілля;
Б) метаморфізм (від гр. κεηακκρθόοκαη – перетворення) донедавна
розуміли як еволюцію бурого вугілля від менш зрілого до більш зрілого,
перехід його до кам’яного вугілля, еволюція кам’яного вугілля від менш зрілого
до більш зрілого та перетворення останнього на антрацит.
В останній час деякі геологи почали розрізняти три стадії літіфікації:
А) діагенез;
Б) катагенез (від гр. θαηα – донизу та γεσεζης – розвиток) – поступове
ущільнення осадових порід та подальше поглиблення процесів вуглеутворення
від менш зрілих до більш зрілих гумітів. Катагенез поділяють на три етапи:
– початковий (утворення бурого та довгополум’яного кам’яного вугілля);
– середній (утворення газового та жирного вугілля);
– кінцевий (утворення коксового та піснуватого спікливого вугілля);
В) метаморфізм:
– початкова стадія – утворення пісного кам’яного вугілля та
напівантрацитів;
– власне метаморфізм – перетворення антрациту та графіту (температура
більше 200 ºС, тиск більше 200 МПа).
Ми за традицією використовуємо здебільшого термін «метаморфізм», а
не «катагенез», оскільки фактори цих двох процесів ті ж самі (температура,
тиск, час).
Ступень метаморфізму вугілля може визначатися не лише впливом
окремих факторів, а видами метаморфізму:
1) контактний, або термічний – підвищення ступеня метаморфізму могло
відбуватись за контакту вугільних пластів з виверженими вулканічними
масами, які містили в собі величезну кількість тепла (температура лави за
виверження сягає 1300 ºС);
2) тектонічний, або динамометаморфізм – основною причиною, що
підвищує ступень зрілості вугілля за даного виду метаморфізму, є
складкоутворювальні сили, які зумовлюють процеси гороутворення;
3) регіональний, або глибинний – викликає зміни властивостей вугілля
внаслідок їх опускання на глибину.
Підвищений тиск створюється товщою породи, що лежить вище.
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Правила Хільта (Німеччина):
1. За опускання вглиб Землі температура підвищується на 1 ºС кожні
20-30 м (геотермічний градієнт).
2. В одному й тому ж вугільному басейні із заглибленням від пласту до
пласту на кожні 100 м глибини вихід летких речовин з вугілля зменшується
приблизно на 2 %.
Утворення макроінгредієнтів.
Існують наступні головні типи перетворень рослинного матеріалу на
органічну речовину вугілля:
– гелефікація – процес перетворення лігнінно-целюлозних тканин на
безструктурну колоїдну речовину – гель;
– фюзенізація – процес утворення фюзенізованих тканин та фюзену
шляхом перетворення рослинних тканин за аеробних умов на земній поверхні,
що супроводжується дегідратацією при підсушуванні та перетворенням на
необоротний твердий колоїд – фюзен;
– ксиленізація – збереження лігнінно-целюлозних тканин у вугіллі (від гр.
θζηιελ – деревина);
– елювіація – вимивання частково окиснених речовин та накопичення
стійких залишкових елементів в умовах протокових боліт. Цей процес лежить в
основі утворення ліптобіолітового вугілля.
Для гумусового вугілля процес утворення макроінгредієнтів може бути
поданий наступною загальною схемою:
Деревина (лігніноцелюлозні тканини)
↓ Гелефікація (анаеробні умови)
Фюзенізація (аеробні умови) ↓
вітрен → ксилоформи (ксиловітрен, ксилен, ксилофюзен) → фюзен.
Полосчатість вугілля формується вже в торф’яниках (особливо в
низинних болотах) шляхом нашарування.
Торф’яна стадія сапропелітового вугілля.
Скупчення водоростей опускаються на дно водойми. Жири, що містяться
у водоростях, гідролізуються:
R–O–CO–CH2–CH(–CO–O–R’)–CH2–O–CO–R’’ + 3H2O →
→ HO–CH2–CHOH–CH2–OH + RCOOH + R’COOH + R’’COOH.
Утворені при цьому жирні кислоти частково олігомеризуються та дають
циклічні кислоти, що декарбоксилюються та перетворюються на вуглеводні, як
показано в § 5.3.
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Крім того, наприклад, лінолева кислота може утворювати тример:

RCH=CH–CH2–CH–CHR’–CH–CH2–CH=CHR
│
│
R’CH
CHR’
\
/
CH-CH2-CH=CHR,
де:
R≡H3C–(CH2)4–; R’≡–(CH2)7–COOH.
Торф’яна стадія перетворення сапропелітів полягає в перетворенні
студневидного сапропеля на сапроколл – щільну безструктурну однорідну
масу, що складається із суміші полімеризованих ненасичених кислот,
карбонових кислот насиченого ряду та продуктів перетворення амінокислот.
5.6 Буре вугілля
Термін буре вугілля охоплює велику кількість пальних копалин із вмістом
вуглецю в межах 59-75 %, водню 4,5-6,0 %, кисню 20-30 %; вихід летких
речовин 40-67 %.
Виникнення та поступове зміцнення структури, розпочате на торф’яній
стадії, на буровугільній посилюється, що призводить до поступового
витіснення з гелю дисперсійного середовища – води, тобто супроводжується
синерезисом (спонтанним ущільненням, за якого гель усаджується).
За вмістом вологи буре вугілля поділяють на три групи:
Б1 – більше 40 %;
Б2 – 30-40 %;
Б3 – менше 30 %.
Землисте буре вугілля за зовнішнім виглядом нагадує тільки-но викопану
землю; це безструктурна дрібнозерниста маса бурого кольору, яку легко
розтерти в руці, з високим вмістом води (до 50 % та більше у природному
стані). Щільне буре вугілля забарвлене в чорний колір та лише за подрібнення
набуває бурого забарвлення. Воно розрізняється і за блиском: деякі різновиди
щільного вугілля є блискучими, а інші матовими.
Загальноприйнятий метод розділення бурого вугілля на групи сполук
полягає в наступному. Сумішшю етилового спирту та бензолу (1:1) з вугілля
вилучають бітуми (воски та смоли); потім, обробляючи вугілля, позбавлене
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бітумів, лугами, вилучають гумінові кислоти. Залишок називають залишковим
вугіллям.
Для відділення восків від смол виділений бітум обробляють
розчинниками (наприклад, петролейним етером), в яких добре розчиняються
смоли та не розчиняються воски.
Смоли бітумів бурого вугілля мають дуже різноманітний склад.
Зокрема, з вуглеводнів в них встановлена наявність наступних:
– пірен С16Н10;
– ізомери загального складу С22Н14:
3,4-бензпірен;
перилен;
піцен;
– ретен (1-метил-5-ізопропілфенантрен) Н3С–С14Н8–СН(СН3)2;
– фіхтеліт (1,5-діметил-9-ізопропілдекагідрофенантрен) С19Н32.
5.7 Кам’яне вугілля та антрацит
Кам’яне вугілля характеризується нейтральним характером органічної
маси та високим ступенем обвуглецьовування (вміст вуглецю в них коливається
від 78 до 95 %, а водню в зворотньому напрямку - від 6,0 до 3,5 %).
Антрацити складають безпосереднє продовження метаморфічного ряду
кам’яного вугілля. Вони знаходяться на найвищій стадії вуглефікації (94-98 %
вуглецю, по 1-2 % водню та кисню). Вони зовсім нерозчинні та гідрофобні
(вологість в повітряно-сухому стані не перевищує 0,5 %); вихід летких речовин
2-5 %.
Також зустрічаються родовища, в яких ступень вуглефікації органічного
матеріалу ще вища, ніж у антрацитів. Подібний матеріал являє собою
практично чистий вуглець, що має чітко виражену дрібнокристалічну
структуру і називається природним графітом.

60

5.8 Сапропелітове вугілля
Сапропелітове вугілля утворилось із залишків водоростей, багатих на
жири. Ця особливість вихідного матеріалу дозволила назвати це вугілля
жировим (не плутати з жирним!). Також сапропелітове вугілля у випадку
невеликого вмісту мінеральних домішок отримало назву богхедів, оскільки
вперше вони були знайдені в Шотландії біля містечка з такою назвою
(Boghead). Англійська назва цього вугілля – algal coal (водоростеве вугілля).
В богхедах збереглись залишки мікроводоростей роду Alga, багатих на
жири та споріднених сучасним мікроводоростям «алакуля», скупчення яких
перетворюються на балхашіт.
Деякі види богхедів – щільні – однорідні, дають раковистий злам. Вони
настільки щільні, що легко обробляються на токарному станку та за
шліфування утворюють красиву блискучу поверхню. Інші види богхедів менш
пластичні, мають явну шаруватість та легко розколюються на тонкі пластинки;
відрізняються високою зольністю. Такі богхеди називають шаруватими.
5.9 Сланці
Сапропеліти з вмістом мінеральних домішок до 50-70 % називають
горючими сланцями.
Сланці за складом їх органічної маси відносяться до сапропелітових
утворень; вони характеризуються високим вмістом водню, що сягає 8-11 %.
Органічну масу сланців прийнято називати керогеном (від гр. θερος – віск та
γελεζε – той, що породжує).
Характерною ознакою органічної речовини сланців, як і богхедів, є
відсутність гумінових речовин (на всіх стадіях перетворень).
Малосірчисті сланці залягають, зокрема, в Кіровоградській області
(Бовтиське родовище) та в Естонії, де їх називають кукерситами (за назвою
місця їх залягання – Кукрузе – району м. Кохтла-Ярве).
5.10 Утворення кам’яновугільних басейнів
Зараз більшість фахівців згодні, що склад та властивості викопного
вугілля зумовлені наступними факторами:
1) складом та властивостями вихідного рослинного матеріалу;
2) біохімічними перетвореннями цього матеріалу до утворення покрівлі
пласта;
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3) змінами та перетвореннями вугільної речовини після утворення
покрівлі пласта протягом його геологічної історії.
Щодо впливу останнього фактору існують дві теорії:
- метаморфічна;
- біохімічна.

5.11 Теорія метаморфізму
Прихильники теорії метаморфізму приймають, що утворення кам’яного
вугілля можливе лише з бурого (а бурого з торфу) під впливом двох
геологічних факторів – підвищення температури та тиску в пласті.
Однак ця теорія не дає пояснення наступним важливим явищам,
встановленим при вивченні вугільних родовищ:
1. Більша частина вугільних басейнів не підкоряється правилу Хільта.
Наприклад, вугілля басейну Верхньої Силезії (Польща) навіть показує зворотну
картину.
2. Типове кам’яне вугілля іноді зустрічається на глибині всього кількасот
метрів, а буре – на глибині до 3400 м.
3. Для вугілля Донбасу вихід летких речовин не визначається потужністю
покривних порід – у південно-східній частині басейну, де залягає пісне кам’яне
вугілля та антрацити, потужність покривних порід значно менша, ніж на
північному заході, де залягає довгополум’яне і навіть буре вугілля.
4. В місцях спокійного залягання зустрічається типове кам’яне вугілля, а
в місцях розвинутої складчастості залягає буре вугілля (Сулюктинське
родовище в Киргизстані).
5. У викопному вугіллі виявлені спори; детальним дослідженням
оболонок спор та тих змін, що відбуваються з ними за нагріву, доведено, що
спори, а, отже, й вугілля, не нагрівались вище 200 оС.
5.12 Біохімічна теорія
Послідовники біохімічної теорії стверджують, що кожне вугілля
утворилось внаслідок цілком визначених умов перетворення рослинного
матеріалу і ні в які інші види викопного вугілля перетворитись не може.
Утворене буре вугілля ніколи не перетвориться на кам’яне.
Теорія спирається на наступні важливі геологічні спостереження:
1. Властивості вугілля в пласті змінюються в двох напрямках:
А) за протяжністю;
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Б) за падінням, тобто при переході від стратиграфічно вищого рівня до
нижчого.
2. В утворенні вугільних пластів спостерігається циклічність.
Такі, причому цілком закономірні, зміни тих періодів часу, коли
скупчення рослинного матеріалу змінювались за аеробних та анаеробних умов,
могли створюватись лише в геосинкліналях (областях гороутворення), на
морському узбережжі з періодично змінюваною береговою лінією (наступ моря
на суходіл – трансгресія моря, відступ моря з суходолу – регресія).
В залежності від швидкості зміни берегової лінії та амплітуди коливань
можна бачити підтвердження або порушення правила Хільта.
1. Якщо з кожною новою трансгресією моря зміна берегової лінії
сповільнюється, торф’яна рослинність пізніше потрапляє до анаеробних умов,
то стратиграфічно вищі вугільні пласти звичайно є менш потужними та менш
збагачені вуглецем. Правило Хільта виконується.
2. Якщо зміна берегової лінії з кожною новою трансгресією моря
пришвидшується, морська вода все швидше ізолює від повітря утворюване
торф’яне болото. Внаслідок цього в такому басейні кожен стратиграфічно
вищий пласт містить вугілля вищого ступеню обвуглецювання – обернення
правила Хільта.
3. Якщо швидкість зміни берегової лінії лишається практично сталою (без
помітних змін), то правило Хільта також не підтверджується.
Контрольні питання
1. Які фактори формують склад та властивості викопного вугілля?
2. Які основні хімічні складові частини рослин беруть участь в
вуглеутворенні?
3. Які типи високомолекулярних сполук розрізняють за будовою?
4. В чому полягає сутність реакцій полімеризації?
5. В чому полягає сутність реакцій поліконденсації?
6. В чому полягають особливості реакції нерівноважної (необоротної)
поліконденсації?
7. В чому полягає сутність реакції полірекомбінації?
8. Який існує зв`язок між глибиною перетворень речовини та ступенем
поліконденсації?
9. Які існують види розукрупнення високомолекулярних сполук?
10. Які основні типи реакцій за участю вільних радикалів?
11. Охарактеризуйте насичені карбонові кислоти, що входять до складу рослин.
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12. Охарактеризуйте ненасичені карбонові кислоти, що входять до складу
рослин.
13. Які основні властивості притаманні рослинним воскам?
14. Охарактеризуйте рослинні смоли та бальзами.
15. Властивості моноциклічних терпенів.
16. Властивості біциклічних терпенів.
17. Як відбувається окиснення α-пінену?
18. Що таке камфора, як її отримують та де застосовують?
19. Що загального та які відмінності між політерпенами та
каротиноїдами?
20. Які прості вуглеводні входять до складу рослин?
21. Охарактеризуйте властивості целюлози.
22. Охарактеризуйте властивості пектинових речовин.
23. Що таке лігнин та як він утворюється?
24. Яку будову мають білки?
25. Які головні амінокислоти, що входять до складу рослинних білків?
26. Яку будову мають нуклеїнові кислоти?
27. В чому полягають перетворення відмерлих рослин та їхніх складових?
28. В чому полягає сутність процесів торфоутворення?
29. Які сучасні уявлення про стадії вуглеутворення?
30. Сучасні уявлення про утворення петрографічних макроінгредієнтів.
31. Які особливості торфоутворення сапропелітів?
32. Які особливості буровугільної стадії метаморфізму?
33. Що загального та відмінного між кам’яним вугіллям та антрацитом?
34. В чому полягають особливості утворення сапропелітового вугілля?
35. Яким чином утворились кам’яновугільні басейни?
36. В чому сутність теорії метаморфізму?
37. Які особливості біохімічної теорії вуглеутворення?
Перелік джерел до 5 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН ЗА ДАНИМИ
ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ
6.1 Складові частини палива
Горюча частина твердого та рідкого палива являє собою головним чином
органічний матеріал, утворений з п’яти хімічних елементів – вуглецю, водню,
сірки, кисню та азоту.
Баласт твердого та рідкого палива складається з вологи W та негорючої
мінеральної маси М, що утворює за спалювання золу А.
Склад твердого та рідкого палива звичайно вказують у відсотках за
масою, при цьому за 100 % можуть бути прийняті:
робоча маса – паливо в тому стані, в якому воно відвантажується
споживачеві;
аналітична маса – паливо, підготовлене до проведення його аналізу –
подрібнене (до менш ніж 0,2 мм) та підсушене до такої вологості, яка за
зберігання палива в лабораторних умовах довільно не змінюється;
суха маса – сукупність всіх складових частин палива, окрім вологи;
суха беззольна (горюча, dry ash free - daf) маса – суха маса за
вирахуванням золи;
волога беззольна маса – паливо з характерною для нього (звичайно
максимально можливою) вологістю за вирахуванням золи;
органічна маса – суха маса за вирахуванням золи, колчеданної та піритної
сірки.
Стан маси прийнято позначати верхнім індексом.
Для робочої маси можна записати:
Cr + Hr + Or + Nr + Srdaf + Ar + Wr = 100 %.

(6.1)

Для аналітичної маси:
Cа + Hа + Oа + Nа + Sаdaf + Aа + Wа = 100 %.

(6.2)

Для сухої маси:
Cd + Hd + Od + Nd + Sddaf + Ad = 100 %.
Для сухої беззольної (горючої) маси:
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(6.3)

Cdaf + Hdaf + Odaf + Ndaf + Sdaf = 100 %.

(6.4)

Для отримання, наприклад, коефіцієнту перерахунку складу палива з
аналітичної маси на робочу перенесемо у відповідних рівняннях не пов’язані
між собою величини Wa ma Wr до правої частини та складемо відношення:
𝑟
𝐶 𝑟 +𝐻𝑟 +𝑂𝑟 +𝑁 𝑟 +𝑆𝑑𝑎𝑓
+𝐴𝑟
100 − 𝑊 𝑟
=
𝑎
𝐶 𝑎 +𝐻𝑎 +𝑂𝑎 +𝑁 𝑎 +𝑆𝑑𝑎𝑓
+𝐴𝑎 100 − 𝑊 𝑎

(6.5)

З урахуванням того, що в лівій частині цього рівняння всі складники
числівника відрізняються від відповідних складників знаменника одним і тим
самим сталим множником, позначивши довільний складник через Х,
отримаємо:
𝑋 𝑟 100 − 𝑊 𝑟
=
= 𝐾1 .
𝑋 𝑎 100 − 𝑊 𝑎

(6.6)

Xr=K1Xa,

(6.7)

100 − 𝑊 𝑟
𝐾1 =
.
100 − 𝑊 𝑎

(6.8)

Звідси:

де:

Аналогічно коефіцієнт перерахунку з сухої маси на робочу отримується
рівним:
100 − 𝑊 𝑟
𝐾2 =
.
100

(6.9)

Коефіцієнт перерахунку з горючої маси на робочу:
100 − 𝑊 𝑟 − 𝐴𝑟
𝐾3 =
.
100

(6.10)

В загальному випадку коефіцієнти перерахунку для різних станів палива
наведені в стандарті ISO 1170:2013.
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6.2 Задачі технічного аналізу вугілля
Згідно з п. 4.6 ДСТУ 2401-94 «Кокс кам’яновугільний та пековий.
Терміни і визначення» технічний аналіз – це аналіз лабораторної проби з метою
визначення в ній вологості, зольності, сірчистості та виходу летких речовин.
6.3 Волога вугілля
Волога є баластною речовиною вугілля. Для перевезення вологого вугілля
потрібна додаткова кількість рухомого складу. Волога знижує кількість
теплоти, отримуваної при спалюванні вугілля, оскільки частина теплоти
витрачається на її випаровування. Також при коксуванні для випаровування
вологи з вугілля потрібно подавати додаткову кількість тепла на опалення.
В залежності від конкретних форм зв’язку з паливом розрізняють кілька
видів паливної вологи.
Гідратною водою називають воду, що входить до складу
кристалогідратів, які присутні серед мінеральних домішок палива та
представлені головним чином силікатами (наприклад, Al2O3∙2SiO2∙2H2O,
Fe2O3∙2SiO2∙2H2O) або сульфатами (CaSO4∙2H2O, MgSO4∙2H2O).
Викопні тверді палива є капілярно-пористими колоїдними системами.
Для них характерна здатність утримувати вологу за рахунок сил
міжмолекулярної взаємодії, яка може мати місце як на поверхні цих тіл, так і в
їх об’ємі. Перше призводить до адсорбції молекул води на поверхні розділу
твердої та газової фаз, тобто до наявності в паливі т.зв. «адсорбційної» вологи.
Друге зумовлює колоїдно-хімічну (гелеву) структуру органічної частини
палива; воду, що входить до такої структури, називають тому колоїдальною
вологою.
Характерною особливістю, що відрізняє сорбційну вологу від інших видів
та дозволяє визначати її кількісно, є певна залежність рівноважного вмісту
сорбційної вологи в паливі від зовнішніх умов – температури та парціального
тиску водяної пари у довкіллі (повітрі). Цю залежність звичайно подають
графічно у вигляді ізотерми адсорбції:
u = f(θ)c = const,

(6.11)

де и – рівноважний вологовміст палива, що виражається масою вологи, яка
припадає на 1 г сухого палива, та пов’язаний з вологістю W співвідношенням:
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𝑊=

𝑢
100 %.
1+𝑢

(6.12)

В передостанній формулі θ – відносна вологість повітря, тобто
відношення фактичного парціального тиску водяної пари до тиску її насичених
парів за даної температури:
φ=

pH 2 O
.
psH 2 O

(6.13)

Для розрахунку рівноважного вологовмісту вугілля та торфу можна
користуватись емпіричною формулою:
𝑢 = 𝐴 + 𝐵𝑡

𝜑
𝐶−𝜑

0,5

.

(6.14)

де А, В, С – сталі, що залежать від типу палива.
Достатньо вузкі пори палива можуть заповнюватись водою за рахунок
т.зв. «капілярної конденсації». Співвідношення між тиском psk над меніском
рідини в капілярі та нормальним тиском насиченої пари ps виражається
формулою Томсона (Кельвіна):
2ςρ cos θ
psk
− sn
= 𝑒 p ρp 𝑟 ,
ps

(6.15)

де ζ – коефіцієнт поверхневого натягу на поверхні розділу рідкої та газової фаз;
ρп, ρр – відповідно густина пари та рідини; ζ – крайовий кут змочування
рідиною стінок капіляру; r – радіус капіляру.
В порах виникає капілярний тиск Δр, спрямований в бік рідкої фази.
Величина Δр для капіляру круглого перерізу пов’язана з його радіусом
співвідношенням:
Δp =

2ςcosθ
.
𝑟

(6.16)

Волога, що знаходиться ззовні кусків (часток) палива, отримала назву
поверхневої.
Робоче паливо, тільки-но видобуте із земних надр, характеризується
загальною вологістю Wt (від англ. water total). Після цього воно починає
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віддавати вологу оточуючому повітрю доти, поки не встановиться рівновага
між тиском парів води в паливі та в повітрі.
Робоча вологість Wr (від англ. raw – сирий) – це загальна вологість
палива, що знаходиться в ньому за фактичних умов (відвантаження, прибуття
до споживача, зберігання тощо).
Після досягнення рівноваги з довкіллям паливо знаходитиметься в
повітряно-сухому стані (вміст вологи Wa від англ. air). Втрачена при цьому
волога називається зовнішньою, а та, що лишилась у вугіллі, - гігроскопічною.
Загальну вологість, що відповідає цьому стану, називають вологістю
повітряно-сухого палива або лабораторною Wl.
Волога, яку паливо втрачає за переходу з робочого до повітряно-сухого
стану, називається зовнішньою вологістю Wex (від англ. external). Величини Wr,
Wl, Wex пов’язані між собою співвідношенням:
𝑟

𝑊 =𝑊

𝑒𝑥

100 − 𝑊 𝑒𝑥
+𝑊
.
100
𝑙

(6.17)

Тут враховано, що зовнішня вологість виражена у відсотках від робочої
маси палива, а лабораторна – у відсотках від маси лабораторної проби.
Для виконання більшості аналізів лабораторну пробу палива попередньо
подрібнюють до крупності менше 0,2 мм, доводячи її до стану т.зв.
«аналітичної проби». Рівноважна вологість палива через зміну його питомої
поверхні за подрібнення може дещо змінитись, тому аналітична вологість Wa є
самостійним показником. Однак в багатьох випадках наближено приймають:
Wl≈Wa.
Після видалення гігроскопічної вологи (висушування вугілля за 105 оС до
сталої маси) паливо знаходитиметься в абсолютно-сухому стані (англ. dry).
Найбільше значення, якого може сягнути вологість даного палива,
називають максимальною вологоємністю Wmax.
Визначення
загальної
вологості
здійснюють
за
стандартом
ДСТУ ISO 589:2015 (ISO 589:2008) шляхом висушування наважки проби масою
не менше 500 г на листі до сталої маси та визначенні втрати маси взятої
наважки.
Тривалість сушки 1 година (для антрациту – 2 години) за температури в
сушильній шафі 105-110 оС. Після цього лист з пробою зважують та проводять
контрольну сушку протягом 30 хв до розбіжності з попереднім зважуванням не
більше 0,1 % відн. Якщо розбіжність більша, контрольну сушку повторюють.
Робочу вологість обчислюють за формулою:
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Wt r 

a  a'
100%.
a b

(6.18)

де а – маса листа з пробою до висушування, а’ – те ж після висушування, b –
маса листа, г.
З підвищенням ступеня зрілості гумітів вологість вітриніту зменшується.
Причина цього – в колоїдно-хімічних перетвореннях за схемою:
гідрозоль → гідрогель → ксерогель.
Ці процеси відбуваються зі втратою води як дисперсійного середовища.
Максимальна вологість, що відповідає такому стану, за якого паливо
залишається сипучим, називається вологістю сипучості Wfl (від англ.
flowability). Для більшості видів палива значення Wfl лише на кілька відсотків
(до 8 %) перевищує Wr.
Найбільша вологість палива, за якої ще не відбувається його змерзання,
характеризується т.зв. «вологістю змерзання» Wfr (від англ. freezing).
З точки зору змерзання вологу палива звичайно поділяють на два вили:
– зв’язану;
– вільну.
Здатність до замерзання за невеликих негативних температур (від –2 до
+4 ºС) має лише вільна волога.
Тому кількісно вологість змерзання всіх палив близька до гігроскопічної
вологості та менша робочої.
6.4 Мінеральні компоненти та зольність вугілля
Мінеральні компоненти, як і волога, є баластною речовиною. Для їх
перевезення також потрібна додаткова кількість рухомого складу. Вони не
виділяють теплоти при спалюванні. При коксуванні їх необхідно нагрівати, для
чого потрібно подавати додаткову кількість тепла на опалення.
Мінеральні речовини коксу мають виводитись до шлаку в ході доменного
процесу, що потребує додаткової витрати тепла (коксу) та флюсів (вапняка
СаСО3 та доломіту CaCO3·xMgCO3). Мінеральні речовини займають в доменній
печі певний обсяг, що призводить до зниження її продуктивності.
Домішки твердого палива утворені великою кількістю різних
мінеральних речовин, головними з яких звичайно є:
–
алюмосилікати
(глиністі
речовини,
наприклад,
каолініт
Al2O3∙2SiO2∙2H2O);
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– кремнезем SiO2 (головний компонент піску);
– карбонати CaCO3; MgCO3; FeCO3;
– сульфіди FeS2, CaS;
– сульфати CaSO4, MgSO4, FeSO4;
– оксиди заліза FeO, Fe2O3, Fe3O4;
– солі лужних металів – хлориди NaCl; KCl; фосфати Na3PO4, K3PO4
тощо.
Головні термохімічні перетворення мінеральних компонентів вугілля
зводяться до наступного.
Карбонати розкладаються з виділенням вуглекислого газу, а в золі
лишаються оксиди:
FeCO3 → FeO + CO2;
MgCO3 → MgO + CO2;
CaCO3 → CaO + CO2.
Пірит окислюється, утворюючи леткий діоксид сірки та оксид заліза
(ІІІ), що лишається в золі:
4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2.
Глинисті речовини, силікати та гіпс втрачають свою кристалізаційну
воду, наприклад:
Al2O3∙2SiO2∙2H2O → Al2O3∙2SiO2 + 2H2O.
Або:
CaSO4∙2H2O → CaSO4 + 2H2O.
Деякі мінеральні речовини за умов озолення вугілля можуть частково
випаровуватися, наприклад, хлориди лужних металів (NaCl, KCl), оксид цинку
ZnO.
Разом з перетвореннями мінеральної речовини вугілля, що здійснюються
зі зменшенням маси, в процесі спалювання відбуваються також реакції, що
викликають збільшення маси мінеральних складових, наприклад:
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4FeO + O2 → 2Fe2O3;
2FeO + O2 + SO2 → Fe2O3 + SO3;
2CaO + O2 + 2SO2 → 2CaSO4.
Тому вміст мінеральних речовин у вугіллі характеризують за допомогою
зольності.
Сутність методу визначення зольності за стандартом ІСО 1171-81 полягає
в озоленні протягом 10 хв аналітичної проби крупністю менше 0,2 мм та масою
1,0±0,1 г в лабораторному човнику в муфельній електропечі за температури
825-875 оС. Зольність аналітичної проби розраховується за формулою:
𝐴𝑎 =

𝑚1 − 𝑚2
100%,
𝑚3 − 𝑚4

(6.19)

де т1 – маса човника із золою, т2- маса прожареного човника, т3 – маса
човника з паливом, г.
Зольність аналітичної проби на суху (dry) та робочу (raw) маси у %
перераховують за формулами:
100 − 𝐴𝑎
𝐴 =
;
100 − 𝑊 𝑎

(6.20)

𝐴𝑎 (100 − 𝑊𝑡𝑟 )
𝐴 =
,
100 − 𝑊 𝑎

(6.21)

𝑑

𝑟

де Wa тa Wrt – відповідно вологість аналітичної та робочої проби, %.
За допомогою хімічного аналізу золи, отримуваної при спалюванні
вугілля, можна приблизно розрахувати кількість мінеральних речовин, що
містяться у вугіллі, наприклад, за формулою:
М = А + Wh + 0,625Sp + (CO2)k – 2,75(SA – SSO4),

(6.22)

де M – вміст мінеральних речовин у вугіллі, %; А – зольність вугілля, %; Sp –
вміст піритної сірки у вугіллі, %; (СО2)к – вміст у вугіллі карбонатного діоксиду
вуглецю, %; SA – вміст сірки в золі вугілля, %; SSO4 – вміст сульфатної сірки у
вугіллі, %, Wh – вміст у вугіллі гідратної вологи, %:
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Wh = 0,1(A – Fe2O3 – 1,27(CO2)k – 2,75(SA – SSO4) – 4,25SSO4).

(6.23)

В цій формулі Fe2O3 – вміст оксиду заліза (ІІІ) в золі вугілля, %.
Підставивши передостанню формулу до останньої, отримаємо остаточно:
М = 1,1А + 0,55Sp + 0,87(CO2)k – 0,1Fe2O3 – 2,75SA + 2,325SSO4.

(6.24)

За малого вмісту у вугіллі карбонатів, сульфатної сірки та оксиду заліза
(ІІІ) для розрахунку загального вмісту мінеральних речовин у вугіллі можна
користуватися наступною спрощеною формулою:
М = 1,1А + 0,5Sp.

(6.25)

За формулою С. Парра:
М = 1,08А + 0,55St,

(6.26)

де St – загальний вміст сірки в досліджуваному вугіллі, %.
До фізичних методів визначення кількості та складу мінеральних
компонентів у вугіллі відносяться наступні.
Мікроскопічний метод. За кількісно-мікроскопічного аналізу вугілля,
разом з визначенням вмісту мікрокомпонентів та їх груп, підраховується також
загальна кількість мінеральних домішок (Ml), в т.ч.: глинисті речовини, пірит
(разом з марказитом), карбонати, кварц тощо. Його головний недолік – не
можна визначити вміст у % (мас.), оскільки густина органічної та мінеральної
речовини вугілля різна.
Рентгеноскопічний метод. За цим методом тонкі пластинки вугілля
(1-10 мм) просвічують пучком рентгенівських променів. Органічна речовина
вугілля більш проникна для рентгенівських променів, ніж мінеральна. Тому за
інтенсивністю поглинання рентгенівського випромінювання зразком можна
визначити кількість та характер розподілу у вугіллі мінеральних домішок.
Радіоізотопний метод ґрунтується на вимірюванні послаблення
проникаючого γ-випромінювання радіоактивного ізотопу тулію 69170Tm пробою
вугілля. Розроблені автоматичні ізотопні «золоміри», що дозволяють
безперервно визначати вміст мінеральних речовин в потоці вугілля, наприклад,
на стрічці конвеєра.
Оскільки мінеральна речовина та зольність вугілля не тотожні, то у
відповідності з цим слід розрізняти:
А) органічну масу вугілля:
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О = 100 – (W + M);

(6.27)

Б) горючу масу вугілля:
Daf = 100 – (W + A).

(6.28)

Іноді горючу масу називають умовною органічною масою, яка і
використовується в подальшому для цілої низки перерахунків, необхідних для
повної характеристики палива.
В мінеральній частині вугілля зустрічаються сполуки, що теж здатні
горіти, наприклад, пірит. Вони також вносять свою частку в загальну кількість
тепла, що виділяється за згоряння палива. Тому на додаток до умовної
органічної маси ще розрізняють умовну горючу масу.
За походженням золу вугілля (точніше, його мінеральні компоненти)
прийнято поділяти на дві групи.
Внутрішня зола утворюється з мінеральної частини вихідних рослинних
матеріалів та складається переважно з оксидів лужних та лужноземельних
металів, причому в ній відсутній оксид алюмінію та дуже мало оксиду кремнію.
Рослинна зола розчинна в 10 %-вій соляній кислоті та частково у воді,
наприклад:
Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O;
Na2O + 2H2O → 2NaOH.
Зовнішня зола складається з мінеральних часток, не пов’язаних з
вихідними рослинами та внесених до торфу або вугілля ззовні тим чи іншим
шляхом.
В свою чергу, в складі зовнішньої золи розрізняють:
– первинну зовнішню золу – з принесених водою та вітром неорганічних
матеріалів, відкладених у торф’янику одночасно з відмерлими рослинами;
– вторинну зовнішню золу – від інфільтрації розчинених в підземних
водах неорганічних солей, що проникають в тріщини, пори та між шарів вже
сформованого пласта вугілля;
– випадкову зовнішню золу – з покрівлі, ґрунту та породних прошарків
вугільних пластів.
Численні дані вказують на відсутність явно виражених залежностей між
загальною зольністю, а також природою та стадією зрілості твердих пальних
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копалин (зольність сухої маси Ad практично для всіх видів коливається від
0,5 % до 40 %; для горючих сланців зольність складає від 40 % до 80 %).
Головна причина цього в переважаючому впливі випадкової золи,
величина якої залежить в першу чергу від умов та технології видобутку.
Однак все ж таки помічені наступні закономірності для зольності твердих
пальних копалин:
1. Зольність торфів Ad зростає з глибиною їх залягання від 0,5-5,0 % для
верхових до 0,5-26 % для низових.
2. Торфи та антрацити мають порівняно меншу зольність, ніж більшість
бурого та кам’яного вугілля.
3. Зола твердих пальних копалин складається переважно з кремнезему та
глинозему, а також в різних співвідношеннях з оксидів залізу, кальцію та
магнію. В невеликих кількостях до складу золи входять оксиди натрію, калію,
фосфору, титану тощо.
4. В золі торфів міститься 12-15 % (відн.) водорозчинних речовин. Значно
менше їх міститься в золі бурого вугілля (1-3 %) і ще менше в золі кам’яного
вугілля.
5. До складу мінеральних компонентів вугілля входять також фториди
(0,015-0,02 %) та хлориди (0,01-0,5 %), що випаровуються за спалювання та
коксування вугілля.
6. Вугілля з більшим вмістом хлоридів називається солоним. Його
видобуток поки що не здійснюється, оскільки за використання такого вугілля
відбувається інтенсивна корозія устаткування.
7. Серед петрографічних мікрокомпонентів найменшу зольність має
вітриніт, а найбільшу – інертиніт.
Незгоріла частина палива утворює т.зв. «вогнищеві залишки», що в
різних частинах топки та газоходів котла, а також в залежності від умов
спалювання можуть набувати форму шлака або золи.
Шлак – мінеральна маса, піддана високотемпературному нагріву,
внаслідок якого вона набула значної міцності за рахунок сплавлення або
спікання.
Зола – порошковидний залишок палива. Розрізняють летку золу (що
називають також золою виносу або просто виносом) – пиловидні класи,
винесені димовими газами з топки котла або осаджені в його конвективних
газоходах, та провал – грубші класи золи, які випадають в холодній частині
топки.
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6.5 Вплив умов згоряння палива на склад вогнищевих залишків
Газове середовище в топці характеризується нестачею окиснювача; в
окремих зонах камерних топок може навіть створюватись відновне середовище
(через наявність таких газів, як СО, Н2, H2S).
Наявність недопалу – залишку горючої маси палива, що складається
головним чином з вуглецю і створює відновлювальне середовище всередині
самої мінеральної маси.
Температура, до якої нагріваються мінеральні компоненти в процесі
згоряння палива в топці, значно перевищує температуру лабораторного
озолення палива та у ряді випадків забезпечує можливість часткового або
повного розплавлення вогнищевих залишків.
Утворення розплаву сприяє взаємодії між окремими компонентами
мінеральної частини палива.
Короткочасність перебування часток палива в зоні високих температур,
характерна для сучасних котлів з факельним згорянням пиловидного палива,
призводить до того, що більшість процесів, які відбуваються в мінеральній
частині палива, не встигає повністю завершитись.
Кислотність шлаку К – відношення вмісту в ньому кислих оксидів
(звичайно вираженого в процентах за масою, хоча з точки зору хімії правильно
розглядати відношення у відсотках за молями еквівалентів) до сумарного
вмісту основних та амфотерних оксидів:
𝐾=

SiO2 + TiO2 + P2 O5
.
FeO + Fe2 O3 + CaO + MgO + Al2 O3

(6.29)

Основність О – аналогічне відношення вмісту основних оксидів до вмісту
кислих та амфотерних оксидів:
𝐾=

FeO + CaO + MgO + K 2 O + Na2 O
.
Fe2 O3 + Al2 O3 + SiO2 + TiO2 + P2 O5

(6.30)

Шлаки та зола, для яких K>1, називають кислими, за О>1 – основними, а
ті, що не задовольняють жодній з цих умов, - нейтральними або амфотерними.
6.6 Плавкість золи та шлаків
Діаграми стану, що показують залежність між певною властивістю
системи та її складом, широко застосовуються у фізико-хімічному аналізі
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багатокомпонентних систем, які знаходяться в стані термодинамічної
рівноваги.
Нижня границя температурного інтервалу, в якому відбувається перехід
вогнищевих залишків з твердого до рідкого стану – температура солідусу (від
лат. solidus – твердий) - відповідає появі перших крапель рідкого розплаву;
подальше зростання температури супроводжується зменшенням кількості
твердої фази та збільшенням рідкої; за температури ліквідусу (від лат. liquidus
– рідкий) зникають останні кристалики твердої фази.
Найпоширенішим методом оцінки плавкості золи та шлаку є метод
конусів згідно зі стандартом ISO 540:2008.
В ході нагрівання зразка фіксують наступні температури:
– температуру початку деформації t1, що визначають за появою перших
ознак оплавлення конусу (округлення його вершини);
– температуру розм’якшення t2, за якої зразок перетворюється на
півсферу з висотою, що приблизно дорівнює половині основи;
– температуру переходу до рідкорухливого стану t3, за цієї температури
зразок розтікається підставкою.
Також одним з найбільш об’єктивних та надійних є метод виміру уявної
в’язкості, який ми розглянемо трохи згодом.
Плавкість золи залежить від її складу; для характеристики ступеня
тугоплавкості золи вугілля за її складом (%) користуються наступним
емпіричним співвідношенням:
𝐾=

SiO2 + Al2 O3
.
FeO + Fe2 O3 + CaO + MgO

(6.31)

Чим більше числове значення К, отримане із записаного співвідношення,
тим важче плавиться зола.
Як видно з наведеної формули, оксиди кальцію, магнію та заліза в межах
цієї області складів знижують температуру плавлення, через що їх відносять до
т.зв. «плавнів», або флюсів.
Шлакування котла – прогресуюче накопичення в його топці та газоходах
відкладень вогнищевих залишків, що супроводжується зміцненням цих
відкладень внаслідок їх оплавлення та спікання.
Накопичення шлакових відкладень починається з появи на поверхнях,
омиваних продуктами спалювання, т.зв. «первинного шару». Первинний шар,
що виник на поверхнях нагріву (трубах) внаслідок конденсації леткої золи
(наприклад, Na2O, K2O, NaCl, CaCl2), має певну адгезійну здатність; на його
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поверхні відбувається зростання пухкого вторинного шару золових часток та
утворення ними стійкіших хімічних сполук, наприклад:
Na2O + CO2 → Na2CO3.
За підвищеного вмісту в золі оксидів кальцію у її відкладеннях може йти
реакція між СаО та присутніми в продуктах спалювання оксидом сірки і
надлишковим киснем з утворенням вторинних сульфатів:
CaO + SO2 → CaSO3;
2CaSO3 + O2 → 2CaSO4.
Як характеристику шлакуючої здатності звичайно визначають
температуру початку інтенсивного шлакування tпш.
Для силікатних розплавів, що складаються з кремнезему SiO2 та оксидів
металів МехОу, Дж. Бокріс із співробітниками розробили теорію дискретних
аніонів, згідно з якою розміри та структура аніонів залежать від концентрації
оксиду металу в розплаві.
За високих концентрацій (більше 66 % мольн.) розплав містить невеликі
за розмірами аніони SiO44-.
В інтервалі концентрацій 66-50 % утворюються ланцюжкові аніони
SinO3n+1(2n+2)-, що складаються з п полімеризованих кремнекисневих тетраедрів
SiO44-. За 66 % МехОу п=1, а за 50 % п→∞ або утворюються кільцеві аніони
типу Si2O96-, Si4O128-. За подальшого зменшення концентрації металевих оксидів
до 10-20 % формуються ще більші за розміром аніони внаслідок полімеризації
кількох (до 7-8) кільцевих аніонів. Далі, по мірі наближення складу до чистого
SiO2, дискретні аніони стають нестійкими та відбувається утворення тримірної
решітки діоксиду кремнія.
В алюмосилікатних розчинах, до яких відносяться шлаки, формування
аніонів відбувається не лише на основі оксиду кремнія, а і на основі оксиду
алюмінію. За розплавлення він дисоціює як алюмінат алюмінію, тобто за
реакцією:
Al2O3 ↔ Al(AlO2)3 ↔ Al3+ + 3AlO2–.
Утворюваний катіон Al3+ грає в розплаві ту ж роль, що й інші металеві
атоми. Аніони AlO2– утворюють алюмокисневі тетраедри, здатні заміщувати
кремнекисневі тетраедри в складних ланцюжкових та кільцевих аніонах.
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Як вже відзначалось, для кожного шлаку існує свій більший або менший
інтервал температур, в межах якого шлак є гетерогенною системою та містить
одночасно як рідку, так і тверду фази. В’язкість, виміряну за такого стану
розплаву, називають уявною на відміну від дійсної в’язкості рідкої фази.
Течія гомогенної рідини підкоряється відомому з фізики закону Ньютона:
𝑑𝑢 =

𝐹
𝑑𝑥,
η𝑆

(6.32)

де du – швидкість руху шару рідини по відношенню до сусіднього шару; dx –
відстань між шарами (за нормаллю до напрямку течії); F – зсуваючі шар
зусилля; S – площа дотику шарів; ε – коефіцієнт внутрішнього тертя або
в’язкість.
За наявності в рідині значної кількості кристалічної фази розплав стає
структурованою рідиною, яка певним чином подібна до гелю. На відміну від
т.зв. «справжніх» або ньютонівських рідин структурована рідина починає текти
лише тоді, коли зусилля зсуву перевищить певне порогове значення – напругу
зсуву ζ. В найпростішому випадку для таких рідин замість закону Ньютона
користуються законом Бінгама:
𝐹
−θ
𝑆
𝑑𝑢 =
𝑑𝑥.
η

(6.33)

Мінімально допустима для даного шлаку температура нормального
рідкого шлаковидалення tнр приймається рівною температурі to переходу шлаку
в стан справжньої рідини, якщо в’язкість розплаву за цієї температури не
перевищує 20 Па∙с; в протилежному випадку головним критерієм вважають
в’язкість і як tнр беруть температуру, вищу, ніж to, за якої в’язкість знижується
до 20 Па∙с.
Шлакові розплави здатні вступати в хімічну взаємодію з вогнетривкими
матеріалами футеровки топок та викликати руйнування – корозію цих
матеріалів.
Швидкість розчинення вогнетрива в шлаці лімітується швидкістю дифузії
розчинюваних речовин в рідкій фазі та визначається виразом:
𝑑𝐶
𝑆
= 𝐷 𝐶𝐻 − 𝐶 ,
𝑑τ
δ

80

(6.34)

де Сн – концентрація насиченого розчину компонентів вогнетриву в шлаці
(такий розчин утворюється в зоні шлакового шару, що безпосередньо контактує
з поверхнею вогнетриву); С – концентрація розчинених компонентів
вогнетриву на відстані δ від твердої поверхні в момент часу η, S - площа
контактування вогнетриву зі шлаком; D – коефіцієнт дифузії компонентів
вогнетриву в шлаці.
Залежність коефіцієнту дифузії від температури згідно формулі
А. Ейнштейна має вигляд:
𝐷=

𝑅𝑇
,
6π𝑁𝑟η

(6.35)

де R – універсальна газова стала; N=6,02∙1023 – число Авогадро; r - радіус
часток, що дифундують; ε – в’язкість розплаву; Т – абсолютна температура.
Поєднавши два останніх вирази, отримаємо:
𝑑𝐶
𝑅 𝑆𝑇 𝐶𝑛 − 𝐶
=
.
𝑑τ 6π𝑁 𝑟η δ

(6.36)

Ця формула показує, що, окрім таких факторів, як температура та площа
контактування шлаку з вогнетривом (яка залежить від пористості останнього),
на швидкість корозії впливає низка характеристик розплаву: в’язкість ε,
концентрація насиченого компонентами вогнетрива Сп, розміри часток r, на які
розпадається вогнетрив за розчинення в шлаці. Розчинність вогнетривів у
розплаві збільшується зі зростанням різниці в їх складі та зменшується в
протилежному випадку.
Головним методом запобігання шлаковій корозії футерівки є
використання вогнетривів, близьких за кислотністю (основністю) до шлаку.
Але шлаки більшості енергетичних палив амфотерні; кислі оксиди, що входять
до їх складу, здатні взаємодіяти з основними оксидами вогнетрива, а основні – з
його кислими компонентами.
Теплоємність золи та шлаку мало залежить від їх складу. Середнє
значення теплоємності, Дж/(кг∙К), для інтервалу температур від 273 К до певної
температури Т може бути обчислене емпіричним рівнянням:
1,22 · 10−7
𝑐 = 𝑎 + 0,103𝑇 −
.
𝑇2
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Теплопровідність приблизно однакова для золи та шлаку різних палив (в
межах відхилень ±10 %). За значень об’ємної густини шлаку від 500 кг/м3 до
2600 кг/м3 коефіцієнт теплопровідності у Вт/(м∙К) можна розрахувати за
емпіричним рівнянням:
λ = 0,64

ρ′
1 + 0,7 · 10−3 𝑡 + 0,2 · 10−8 ρ − ρ′ .
ρ

(6.37)

де ρ′ – уявна густина шлаку, кг/м3; ρ – дійсна густина, кг/м3; t – температура, ºС.
Ступінь чорноти золових та шлакових відкладень ε, яка визначає їх
здатність поглинати теплове випромінювання, лежить в діапазоні від 0,6 до 0,9.
Основними напрямками вирішення проблеми комплексного вторинного
використання мінеральних компонентів твердих пальних копалин (породи, а
також золи та шлаків) в даний час є:
1) вивчення та використання цінних металів, рідких та розсіяних
елементів, що містяться в твердих пальних копалинах (наприклад, германію);
2) розробка технології отримання із золи вугілля концентратів заліза, а
також глинозему для виробництва алюмінію:
2Al2O3 → 4Al + 3O2;
3) використання піриту, що міститься у вугіллі, як сировини для
виробництва сполук сірки:
4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2;
2SO2 + O2 → 2SO3;
SO3 + H2O → H2SO4.
4) застосування зольних залишків для отримання будівельних та
кислототривких матеріалів (цемент, цегла, мінеральна вата, «золобетон»,
«аглопорит», кислототривкі порошки для футерування хімічної апаратури
тощо);
5) застосування леткої золи для виробництва шлакоблоків, виготовлення
стінових панелей та дорожнього будівництва;
6) використання шлаків звичайного пиловидного та циклонного згоряння
палив у виробництві будівельних матеріалів;
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7) використання золи торфів та горючих сланців для потреб сільського
господарства (застосування мікроелементів, що містяться у золі, як
стимуляторів росту рослин та добавка до мінеральних добрив для кислих
ґрунтів зольних залишків, що мають високу лужність).
6.7 Вихід летких речовин з вугілля
та характеристика твердих нелетких залишків
За термічного розкладу палива виділяються леткі речовини – горюча
суміш газів та парів. Утворений при цьому твердий (нелеткий) залишок за
своїми властивостями сильно відрізняється від вихідного палива.
Отже, вихід летких речовин – показник структурних особливостей
складових частин викопного вугілля, оскільки він характеризує кількість
термічно нестабільних атомних угруповань, що відщеплюються за нагрівання
до певної температури.
Вихід летких речовин визначається за стандартом ISО 562:2010 «Hard
coal and coke -- Determination of volatile matter» (Кам’яне вугілля та кокс.
Визначення летких речовин) шляхом прожарювання наважки вугілля масою
близько 1 г в аналітичному подрібненні за 850 оС протягом 7 хв в тиглі,
прикритому кришкою.
Вихід летких речовин з аналітичної проби (Va, %) визначається за
різницею між масою вихідної наважки вугілля та масою твердого нелеткого
залишку з урахуванням вологості вугілля:
𝑉𝑎 =

𝐺1
100 − 𝑊 𝑎 ,
𝐺

(6.38)

де G – маса наважки, г; G1 – втрата маси наважки за прожарювання, г; Wa –
вологість аналітичної проби, %.
Якщо масова частка вуглекислого газу, отриманого за розкладу
карбонатів мінеральної речовини вугілля (СО2)аМ>2 %, то розрахунок
здійснюють за формулою:

Va =

G1
100 - W a - (СО 2 ) аМ .
G

(6.39)

Вихід летких речовин на сухий знезолений стан обчислюють за
формулою:
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V

daf

Va

100%.
100  (W a  A a )

(6.40)

Характер зміни виходу летких речовин в метаморфічному ряду від бурого
вугілля до антрацитів дозволяє зробити наступні висновки:
1. Вихід летких речовин зі зростанням ступеня метаморфізму монотонно
спадає.
2. В одному й тому ж вугіллі найбільший вихід летких речовин дає
лейптиніт, а найменший – фюзініт.
3. З підвищенням зрілості вугілля вихід летких речовин з усіх
мікрокомпонентів зменшується неоднаково (найшвидше для лейптиніту,
найповільніше для фюзініту та рівномірно для вітриніту).
4. У вугіллі менш зрілому вихід летких речовин з петрографічних
мікрокомпонентів відрізняється більше, ніж для високометаморфованого
вугілля, однак різниця зберігається аж до антрациту включно.
Дані
про
спікливість
петрографічних
макроінгредієнтів
та
мікрокомпонентів вугілля, визначені за характеристикою тигельних корольків,
показують, що:
1. Зовсім не спікаються на всіх стадіях зрілості фюзиніти гумусового
кам’яного (та бурого) вугілля.
2. В метаморфічному ряду кам’яного вугілля вітриніти утворюють тверді
нелеткі залишки, в яких спікливість, сплавленість та спученість змінюються за
кривою з максимумом для вугілля середньої зрілості (марок Ж та К). В пісному
кам’яному вугіллі та антрацитах, а також в деякому довгополум’яному вугіллі
вітриніти не спікаються.
3. Така ж закономірність притаманна і полосчатому донецькому вугіллю,
оскільки воно належить до кларенового петрографічного типу (кількісно
переважає вітриніт).
4. Лейптиніт у довгополум’яному, газовому та жирному вугіллі утворює
завжди спечені тверді нелеткі залишки, часто сплавлені, але не спучені.
5. Чим більший у вугіллі вміст вітриніту та лейптиніту і менший
фюзиніту, тим спікливість краща.
6.8 Сірчисті сполуки у вугіллі
Сірчистість вугілля характеризує вміст в ньому всіх сірчистих сполук в
перерахунку на сірку. Сірка є шкідливою домішкою. При спалюванні вона
утворює діоксид сірки, що потрапляє в атмосферу. При коксуванні приблизно
2/3 сірки потрапляє в кокс, а звідти в чавун, утворюючи сульфід заліза:
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Fe + S → FeS.
Сульфід заліза утворює із залізом чавуну евтектичну суміш, яка
плавиться за температури близько 950 оС, що відповідає червоному калінню. Це
зумовлює таке негативне явище, як червоноламкість металевих виробів.
Сірчистість вугілля коливається в дуже широких межах – від 0,1 до 6 %
та вище.
У більшості випадків сірчистість вугілля визначають прискореним
методом за стандартом ISO 351-84. При спалюванні вугілля утворюється
діоксид сірки:
S + O2 → SO2.
Діоксид сірки уловлюють водою з утворенням сірчистої кислоти:
SO2 + H2O ↔ H2SO3.
Сірчисту кислоту окислюють до сірчаної пероксидом водню:
H2SO3 + H2O2 → H2SO4 + H2O.
Сірчану кислоту нейтралізують надлишком лугу:
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O.
Залишок лугу відтитровують соляною кислотою:
NaOH + HCl → NaCl + H2O.
Загальну сірчистість аналітичної проби вугілля розраховують за
формулою:
S ta 

0,0008V
100%.
m

(6.41)

де 0,008 – кількість сірки, що відповідає 1 см3 0,05 н. розчину лугу (титр 0,05 н.
розчину лугу за речовиною, що визначається – сіркою):
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(6.42)

де Е – еквівалентна маса сірки в цьому визначенні:

E

32
 16;
2

(6.43)

де 32 – маса сірки в одному молі сірчаної кислоти; 2 – основність кислоти; V –
обсяг розчину лугу, що пішов на титрування, см3; т – наважка вугілля, г.
Вміст загальної сірки на суху масу вугілля обчислюють за формулою:

S td  S ta

100
.
100  W a

(6.44)

Більш точним, але й значно складнішим є арбітражний метод Ешка за
ДСТУ 3528-97 (ISO 334-92), згідно з яким наважка вугілля 1,0±0,1 г спалюється
із сумішшю Ешка (оксиду магнію та карбонату натрію) для перетворення всіх
сірчистих сполук на сульфати:
S + O2  SO2;
MgO + SO2  MgSO3;
2MgSO3 + O2  2MgSO4;
Na2CO3  Na2O + CO2;
Na2O + MgSO4  Na2SO4 + MgO.
Після розчинення утворених сульфатів їх осаджують із хлоридом барію:
Na2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2NaCl.
Отриманий осад прожарюють до сталої маси та зважують. Сірчистість
вугілля розраховують за формулою:
𝑆𝑡𝑑 =

32(𝑎 − 𝑏)
100
∙
∙ 100%,
233𝑐
100 − 𝑊 𝑎
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(6.45)

де 32 – атомна маса сірки, г/моль атомів; а – маса сульфату барію, отриманого
при аналізі вугілля, г; b – те ж за холостого досліду без наважки, г (сульфат
барію при цьому утворюється з домішок сірки в реактивах, які застосовуються);
233 – молярна маса сульфату барію, г/моль; с – наважка вугілля, г; Wa –
вологість аналітичної проби, %.
Можливе також визначення сірчистості твердих палив за допомогою
автоматизованих приладів, наприклад, SC-144DR, описаного в посібнику з
лабораторного практикуму.
Сірчисті сполуки, що входять до складу твердих пальних копалин,
можуть бути поділені на мінеральні та органічні:
St = SM + So.

(6.46)

В свою чергу, мінеральні сірчисті сполуки є сумою дісульфідної, або
піритної, FeS2, та сульфатної (FeSO4, CaSO4 тощо) сірки, тобто:
SM = Sp + SSO4.

(6.47)

Мінерали складу FeS2 носят загальну назву «залізний колчедан»; з двох
мінералогічних різновидів колчедану – піриту та марказиту в твердому паливі
присутній головним чином пірит.
Крім того, у вугіллі може бути елементна сірка.
Отже, загальна сірка у вугіллі поділяється на чотири види:
St = So + Sp + SSO4 + Se.

(6.48)

Пірит за спалювання вугілля окислюється за реакцією:
4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2.
Вся сірка вугілля, що взаємодіє з киснем за його спалювання, називається
горючою сіркою:
Sc = So + Sp + Se.

(6.49)

Сульфатна сірка відноситься до її негорючої форми SNC, оскільки в
сульфатах вона знаходиться у вищому ступені окиснення (+VI).
Отже, за спалювання вугілля слід враховувати, що:
St = Sc + SNC.
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(6.50)

Класифікуючи види сірки у вугіллі за їх поведінкою при нагріванні без
доступу повітря, можна записати загальну сірку як суму леткої та нелеткої
сірки:
St =SV + SNV.

(6.51)

Сульфатну сірку визначають безпосередньо осадженням хлориду барію.
Піритну сірку окислюють до сульфатної азотною кислотою за реакцією:
8FeS2 + 30HNO3 → 4Fe2(SO4)3 + 4H2SO4 + 15N2O + 11H2O.
Після цього сульфатну сірку осаджують хлоридом барію як ту, що
містилась в початковому вугіллі, так і ту, що отримана окисненням піритної
сірки. За необхідності визначення саме піритної сірки її визначають за різницею
між загальною кількістю осадженої сірки та тією сульфатною сіркою, що
містилась в початковому вугіллі.
Органічну сірку у вугіллі визначають за різницею розрахунковим
методом:
Soa = Sta – (Sca + Sna) – Se.

(6.52)

Цей вид сірки може знаходитись у бічних ланцюгах вугільної
макромолекули або у складі гетероциклічних структур в центральній її частині.
За здатністю розчинятись при кип’ятінні із сульфідом натрію Na2S органічну
сірку бічних ланцюгів можна віднести до дісульфідної по аналогії з поведінкою
сірчистих барвників. Для переводу барвників типу RSSR до водорозчинного
стану їх кип’ятять із сульфідом натрію, що забезпечує отримання розчинної
лейкосполуки, здатної в подальшому знов переходити до нерозчинного стану:
RSSR + 2H → 2RSH;
RSH + NaOH → RSNa + H2O;
RSNa + HCl → RSH + NaCl;
2RSH + O → RSSR + H2O.
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Відомо також, що органічні меркаптани, сульфіди та дисульфіди за
певних умов взаємодіють з йодметаном та дають легко розчинні сульфонієві
солі. За йодметилування вугілля, отже, можуть відбуватись такі перетворення:
RSH + 2H3CI → [RS+(CH3)2]I–;
RSR’ + H3CI → [R–S+(CH3)–R’]I–;
RSSR’ + H3CI → RSCH3 + R’SI.
Однак за дослідження йодметилування різного вугілля виявилось, що в ці
реакції вступає не більше 16,4 % органічної сірки. Основна ж її маса (близько
80 %) припадає на частку гетероциклічних структур.
В донецькому вугіллі слід розрізняти дві форми органічної сірки:
– первинну – продукт перетворення білків вихідних рослин торфо- та
вугілляутворювачів, а також залишків мікроорганізмів;
– вторинну – набуту вугіллям під час геологічного життя пласта.
Переважаючими вторинними сірчистими компонентами в процесі
утворення вугілля були сульфат заліза та сірководень. Тому можна уявити, що
основна реакція, за якої утворюється пірит, могла відбуватись наступним
чином:
2FeSO4 + 5H2S → 2FeS2 + 2S + H2SO4 + 4H2O.
Джерелом утворення сірководню могла бути реакція відновлення
сульфатів вуглеводами:
С6Н12О6 + 3CaSO4 → 3CO2 + 3CaCO3 + 3H2S + 3H2O.
Розподіл різних видів сірки в донецькому кам’яному вугіллі визначається
наступними основними положеннями:
1) З трьох форм сірки у вугіллі (без елементної) найменша частка
належить сульфатній сірці (якщо вугілля попередньо не окиснювали).
2) У вугіллі невисокої сірчистості переважаючою формою є органічна
сірка (найчастіше від 0,5 до 2,0 %).
3) Зі збільшенням вмісту у вугіллі піритної сірки спостерігається
тенденція до зростання кількості і органічної сірки.
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4) В багатосірчистому вугіллі піритної сірки більше, ніж органічної. При
цьому розрахунковим шляхом виведена формула для визначення у вугіллі
кількості піритної сірки, якщо відомий її загальний вміст:
Sp = 0,737St – 0,38.

(6.53)

де 0,737 – коефіцієнт, що характеризує середнє співвідношення між сумою
піритної та первинної органічної сірки з одного боку та вторинної органічної
сірки з іншого; 0,38 – середня кількість у вугіллі первинної органічної сірки.
За нагріву без доступу повітря сульфати вугілля відновлюються до
сульфідів (Ss) внаслідок взаємодії з вуглецем або воднем. Термодинамічно
найбільш ймовірна реакція з атомарним воднем:
CaSO4 + 8H → CaS + 4H2O.
Відновлення сульфатів вуглецем можливе за реакцією:
FeSO4 + 2C → FeS + 2CO2.
Піритна сірка у вугіллі починає розкладатись приблизно за 350 ºС, а за
600 ºС цей процес майже повністю завершується:
FeS2 → FeS + S;
FeS2 + 2H → FeS + H2S;
FeS2 + 4H → Fe + 2H2S;
3FeS2 + 2H2O → 3FeS + 2H2S + SO2.
Таким чином, якщо в твердих пальних копалинах розрізняють чотири
види сірки, то в коксах – лише три:
Sk = So + Ss + Se.

(6.54)

Сірчистість коксу з донецького вугілля може бути розрахована за
рівнянням:
Sk = 0,65Sp + 0,69So.
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(6.55)

Для зниження сірчистості коксу запропоновані наступні методи:
1) Збагачення вугілля перед коксуванням (при цьому видаляється 35-40 %
піритної сірки вугілля, що знижує їх загальну сірчистість на 20 %).
3) Розклад сірчистих сполук вугілля до газоподібних продуктів в процесі
коксування шляхом підвищення кінцевої температури та швидкості нагрівання.
Контрольні запитання
1. Які головні складові частини твердого палива?
2. Як перерахувати показники палива з одного стану на інший?
3. Що таке технічний аналіз твердого палива?
4. Які види вологи наявні в твердих пальних копалинах?
5. Охарактеризуйте явище капілярної конденсації.
6. Що загального та відмінного у лабораторній та аналітичній пробах
твердого палива?
7. Як визначити загальну вологість твердого палива?
8. Які мінеральні домішки є в твердих пальних копалинах?
9. Як відбуваються термохімічні перетворення різних мінеральних
речовин твердих палив?
10. Як визначити зольність твердого палива?
11. Як пов’язані зольність твердого палива та вміст в ньому мінеральних
речовин?
12. Що спільного та відмінного між горючої та органічною масою
палива?
13. Які види золи є в твердих пальних копалинах?
14. Що спільного та відмінного між золою та шлаком?
15. Якими показниками характеризують плавкість золи та шлаків?
16. Що таке шлакування котлів та поверхонь нагріву та як його уникнути?
17. В чому полягає різниця між уявною та дійсною в’язкістю розплаву?
18. Як визначити температуру нормального шлаковидалення?
19. Охарактеризуйте теплофізичні властивості золи та шлаку.
20. Які головні напрямки комплексного використання мінеральних
речовин твердих пальних копалин?
21. Як визначити вихід летких речовин з твердих палив?
22. Як змінюється показник виходу летких речовин в метаморфічному
ряду вугілля?
23. Що таке сірчистість вугілля?
24. Як визначають сірчистість вугілля прискореним методом?
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25. Як визначають сірчистість вугілля методом Ешка?
26. Які види сірки наявні у твердих паливах?
27. Як експериментально визначити різні види сірки?
28. В чому різниця між первинною та вторинною формами сірки?
29. Які закономірності розподілу сірки різних видів у вугіллі Донбасу?
30. Які шляхи зниження сірчистості коксу?
Перелік джерел до 6 розділу
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН ЗА ДАНИМИ
ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ
7.1 Принципи методів елементного аналізу вугілля
Згідно з п. А.11 ДСТУ 2401-94 елементний аналіз – це аналіз аналітичної
проби з метою визначення масових часток хімічних елементів, що містяться в
ній.
Вміст вуглецю та водню за стандартом ІСО 625-96 визначають
традиційним для органічної хімії методом Ю. Лібіха. Наважку палива
спалюють в потоці кисню. При цьому утворюються вуглекислий газ та вода:
С +О2  СО2;
4Н + О2  2Н2О.
Продукти спалювання поглинають сірчаною кислотою (вода) та твердим
гідроксидом калію:
2КОН + СО2  К2СО3 + Н2О.
За збільшенням маси поглинальних приладів розраховують відсотковий
вміст вуглецю та водню у вугіллі:

H daf =

2(a - b)
100
18c
100 - W a

C daf =

12(d - e)
100
44c
100 - W a

100
100 - Ad
100
100 - Ad

100%;

100%;

(7.1)

(7.2)

де 2 – маса водню в одному молі води, г; а – маса поглинального приладу для
води після досліду, г; b – те ж перед дослідом, г; 18 – мольна маса води, г/моль;
с – наважка вугілля, г; Wa – вологість аналітичної проби, %; Ad – зольність сухої
маси вугілля, %; 12 – атомна маса вуглецю, г/моль атомів; d – маса
поглинального приладу для вуглекислого газу після досліду, г; е – те ж перед
дослідом, г; 44 – мольна маса вуглекислого газу, г/моль.
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Можливе також визначення вмісту вуглецю в твердих паливах за
допомогою автоматизованих приладів, наприклад, SC-144DR, описаного в
посібнику з лабораторного практикуму.
За елементного аналізу визначається загальна кількість вуглецю та водню
в органічній та мінеральній частинах вугілля, тобто:
Сt = Co + CM;

(7.3)

Ht = Ho + HM.

(7.4)

Азот визначають згідно з методом Кьєльдаля за стандартом ІСО 333-96.
За нагрівання з концентрованою сірчаною кислотою азот з воднем органічної
маси вугілля утворюють аміак:
N + 3H  NH3;
2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4.
Аміак витісняють кип’ятінням із лугом:
(NH4)2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O.
Потім аміак вловлюють розчином сірчаної кислоти, а її залишок титрують
розчином гідроксиду натрію:
2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O.
Вміст азоту у вугіллі обчислюють за формулою:
𝑁 𝑑𝑎𝑓 =

0,00007(𝑎 − 𝑏 − 𝑐)
100
100
∙
∙
∙ 100%,
𝑑
100 − 𝑊 𝑎 100 − 𝐴𝑑

(7.5)

де 0,00007 – титр 0,01 н. розчину сірчаної кислоти за азотом – елементом, що
визначається:

T=

NЕ 7 0,01
=
= 0,00007;
1000
1000

де Е – еквівалент азоту в даній реакції:
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(7.6)

Е

14
 7;
2

(7.7)

де 14 – атомна маса азоту, г/моль атомів; 2 – основність сірчаної кислоти; а –
об’єм 0,01 н. розчину сірчаної кислоти в приймачі, см3; b – об’єм 0,01 н.
розчину гідроксиду натрію, що пішов на титрування залишку сірчаної кислоти,
см3; с – об’єм 0,01 н. розчину сірчаної кислоти, витраченої на титрування
аміаку в холостому досліді, см3; d – наважка палива, г.
Вміст азоту у вугіллі, як правило, не дуже великий та зрідка сягає 3-4 %,
що характерно лише для сапропелітового вугілля. В гумусовому вугіллі
кількість азоту найчастіше не перевищує 1,5 %.
Вміст фосфору у вугільній шихті практично повністю визначає
аналогічний показник для коксу, оскільки майже весь фосфор вугілля за
коксування переходить в кокс. Як і сірка, кокс у більшості випадків є
шкідливою домішкою, оскільки викликає холодноламкість металевих виробів
та конструкцій, тому і вміст його у вугіллі, призначеному для виробництва
коксу, має бути мінімальним. Визначення фосфору здійснюють за
ДСТУ 2537-94 (ІСО 622-1981). Наважку палива спалюють з утворенням вищого
оксиду фосфору, що утворює в золі фосфати:
4Р + 5О2  2Р2О5;
3Ме2О + Р2О5  2Ме3РО4.
Золу розчиняють в суміші сірчаної та азотної кислот – сильніших, ніж
фосфорна, тому остання виділяється у вільному вигляді разом з кремнієвою
кислотою:
Ме3РО4 + 3HNO3  3MeNO3 + H3PO4;
Me2SiO3 + 2HNO3  2MeNO3 + H2SiO3.
Кремнієву кислоту відділяють фільтруванням, а до фільтрату додають
молібденат амонію:
2Н3РО4 + (NH4)6[MoO6(MoO3)6]  2(NH4)3[PO4(MoO3)3] + MoO3 + 3H2O.
Утворюється синя звага фосфоромолібденату амонію (молібденової сині).
Вміст фосфору визначають фотоколориметрично за допомогою калібрувальних
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графіків, побудованих за стандартними розчинами чистого дігідрофосфату
калію КН2РО4.
Кисень визначають за стандартом ІСО 1994-76. Цей метод полягає в тому,
що кисеньвмісні органічні сполуки за термічного розкладу без доступу повітря
виділяють кисень у вигляді вуглекислого газу, водяної пари та оксиду вуглецю:
С + 2О  СО2;
2Н + О  Н2О;
С + О  СО.
Вищі оксиди відновлюють до СО пропусканням їх над розпеченим
вуглецем:
СО2 + С  2СО;
Н2О + С  СО + Н2.
Отриманий оксид вуглецю окислюють за допомогою пентоксиду йоду до
вуглекислого газу:
5СО + J2O5  5CO2 + J2.
Кількість кисню згідно цієї реакції визначають за поглинанням
вуглекислого газу:
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O.
Вміст кисню визначають за формулою:
 16 B

8
100
100

*100  W a  *
%,
a *
9
100  A d
 44 H
 100  W

O daf  

(7.8)

де 16 – атомна маса кисню, г/моль атомів; В – збільшення маси склянки з
гідроксидом натрію внаслідок поглинання вуглекислого газу, г; 44 –
молекулярна маса вуглекислого газу, г; Н – наважка, г; 8/9 – масова частка
кисню в воді; Wa – вологість аналітичної проби, %; Ad – зольність сухої маси, %.
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Метод прямого визначення кисню складний та не дуже точний, тому на
практиці його використовують рідко, а вміст кисню визначають за різницею:
Oddaf = 100 – Cdaf – Hdaf – Ndaf – Sdaf.

(7.9)

Для перерахунку показників елементного складу на різні стани вугілля
згідно зі стандартом ISO 1170-1977 користуються такими рівняннями (в
загальному вигляді):
𝐸𝑑 = 𝐸𝑎
𝐸 𝑑𝑎𝑓 = 𝐸 𝑎

𝐸𝑜 = 𝐸𝑎

100
;
100 − 𝑊 𝑎

100
;
100 − (𝑊 𝑎 + 𝐴𝑎 )

100
.
100 − (𝑊 𝑎 + 𝐴𝑎 + 0,625𝑆𝑝𝑎 + CO𝑎2𝑘 )

(7.10)

(7.11)

(7.12

Таким чином, дійсний елементний склад органічної маси твердих
пальних копалин розглядається як сума вуглецю, водню, азоту, органічної сірки
та кисню, що містяться лише в органічній масі вугілля, тобто дійсна органічна
маса вугілля дорівнює:
Соо + Ноо + Noo + Soo + Ooo = 100 %.

(7.13)

7.2 Елементний склад різних твердих пальних копалин
В ряду гумітів з підвищенням ступеня хімічної зрілості найбільш сильно
змінюється вміст кисню – від 29-40 % у торфах до 2 % та менше в антрацитах,
тобто в 15-20 разів; в 2-3 рази зменшується вміст водню, а вміст вуглецю
збільшується майже вдвічі – з 53-62 % до 91-96 %. Отже, метаморфізм гумітів
виявляється в таких перетвореннях їх органічної маси, внаслідок яких
відбувається переважно видалення кисень- та воденьвмісних груп атомів та
відносне накопичення за рахунок цього вуглецевмісних структурних побудов.

7.3 Теплота спалювання твердих пальних копалин
Теплота спалювання – кількість теплоти, що виділяється за спалювання
одиниці маси або (для газоподібних палив) обсягу матеріалу.
98

Експериментально для твердих або рідких палив ця величина визначається
спалюванням наважки палива в атмосфері кисню під тиском в калориметричній
бомбі, розміщеній в спеціальному калориметрі, за ДСТУ ISO 1928:2006. Опис
цієї методики вміщений в посібнику з лабораторного практикуму.
Вища теплота спалювання включає в себе витрати теплоти на
випаровування всієї вологи – як власної вологи палива, так і тієї, що утворилась
з елементного водню, що містився в паливі:
4Н +О2 → 2Н2О.
Витрати теплоти на випаровування вологи QH2O обчислюють за
експериментальними даними.
В підсумку теплота конденсації водяної пари, утвореної з 1 кг палива,
складає:
𝑄𝐻2 𝑂 = 2500

𝑊
9H
+
= 25 𝑊 + 9H ,
100 100

(7.14)

де 2500 – питома теплота конденсації водяної пари, кДж/кг; 9 – відношення мас
води та водню, що міститься в ній.
Також вноситься поправка на екзотермічні процеси кислотоутворення,
зумовлені сірчистістю палива:
S +O2 → SO2;
2SO2 + O2 → 2SO3;
SO3 + H2O → H2SO4;
Для всіх видів палива:
Qas = Qaб – 94Sat – βQaб,

(7.15)

де β – поправка на утворення азотної кислоти з азоту палива та повітря, що
залишилось в бомбі після заповнення її киснем (повітря при заповненні бомби
киснем не видаляють), що залежить головним чином від температури в бомбі:
2N2 + 5O2 → 2N2O5;
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N2O5 + H2O → 2HNO3.
Для пісного вугілля, антрациту та коксу β=0,0015, для інших видів палива
β=0,001.
Згідно з цим:

𝑑𝑎𝑓

𝑄𝑠

= 0,9985𝑄б𝑎 − 0,0943𝑆𝑡𝑑 ∙

100
100
∙
,
100 − 𝑊 𝑎 100 − 𝐴𝑑

(7.16)

де Qdafs – вища теплота спалювання горючої маси палива, МДж/кг; Qaб –
теплота спалювання аналітичної маси палива, визначена в калориметричній
бомбі, МДж/кг; Sat – загальна сірчистість аналітичної проби палива, %; Wa –
вологість аналітичної проби, %; Ad – зольність сухої проби, %.
Для сланців та рядового вугілля з теплотою спалювання нижче
5500 кДж/кг в бомбі може не відбуватись повний розклад карбонатів. Тому:
Qas = Qaб – 94Sdt – 0,0015Qaб – 40СО2ак.

(7.17)

Розрахунковим шляхом вищу теплоту спалювання в кДж/кг можна
визначити за формулою:
Qdafs = 339Cdaf + 1257Hdaf – 109(Odaf – Sdaf),

(7.18)

де Cdaf, Hdaf, Odaf, Sdaf – вміст відповідних елементів у горючій масі палива, %.
Як бачимо, вища теплота спалювання горючої маси головним чином
залежить від елементного складу палива.
За кордоном для підрахунку теплоти спалювання кам’яного вугілля
використовують формулу Дюлонга та близькі до неї:
𝑑𝑎𝑓

𝑄𝑠

= 338𝐶 𝑑𝑎𝑓 + 1444 𝐻𝑑𝑎𝑓 −

𝑂𝑑𝑎𝑓
+ 105𝑆 𝑑𝑎𝑓 .
8

(7.19)

де Cr, Hr, Or, Sr – вміст відповідних елементів у робочій масі палива, %, 8 –
відношення мас кисню та водню в молекулі води.
На практиці частіше використовують показник нижчої теплоти
спалювання, який відрізняється від вищого показника на величину теплоти
випаровування води, що містилась у вихідному паливі та утворилась за його
спалювання:
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Qi = Qs – QH2O.

(7.20)

Qi = Qs – 25(W +9H).

(7.21)

Або:

Цей показник звичайно виражають на робочу масу палива в МДж/кг:
Qir  0.9985 Qб  0.0943 S ta  0.0251 (Wtr  9 H daf *

100  A d 100  W a
*
).
100
100

(7.22)

Формула для перерахунку нижчої теплоти спалювання з горючої на
робочу масу має вигляд:
𝑄𝑖𝑟

=

𝑑𝑎𝑓
𝑄𝑖

100 − 𝐴𝑟 − 𝑊 𝑟
− 25𝑊 𝑟 .
100

(7.23)

Для нижчої теплоти спалювання формула Дюлонга набуває вигляду:
𝑄𝑖𝑟

O𝑟
= 338𝐶 + 1207 𝐻 −
+ 105𝑆 𝑟 .
8
𝑟

𝑟

(7.24)

Нижчу теплоту спалювання органічної маси палива визначають з
урахуванням фактичного вмісту в паливі мінеральних домішок М:
𝑄𝑠0

=

𝑑𝑎𝑓
𝑄𝑠

100 − 𝐴𝑑
.
100 − 𝑀𝑑

(7.25)

Використовуючи знайдене значення Qoi, можна далі з достатньо високою
точністю розраховувати Qri за будь-яких Wr ma Ar за формулою, аналогічній
перерахунку з горючої маси на робочу, але замість Ar використовувати Mr:
𝑄𝑖𝑟

=

𝑄𝑖𝑜

100 − 𝑊 𝑟 − 𝑀𝑟
− 25𝑊 𝑟 .
100

(7.26)

7.4 Теплота згоряння паливних сумішей
Оскільки тепловий ефект від повного згоряння палива не залежить від
паралельного протікання інших хімічних реакцій, теплота згоряння паливної
суміші може бути знайдена за законом адитивності:
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𝑛

𝑔𝑖 𝑄𝑖𝑖𝑟 ,

𝑄𝑐 =

(7.27)

𝑖=1

де gi – масові частки окремих компонентів в суміші; Qrii – теплоти їх
спалювання; п – кількість одночасно використовуваних видів палива.
Для суміші двох палив ця формула набуває вигляду:
Qc = g1Qri1 + g2Qri2.

(7.28)

Оскільки частки тепловиділення qi пропорційні кількості теплоти,
виділеній і-м паливом за згоряння 1 кг суміші, для суміші двох палив можна
скласти рівність:
𝑟
𝑞1
𝑄𝑖1
𝑔1
= 𝑟
.
1 − 𝑞1 𝑄𝑖2 (1 − 𝑔1 )

(7.29)

З цієї рівності видно, що заданій величині q1 відповідає масова частка
першого палива:
𝑟
𝑞1 𝑄𝑖2
𝑔1 =
𝑟
𝑟 .
𝑞1 𝑄𝑖2
+ 1 − 𝑞1 𝑄𝑖1

(7.30)

За одночасного спалювання твердого (або рідкого) та газового палива
загальну теплоту їх згоряння прийнято умовно відносити до 1 кг твердого
(рідкого) палива:
Qc = (Qri)1 + v(Qri)2,

(7.31)

де Qri1 – теплота згоряння 1 кг твердого або рідкого палива; Qri2 – теплота
згоряння 1 м3 газового палива; v – питома витрата газового палива, що припадає
на 1 кг твердого або рідкого палива, м3/кг.
Якщо частка твердого або рідкого палива визначена тепловиділенням q1,
відповідну питому витрату газового палива можна знайти з рівняння,
аналогічного використаному вище для суміші двох палив, що знаходяться в
одній фазі:
𝑟
𝑞1
𝑄𝑖1
= 𝑟 .
1 − 𝑞1 𝑄𝑖2
𝑣
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(7.32)

7.5 Розрахунок теплоти спалювання за теплопродуктивністю повітря
Кількість повітря Voп, теоретично необхідна для повного згоряння даного
палива, можна знайти з рівняння, що ґрунтується на вмісті кисню в повітрі
21 % та хімічних реакціях спалювання відповідних елементів:
С + О2 → СО2;
4Н + О2 → 2Н2О;
S + O2 → SO2;
Von = 0,0889(Cr + 0,375Srdaf) + 0,265Hr – 0,033Or,

(7.33)

де Cr, Hr, Srdaf, Or – вміст в робочій масі палива відповідно вуглецю, горючої
сірки, водню та кисню.
Відношення теплоти згоряння палива Qri до об’єму витраченого на
згоряння повітря Voп називається теплопродуктивністю повітря.
Користуючись приблизною сталістю теплопродуктивності повітря, що
становить в середньому 3,7 МДж/м3, можна орієнтовно розрахувати теплоту
згоряння будь-якого палива в МДж/кг, якщо відома теоретична витрата повітря
Von:
Qri ≈ 3,7Von.
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(7.34)

7.6 Розрахунок за результатами технічного аналізу
Позначивши питому теплоту згоряння летких речовин як QV, нелеткого
залишку через Qk, вихід цих продуктів термічного розкладу відповідно як Vdaf
тa Kdaf, на підставі основного закону термохімії отримаємо:
Qdafs = Qp + 0,01VdafQV + 0,01KdafQk,

(7.35)

де Vdaf ma Kdaf виражені у відсотках.
Теплотою термохімічних перетворень палива Qp, що становить до 5 % від
суми інших складників, звичайно нехтують.
Розрахункова формула для теплоти спалювання летких речовин QV в
кДж/кг:
QsV = 34400Kdaf + aVdaf,

(7.36)

A = 646 – 7,73Vdaf.

(7.37)

де

Знаючи QsV ma вміст водню в горючій масі палива Hdaf, можна знайти
нижчу теплоту спалювання горючої маси:
QiV = QsV – 225Hdaf.

(7.38)

7.7 Розрахунок за елементним складом
Згідно із головним законом термохімії теплота прямого перетворення
палива на продукти згоряння – СО2, Н2О та SO2 дорівнює сумі теплот розкладу
горючої частини палива на прості речовини – С, Н2, S, N2 тa O2 i згоряння
перших трьох з цих речовин, взятих з урахуванням їх кількості. Оскільки
теплота розкладу дорівнює теплоті утворення Qyn горючої частини палива з
простих речовин, взятій з протилежним знаком, то можна записати:
𝑝
𝑄𝑠

=

𝑦
−𝑄𝑛

𝐶𝑟
𝐻𝑟
𝑆𝑟
+
𝑄 +
𝑄 +
𝑄 .
100 𝐶 100 𝐻2 100 𝑆

(7.39)

де QC=32792 кДж/кг – теплота спалювання чистого вуглецю;
QН2=142920 кДж/кг – вища теплота спалювання вільного (газоподібного)
водню; QS=9278 кДж/кг – теплота окислення сірки до діоксиду.
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Підставивши в цю формулу вказані числові значення та переходячи до
нижчої теплоти спалювання, отримаємо (з округленням числових коефіцієнтів):
Qri = 328Cr + 1429Hr + 93Srdaf – 25(Wr + 9Hr)-Qyn.

(7.40)

Qri = 328Cr + 1200Hr + 93Srdaf – 25Wr – Qyn.

(7.41)

Або:

За припущення, що весь кисень палива йде на утворення за згоряння
частки водяних парів, теплота утворення палива складе:
1200 𝑟
𝑂 = 150𝑂𝑟 ,
8

𝑦

𝑄𝑛 = 1200𝐻3𝑟 =

(7.42)

де Hrз – вміст в паливі «зв’язаного» з киснем водню. Виходячи зі
співвідношення мас водню та кисню в молекулі води, також в цій формулі
зроблена заміна:
𝐻3𝑟

𝑂𝑟
= .
8

(7.43)

Підставивши вираз для Qyn в рівняння для Qri, отримаємо для нижчої
теплоти спалювання в кДж/кг наступну формулу:
𝑄𝑖𝑟

𝑂𝑟
𝑟
= 328𝐶 + 1200 𝐻 −
+ 93𝑆𝑑𝑎𝑓
− 25𝑊 𝑟 .
8
𝑟

𝑟

(7.44)

Коефіцієнт 328 в цій формулі визначається теплотою спалювання
вуглецю в стандартному стані, яким зараз в хімії прийнято вважати графіт.
Однак П. Дюлонг (Франція) виходив з того, що графіт не може бути вихідною
речовиною в реальних процесах паливоутворення, і використав у формулі
теплоту згоряння «аморфного» вуглецю, що дорівнює 33800 кДж/кг. Тому зараз
формулу Дюлонга звичайно використовують у вигляді:
𝑄𝑖𝑟 = 339𝐶 𝑟 + 1200 𝐻𝑟 −

𝑂𝑟
𝑟
+ 93𝑆𝑑𝑎𝑓
− 25𝑊 𝑟 .
8

(7.45)

Також отримала широке розповсюдження формула, що базується на
більш обґрунтованих припущеннях та має вигляд:
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Qri = 339Cr + 1030Hr – 109(Or – Sr) – 6Wr.

(7.46)

де теплота спалювання також виражена в кДж/кг.
Прирівнявши цей вираз до формули (7.41), можна встановити, що теплота
утворення палива Qyn в кДж/кг:
Qyn = –11Cr – 170Hr – 16Sr + 109Or.

(7.47)

Також запропонована узагальнена методика розрахунку, згідно з якою
визначення теплоти згоряння для всіх палив здійснюють за єдиною формулою:
Qs = αC + βH – γO.

(7.48)

Але числові значення коефіцієнтів в цій формулі для різних видів палива
беруть різні.
Згідно зі стандартом ІСО 625-96 відтворюваність методу, тобто
розходження в результатах паралельних аналізів, виконуваних в різних
лабораторіях, має бути за вмістом водню до 0,3 %, а за вмістом вуглецю – до
1,0 %. Якщо скористатись передостанньою з формул, то відповідне
максимальне розходження в розрахунковій теплоті спалювання складе в
кДж/кг:
ΔQri = 339∙1 + 1030∙0,3 = 648.

(7.49)

Тобто, відносна похибка розрахункового визначення теплоти спалювання,
зумовлена лише похибкою елементного аналізу, може сягати 2-8 % в
залежності від виду палива.
7.8 Характеристики палива, пов’язані з теплотою його згоряння
Приведена вологість
Зі збільшенням вологості робочої маси палива зростає кількість водяної
пари в продуктах спалювання, а, отже, збільшуються втрати теплоти з
димовими газами, що виходять з топки. Ці втрати, виражені у відсотках від
теплоти спалювання палива Qri, можна записати у вигляді:
𝑞2 =

𝑔𝑐 𝑐𝑐 +𝑔𝑤 𝑐𝑤 𝑡𝑘
,
𝑄𝑖𝑟
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(7.50)

де tk – кінцева температура газів, gc – маса сухих газів, тобто газоподібних
продуктів спалювання, окрім водяної пари, що припадає на 1 кг згорілого
палива; gw – відповідна маса водяної пари; сс, сw – відповідно питомі
теплоємності сухих газів та водяної пари.
Якщо знехтувати відносно невеликою кількістю водяної пари, що
вноситься до топки з повітряним дуттям, величину gw можна однозначно
пов’язати зі складом палива, що горить:
9𝐻𝑟 𝑊 𝑟
𝑔𝑤 =
+
.
100 100

(7.51)

Об’єднавши ці два вирази, отримаємо:
9𝐻𝑟
𝑔𝑐 𝑐𝑐 +
𝑐 𝑡
𝑊𝑟
100 𝑤 𝑘
𝑞2 =
+ 𝑐𝑤 𝑡𝑘 𝑟 .
𝑄𝑖𝑟
𝑄𝑖

(7.52)

Віднесена до 4190 кДж тепла вологість палива отримала назву приведеної
вологості:
𝑊𝑟
𝑊𝑛 = 4190 𝑟 .
𝑄𝑖

(7.53)

7.9 Приведені зольність та сірчистість палива
Кількість золи та
паропродуктивності D в
що горить, та вмісту в
спалювання, оскільки
В, кг/годину:

оксидів сірки, утворювана за роботи котла заданої
кг/годину, залежить не лише від зольності Ar палива,
ньому горючої сірки Srdaf, але також і від теплоти
саме нею визначається годинна витрата палива

𝐵=

𝐷𝑞
,
𝑄𝑖𝑟 𝜂

(7.54)

де q – питома витрата тепла на виробництво 1 кг пари заданих параметрів (за
відомої температури живильної води); ε – ККД котла.
Кількість в кг/годину золи та діоксиду сірки, утворюваних за спалювання,
визначаються відповідно виразами:
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𝐵𝐴𝑟
𝐷𝑞 𝐴𝑟
𝑏𝐴 =
=
;
100 100𝜂 𝑄𝑖𝑟
𝑏𝑆𝑂2

𝑟
𝑟
64 𝑆𝑑𝑎𝑓
𝐷𝑞 𝑆𝑑𝑎𝑓
=
𝐵
=
.
32 100 50𝜂 𝑄𝑖𝑟

(7.55)
(7.56)

З передостаннього виразу видно, що кількість золи bA пропорційна
відношенню Ar/Qri, що отримало назву приведеної зольності Ап. Як і приведену
вологість, значення Ап відносять до 4190 кДж теплоти спалювання:
𝐴𝑟
𝐴𝑛 = 4190 𝑟 .
(7.57)
𝑄𝑖
Аналогічно визначають приведену сірчистість:
𝑟
𝑆𝑑𝑎𝑓
𝑆𝑛 = 4190 𝑟 .
𝑄𝑖

(7.58)

7.10 Тепловий еквівалент палива
Для зручності розрахунків паливно-енергетичних балансів, а також
обліку запасів енергії, що міститься в паливах різної теплової цінності, широко
використовується термін умовне паливо. Це – ідеальний універсальний
енергоносій, за витрачання (спалювання) 1 кг якого виділяється теплота 29330
кДж (7000 ккал).
Одному кілограму (або кубометру у випадку горючого газу) реального
палива, що має теплоту спалювання Qri кДж/кг, відповідає певна маса умовного
палива Е в кг, що називається тепловим еквівалентом даного палива:
𝑄𝑖𝑟
𝐸=
.
29330

(7.59)

Контрольні питання
1. В чому полягає сутність методу визначення вмісту вуглецю та водню в
органічних речовинах за Ю. Лібіхом?
2. Як визначають вміст вуглецю в паливах за автоматизованим методом?
3. В чому сутність визначення вмісту азоту в паливах за методом
Кьєльдаля?
4. Яку роль відіграє фосфор у вугіллі та коксі?
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5. Як визначити вміст фосфору в твердому паливі?
6. Як визначити вміст кисню в твердому паливі?
7. В чому полягають відмінності елементного складу різних видів твердих
пальних копалин?
8. Як експериментально визначається теплота згоряння палив?
9. Що таке вища теплота згоряння та від чого вона залежить?
10. Як розрахувати нижчу теплоту згоряння, чим вона відрізняється від
вищої та від чого залежить?
11. Як розрахувати теплоту згоряння паливних сумішей?
12. Як розрахувати склад двокомпонентної паливної суміші, необхідний
для забезпечення заданої теплоти згоряння суміші?
13. Як розрахувати теплоту згоряння за теплопродуктивністю повітря?
14. Як розрахувати теплоту згоряння за показниками технічного аналізу?
15. Як розрахувати теплоту згоряння за елементним складом палива?
16. Як розрахувати теплоту згоряння за узагальненою методикою?
17. Що таке приведена вологість палива та як її розраховують?
18. Що таке приведена зольність палива та як її розраховують?
19. Що таке приведена сірчистість палива та як її розраховують?
20. Що таке умовне паливо та як розрахувати тепловий еквівалент
реального палива?
Перелік джерел до 7 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
3. 4. Белосельский Б. С. Энергетическое топливо / Б. С. Белосельский,
В. К. Соляков – Москва: Энергия, 1980. – 166 с.
4. Мирошниченко Д. В. Элементный состав / Д. В. Мирошниченко //
Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1. Угли для коксования. Обогащение
углей. Подготовка углей к коксованию. п.п. 2.3.1, 2.3.2. – Харьков :
ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 19-23.
5. Ярошевський С. Л. Ресурсозберігаючі технології металургійного
виробництва на основі використання українського вугілля / С. Л. Ярошевський,
А. В. Ємченко, І. В. Шульга та ін. – Харків : Контраст, 2012. – 204 с.
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6. Мірошниченко Д. В. Методи контролю якості твердих вуглецевих
матеріалів / Д. В. Мірошниченко, І. В. Шульга, Д.Ю. Білець // Навчальний
посібник – Харків : НТУ ХПІ, 2022. – 223 с.
7. ISO 1170-1977 Топливо твердое минеральное. Обозначение
показателей качества и формулы для пересчета результатов анализа для
различных состояний топлива. – Минск : МГССМС, 2003. – 16 с.
8. ДСТУ ISO 1928:2006 Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої
теплоти згоряння методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення
найнижчої теплоти згоряння (ISO 1928:1995, IDT). – Київ : ДП «УкрНДНЦ»,
2007. – 43 с.
9. ДСТУ 2537-94 (ІСО 622-1981). Паливо тверде. Методи визначення
фосфору. –Київ : УкрНДІССІ, 1994. – 25 с.
10. ДСТУ 2401-94. Кокс кам’яновугільний і пековий. Терміни та
визначення. – Київ : УкрНДІССІ, 1994. – 34 с.
11. ИСО 625-96. Топливо твердое. Методы определения содержания
углерода и водорода. – Минск : МГССМС, 1996. – 16 с.
12. ИСО 333-96. Топливо твердое минеральное. Методы определения
азота. – Минск : МГССМС, 1996. – 4 с.
13. ИСО 1994-76. Топливо тведое. Методы определения содержания
кислорода. – Минск : МГССМС, 1995. – 34 с.
14. Борисенко О. Л. Методика складання балансу за вуглецем для
сировини та продуктів коксохімічного виробництва / О. Л. Борисенко,
І. В. Шульга, Д. В.Мірошниченко // Затв. УНПА «Укркокс», наказ № 19 від
30.11.2018. – Харків : ДП «УХІН», 2018. – 20 с.
15. Шульга І. В. Методика розрахункового визначення середньозважених
показників нижчої теплотворної здатності коксохімічної продукції /
І. В. Шульга, Д. В. Мірошниченко, Я. С. Балаєва // Затв. Мінпромполітики
України, наказ № 284 від 13.10.2011. – Харків : ДП «УХІН», 2011. – 17 с.
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8. ДІЯ НА ТВЕРДІ ПАЛЬНІ КОПАЛИНИ РІЗНИХ РОЗЧИННИКІВ ТА
ХІМІЧНИХ РЕАГЕНТІВ
8.1 Дія води
За обробки гумусових торфів, а також сапропелів холодною, гарячою та
кипучою водою з них вилучають водорозчинні органічні речовини – суміші
найпростіших вуглеводів (монози – пентози, гексози, біози – сахароза,
галактоза), в т.ч. утворених внаслідок гідролізу пектинів, а також амінокислоти
– продукти гідролітичного розщеплення білків – та водорозчинну частину
гумусу. Сумарна кількість водорозчинних речовин, що вилучають з гумусових
торфів, коливається від 2 до 5 %, сягаючи іноді 12-15 %.
За обробки торфу водою в автоклаві (температура 200-300 ºС) близько
25 % його органічної маси перетворюється на розчинні у воді карбонові
кислоти: мурашину НСОН, оцтову Н3ССООН та інші, яких немає за обробки
торфів холодною та кипучою водою.
З сапропелів прісноводних озер вилучається від 1,2 до 12,5 %
водорозчинних органічних речовин.
Вода з гумусового бурого вугілля розчиняє 1-3 % органічних сполук –
ймовірно, лише частину їх гумусових речовин.
Метаморфованіші гуміти (кам’яне вугілля та антрацити), сапропеліти,
ліптобіоліти та горючі сланці з водою практично не взаємодіють.
8.2 Дія розведених мінеральних кислот
Розведені соляна (2 %), сірчана (2-5 %) та азотна (1:10) кислоти енергійно
діють на органічну масу гумусових торфів, сапропелів та менш зрілого бурого
вугілля, викликаючи гідроліз геміцелюлоз:
(С6Н10О5)п + (п – 1)Н2О → пС6Н12О6.
Розведена азотна кислота енергійно діє на все гумусове буре вугілля,
справляючи на нього окислювальну та нітруючу дію:
4RH + 2HNO3 → 4ROH + N2O + H2O;
RH + HNO3 → RNO2 + H2O.
Серед утворюваних продуктів взаємодії виявляють органічні кислоти
(щавлеву (СООН)2, оцтову Н3ССООН, масляну С3Н7СООН), а також
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нітросполуки, оксиди азоту, ціановодень тa аміак. Кам’яне вугілля і антрацити
практично не реагують з розведеною азотною кислотою. На цьому ґрунтується
перша реакція Є. Доната - якісна реакція для розрізнення бурого вугілля від
кам’яного. Утворення забарвленого розчину за збовтування азотної кислоти з
вугіллям означає, що воно не є типовим кам’яним вугіллям.
8.3 Дія концентрованих мінеральних кислот
Концентровані мінеральні кислоти (сірчана, азотна) розкладають
органічну масу всіх твердих пальних копалин з утворенням нових продуктів –
сульфідів, нітросполук, органічних кислот та оксидів. Така енергійна дія на
викопне
вугілля,
наприклад,
концентрованої
сірчаної
кислоти,
використовується для аналізу вугілля на вміст азоту за методом К’єльдаля, а
концентрованої
азотної
кислоти
–
за
підготовки
вугілля
до
мікропетрографічного дослідження шляхом мацерації.
Для кількісного визначення целюлози в торфі застосовують 80 %-ву
сірчану кислоту, оскільки при цьому целюлоза повністю гідролізується з
утворенням глюкози.
Концентрована сірчана кислота сульфує вугілля з утворенням сухого
стійкого продукту – сульфовугілля, що має катіонно-обмінні властивості:
RH + 2H2SO4 → R–O–SO2–OH + 2H2O + SO2.
8.4 Галоїдування
Галоїдування вугілля може відбуватись, залежно від умов, за наступними
реакціями:
– заміщення:
RH + Cl2 → R–Cl + HCl;
– приєднання:
>C=C< + Cl2 → >CCl–CCl<;
– окиснення:
RH + Cl2 + H2O → ROH + 2HCl.
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8.5 Обробка водними розчинами лугів
Слабкими водними розчинами лугів та аміаку, як правило, з торфів та
бурого гумусового вугілля вилучають речовини, що називаються гуміновими
кислотами:
RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O.
Гумінові кислоти – високомолекулярні речовини, що характеризуються
наявністю:
– конденсованого ароматичного ядра;
– периферійних функціональних груп:
гідроксильних –ОН;
карбоксильних –СООН;
карбонільних =С=О;
– етерних (кисневих) зв’язків –О–.
Гумінові кислоти мають низку специфічних властивостей, що дозволяє
застосовувати їх: в сільському господарстві вони є ефективним самостійним
добривом або входять до складу аміачно-гумінових добрив; в буровій техніці
порошковидні вуглелужні реагенти використовуються для стабілізації
глинистих розчинів та зменшення їх фільтрації крізь стінки нафтових
свердловин за буріння; в цементній та керамічній промисловості як
розріджувачі цементних розчинів та уповільнювачі тужавіння бетону, а також
для збагачення глин та пісків у виробництві портландцементу.
Лужні витяжки гумінових кислот є дешевими природними барвниками
для картону та пакувального паперу. Содові витяжки використовуються як
протрава для деяких сортів деревини. Завдяки вмісту активних хімічних груп та
високорозвиненій поверхні гумінові кислоти є добрими сорбентами; їх
сульфовані препарати використовуються як іоніти. Гумінові кислоти
застосовуються в акумуляторній промисловості. У певних дозах вони є
антисептиками та використовуються, зокрема, для заживлення шкіряних
покривів у тварин, вони мають також дубильні властивості.
На неокиснене кам’яне вугілля та антрацити слабкі розчини лугів не
діють, що вказує на відсутність в них гумінових кислот.
Властивості гумінових кислот та їх хімічна характеристика.
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Метоксильні групи визначають шляхом оборобки гумінових кислот
йодоводневою кислотою за нагрівання – метильна група відщеплюється у
вигляді легколеткого йодметану (tk = 45 ºC):
Hum–O–CH3 + HI → Hum–OH + H3C-I.
Йодметан вловлюють розчином нітрату срібла з утворенням осаду йодиду
срібла, який визначають зважуванням:
H3C-I + AgNO3 → AgI + H3CNO3.
Метилування метиловим спиртом за присутності хлороводню призводить
до утворення складних етерів:
Hum–COOH + H3COH → Hum–CO–O–CH3 + H2O.
Якщо ж метилування проводити етерним розчином діазометану, в
продуктах метилування будуть як складні, так і прості етери:
Hum–COOH + CH2N2 → Hum–CO–O–CH3 + N2;
Hum–OH + CH2N2 → Hum–O–CH3 + N2.
За різницею між результатами двох видів метилування можна визначити
кількість гідроксильних груп, що беруть участь в утворенні простих етерів.
Вміст карбоксильних груп в гуміновій кислоті визначається
хемосорбційним методом за реакцією з ацетатом кальцію:
2Hum–COOH + (H3CCOO)2Ca → (Hum–COO)2Ca + 2H3CCOOH.
Виділену оцтову кислоту титрують лугом:
H3CCOOH + NaOH → H3COONa + H2O.
Карбонільні групи в гумінових кислотах визначають за реакцією з
хлоридом гідроксиламіну:
Hum–COH + [NH3OH]Cl → Hum–CH=NOH + H2O + HCl.
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Вміст карбонільних груп визначають за витратою лугу на титрування
утвореної соляної кислоти:
NaOH + HCl → NaCl + H2O.
За окиснення гумінових кислот розведеною (1:1) азотною кислотою при
90 ºС протягом 1,5 години серед продуктів окиснення були виділені
дінітрофеноли C6H3OH(NO2)2 та бензолполікарбонові кислоти:
С6Н3(СООН)3
тримелітова кислота
1,2,4-бензолтрикарбонова кислота

С6Н2(СООН)4
піромелітова кислота
1,2,4,5-бензолтетракарбонова кислота

С6(СООН)6.
мелітова кислота
бензолгексакарбонова кислота

Походження гумінових кислот. Дослідження гумінових кислот та лігніну,
дозволили Ф. Фішеру та Г. Шрадеру (Німеччина) запропонувати т.зв. «лігнінну
теорію утворення гумусового вугілля». За цією теорією приймалось, що в
скупченнях рослинного матеріалу всі вуглеводи, починаючи з гексоз та
закінчуючи целюлозою, розкладаються під впливом мікроорганізмів і
перетворюються на газоподібні або легко розчинні у воді речовини. Лігнін же
не руйнується мікроорганізмами, а за окиснення в повітрі перетворюється на
гумінові кислоти.
Обмінні реакції гумітів. Не розчинні у воді кальцієві солі гумінових
кислот можуть бути переведені в розчинні оборобкою їх розчинами солей
лужних металів та, навпаки, розчинні у воді солі можна перевести у нерозчинні,
обробляючи їх розчинами кальцієвих або барієвих солей:
Hum–CO–O–Ca–O–CO–Hum + 2NaCl ↔ 2Hum–CO–O-Na + CaCl2.
Барієві солі гумінових кислот реагують з нітратом калію, проходячи
послідовно низку стадій:
Ba4Hum + 2KNO3 → Ba3K2Hum + Ba(NO3)2;
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Ba3K2Hum + 2KNO3 → Ba2K4Hum + Ba(NO3)2;
Ba2K4Hum + 2KNO3 → BaK6Hum + Ba(NO3)2;
BaK6Hum + 2KNO3 → K8Hum + Ba(NO3)2.
Методи розділення гумінових кислот.
Частину гумінових кислот, розчинну в воді, називають фульвокислотами
(від лат. fulvus – жовтий), нерозчинну в воді, але розчинну в спирті –
гематомелановими (вони мають червоний колір), а нерозчинні у воді та спирті –
гумусовими кислотами.
Запропонований також метод розділення кислот з лужного розчину, що
виключає застосування мінеральних кислот, - метод виморожування. В розчині
залишаються фульвокислоти, а гематомеланові та гумусові випадають в осад.
Хіноїдні групи в гумінових кислотах визначають за реакцією їх
відновлення хлоридом олова (ІІ):
C6H4O2 + SnCl2 + 2HCl → C6H4(OH)2 + SnCl4.
Розрахунок ведуть за кількістю хлориду, що не вступив у реакцію. Його
відтитровувують діхроматом калію:
3SnCl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 3SnCl4 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O.
Структура гумінових кислот.
Для гумінових кислот з ґрунту, торфу та лігніту характерна наявність
наступних ароматичних кислот:
– 4-метоксібензойної п-Н3С–О–С6Н4–СООН;
– вератрової (3,4-діметоксібензойної) (Н3С–О–)2С6Н3–СООН;
– 3,4,5-триметоксібензойної (Н3С–О–)3С6Н2–СООН;
- 4-метоксіізофталевої Н3С–О–С6Н3-о,п-(СООН)2;
- метоксітримезинової Н3С–О–С6Н2-2,4,6-(СООН)3.
Разом з ароматичними в гумінових кислотах знайдені й двохосновні
аліфатичні кислоти:
НООС–(СН2)5–СООН
пімелінова
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НООС–(СН2)6–СООН
коркова

НООС–(СН2)7–СООН.
азелаїнова

В гумінових кислотах всі атоми вуглецю, що утворюють ароматичне
ядро, знаходяться в одній площині, розташовуючись у вузлах правильної
гексагональної сітки, тобто будова ядра молекул гумінових кислот є двомірновпорядкованою.
Молекулярна маса гумінових кислот.
Цей показник досить рівномірно розподілений в інтервалі від 9 до 43 тис.
вуглецевих одиниць.
8.6 Обробка органічними розчинниками
Для дослідження твердих пальних копалин за допомогою органічних
розчинників використовують кілька лабораторних методів обробки вугілля:
1) за кімнатної температури (збовтування у колбі);
2) за температури, нижчої за точку кипіння розчинника або близької до
неї (за принципом роботи екстрактору Сокслета);
3) за температури кипіння розчинників або в їх парах (за принципом
роботи екстрактора Грефе);
4) за температури вище точки кипіння розчинника (під тиском у закритих
автоклавах – хитних або обертальних з газовим або електричним опаленням);
5) в екстракторах проточного типу.
Продукти, що вилучаються з вугілля шляхом обробки його бензолом (або
сумішшю бензолу зі спиртом – 1:1) в екстракторах Сокслета або Грефе,
називають бітумами А.
Вихід бітумів А з торфу та бурого вугілля 2-28 %, з кам’яного вугілля –
1-2 %.
В бітумах А містяться головним чином воски (17-81 %), смоли (7-37 %), а
також масла (7-27 %), тверді парафіни (2-11 %) та (у менших кількостях)
карбонові кислоти, спирти, етери, асфальтени та карбоїди, під якими розуміють
високомолекулярні смоли.
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У виробничих умовах екстракцію бітумів А з бурого вугілля здійснюють
бензол-бензиновою сумішшю (1:1). З отриманого розчину після очищення від
смол отримують гірничий віск, а вугілля після цього обробляють розчином лугу
з метою отримання вуглелужного реагенту для стабілізації бурових рідин.
Залишок вугілля брикетують та використовують як паливо (головним чином в
побуті).
Завдяки низці цінних властивостей, а саме: високій температурі
розм’якшення (84-87 ºС), низькій електропровідності, водонепроникності та
кислотостійкості, а також здатності протидіяти окисненню та мікроорганізмам,
давати на поверхні шкіри, дерева, пластмас та паперу блискучу скловидну
плівку, гірничий віск широко застосовується в різних галузях господарства,
причому він є компонентом майже 500 продуктів (медичні, косметичні, взуттєві
та лижні мазі і креми, консистентні змазки для прокатних станів). Він
використовується для виготовлення ізоляційних матеріалів, воскового паперу,
меблевих мастик та паст.
Якщо вугілля після вилучення бітумів А обробити в автоклаві бензолом
за методом Фішера (температура 280-290 ºС, тиск 5,0-5,5 МПа), то з нього
отримують бітуми В. При обробці вугілля після вилучення бітумів А 10 %-вим
розчином соляної кислоти, промивання водою та сушки спиртобензольною
сумішшю додатково вилучається деяка кількість бітумів ºС.
8.7 Груповий компонентний аналіз та склад твердих пальних копалин
Розділення складних сумішей, якими є різні тверді пальні копалини, на
групи речовин, кожна з яких має однакові властивості по відношенню до дії
води, органічних розчинників, лугів, мінеральних кислот та інших реагентів,
прийнято називати груповим компонентним аналізом. Послідовність групового
аналізу торфу така:
А) з проби торфу сумішшю спирту та бензолу екстрагують бітуми А;
Б) ентбітумінований торф обробляють послідовно водою: за кімнатної
температури, за температури 55 ºС та на кипучій водяній бані для вилучення з
отриманих водних розчинів простих вуглеводнів і продуктів гідролізу
пектинових речовин; вода розчиняє амінокислоти та частину гумусу;
В) залишок торфу обробляють потім 1 %-вим розчином NaOH за
нагрівання на водяній бані для вилучення гумінових кислот;
Г) залишок торфу після видалення гумінових кислот обробляють
концентрованою HCl для вилучення лігніну (метод Вільштеттера), а вміст
целюлози, що перейшла до розчину внаслідок гідролізу, визначається за
різницею.
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Таким чином, груповий компонентний склад органічної маси гумусових
торфів можна записати так:
Торф = водорозчинні речовини + геміцелюлози + бітуми А +
+гумінові кислоти + лігнін + целюлоза,
де
Водорозчинні речовини = вуглеводні + амінокислоти.
За вирішення багатьох теоретичних та практичних завдань хімії і
технології гумусового вугілля користуються наступними уявленнями про
груповий компонентний склад його органічної маси згідно зі схемами:
Буре вугілля = бітуми А + гумінові кислоти + Vt + F + L;
Кам’яне вугілля = бітуми А + Vt + Sv + F + L,
де Vt – вітриніт; Sv – семівітриніт; F – фюзиніт; L – лейптиніт.
Л. Л. Нестеренко запропонував розглядати склад органічної маси
сапропелітів за наступними схемами:
Власне сапропеліти = бітуми А + Alg + цементуюча основна маса;
Сапроколіт = бітуми А + L + цементуюча основна маса,
де L – лейптиніт.

Контрольні запитання
1. Як діє вода на тверді пальні копалини?
2. Як діють на тверді пальні копалини розведені та концентровані
мінеральні кислоти?
3. Які реакції характерні для галоїдування вугілля?
4. Що таке гумінові кислоти та як їх отримують?
7. Які структури та функціональні групи характерні для гумінових
кислот?
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8. Які методи використовуються для обробки твердих пальних копалин
органічними розчинниками?
9. Що таке бітуми А, як їх отримують та де застосовують?
10. Які існують сучасні уявлення про груповий хімічний склад торфів?
11. Які існують сучасні уявлення про груповий хімічний склад
гумусового вугілля?
Перелік джерел до 8 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
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9. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН ТА
МЕТОДИ ЇХ ВИВЧЕННЯ
9.1 Густина та пористість
Методи визначення уявної та дійсної густини і розрахунку пористості
твердих пальних копалин за стандартом ІСО 1014-1985 розглянуті нами раніше,
в § 2 глави 4.
Дійсну густину органічної маси розраховують за формулою:
𝜌𝑟0

(100 − 𝐴𝑑 )𝜌𝑟 𝜌
=
,
100𝜌 − 𝐴𝑑 𝜌𝑟

(9.1)

де Ad – зольність сухої маси вугілля, %; ρr – експериментально визначена дійсна
густина вугілля, кг/м3; ρ – дійсна густина золи (2,7-3,0 г/см3, в середньому
звичайно беруть 2,9 г/см3).
Також цей показник можна знайти за формулами, що враховують вміст
вуглецю та водню в органічній масі:
– для пісного вугілля та антрациту:
𝜌𝑟0 =

100
;
0,53𝐶 𝑑𝑎𝑓 + 5𝐻𝑑𝑎𝑓

(9.2)

– для іншого вугілля:
𝜌𝑟0 =

0,354𝐶 𝑑𝑎𝑓

100
.
+ 4,25𝐻𝑑𝑎𝑓 + 23

(9.3)

Для наважки палива в 100 г отримуємо:
100 100 − 𝐴𝑑 𝐴𝑑
=
+
.
𝜌𝑟
2,9
𝜌𝑟0

(9.4)

Або:
100𝜌𝑟0

𝜌𝑟 =
100 −

𝐴𝑑

𝜌0
1− 𝑟
2,9
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.

(9.5)

Якщо окремо врахувати обсяг, що займає в паливі найважчий компонент
– пірит (ρ=5 г/см3), отримаємо точніший вираз:
100 100 − 𝐴𝑑 − [𝐹𝑒𝑆2 ]𝑑 [𝐹𝑒𝑆2 ]𝑑 𝐴𝑑
=
+
+
,
𝜌𝑟
5
2,6
𝜌𝑟0

(9.6)

де 2,6 г/см3 – середня густина мінеральних компонентів за винятком піриту.
Об’ємне співвідношення між твердою речовиною та порами в кусках
(частках) може бути виражене через ступінь заповнення об’єму твердою фазою:
𝜑=

𝑣𝑇
.
𝑣3

(9.7)

Однак частіше з цією метою використовують пористість П – ступень
заповнення об’єму порами:
П=

𝑣𝑛 𝑣3 − 𝑣𝑇
=
= 1 − 𝜑.
𝑣3
𝑣3

(9.8)

Позначивши масу куску як g, отримаємо:
𝑔
𝜌𝑦
𝑣𝑇
𝜌
П=1−
= 1 − 𝑔𝑟 = 1 − .
𝑣3
𝜌𝑟
𝜌𝑦

(9.9)

Таким чином, ми отримали співвідношення, записане нами раніше, в § 2
глави 4.
Нехай певний обсяг палива v3 за вологості Wr має масу g. За доведення
цього палива до максимальної вологості Wmax, за якої всі його пори будуть
заповнені водою, його маса стане рівною:
100 − 𝑊 𝑟
(9.10)
𝑔 =𝑔
.
100 − 𝑊𝑚𝑎𝑥
Об’єм палива в такому стані визначатиметься сумою об’ємів твердої фази
та води; знайти ці об’єми можна за масою та густиною відповідних складових
частин палива:
′

100 − 𝑊 𝑟 100 − 𝑊𝑚𝑎𝑥 𝑊𝑚𝑎𝑥
𝑣3 = 𝑔
+
.
100 − 𝑊𝑚𝑎𝑥
100𝜌𝑟
100
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(9.11)

Відношення маси до об’єму дає уявну густину за робочої вологості Wr:
𝜌𝑦 =

𝑔 100 − 𝑊𝑚𝑎𝑥
100𝜌𝑟
=
∙
.
𝑣3
100 − 𝑊 𝑟 100 + 𝑊𝑚𝑎𝑥 𝜌𝑟 − 1

(9.12)

Насипна густина або густина в засипці ρн (г/см3 або т/м3) –
характеристика, що усереднена за об’ємом шару палива, утвореного великою
кількістю кусків (часток), та який включає в себе проміжки між ними.
Відношення об’єму проміжків між частками до об’єму шару носить назву
порозності шару ε.
Якщо подумки виділити в шарі об’єм, що дорівнює 1 м3, то на частки в
цьому об’ємі припадатиме:
𝑣4 =

𝜌𝐻
.
𝜌𝑦

(9.13)

Об’єм проміжків між частками – ε м3. Тоді:
𝜀=

𝜌𝑦 − 𝜌𝐻
.
𝜌𝑦

(9.14)

Підставивши сюди значення ρу зі співвідношення для пористості, можна
пов’язати порозність шару із пористістю та дійсною густиною часток:
𝜌у
1 − П 𝜌у − 𝜌н 1 − П − 𝜌𝑟
𝜀=
=
.
1 − П 𝜌𝑟
1−П

(9.15)

Після перетворень отримуємо наступний вираз для насипної густини:
ρн = ρr(1 – П)(1 – ε).

(9.16)

З останнього виразу видно, що на величину ρн мають впливати всі
розглянуті раніше фактори, від яких залежать ρr та ρу (або П), а також
додатково густина укладки часток в шарі, яка характеризується порозністю.
Для насипної густини вугільного пилу найбільш вживаною є формула:
ρн = 0,35ρу + 0,004R90.
де R90 – повний залишок пилу на ситі з розміром вічок 90 мкм, %.
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(9.17)

9.2 Фізико-механічні властивості
У фізиці вугілля до основних фізико-механічних властивостей твердих
пальних копалин відносять наступні:
міцність – здатність опиратись руйнації від дії прикладеної механічної
напруги;
подрібнюваність – здатність руйнуватись під дією подрібнювальних
зусиль;
крихкість – здатність руйнуватись без помітного поглинання механічної
енергії в необоротній формі;
твердість – здатність опиратись пружним або пластичним деформаціям;
пружність – здатність відновлювати свої початкові розміри та форму
після припинення дії сил, що викликали деформацію;
пластичність – здатність зберігати деформацію аж до межі текучості
після припинення деформуючого зусилля.
9.3 Сипкість
Під сипкістю твердого палива розуміють здатність його кусків та часток
переміщуватись один відносно іншого та прилеглих поверхонь під дією
зовнішньої сили.
Показники сипкості палива
Опір вугільної засипки зсуву вимірюють за допомогою трибометру –
приладу, призначеного для виміру сили тертя Т за різних нормальних зусиль N,
що стискують поверхні, які труться. За результатами вимірів знаходять
відношення:
𝑇
(9.18)
.
𝑁
Для зсуву всередині шару палива ця величина носить назву коефіцієнту
внутрішнього тертя, а для зсуву всього паливного шару вздовж поверхні
певного конструкційного матеріалу – коефіцієнту зовнішнього тертя.
Коефіцієнт κ, знайдений з цього виразу, називають уявним коефіцієнтом
тертя, маючи на увазі, що для тертя, не ускладненого побічними явищами,
характерна пряма пропорційність Т та N.
Типовою для більшості видів твердого палива є залежність:
𝜇=
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T = κ0(S0p + N).

(9.19)

Це – загальний закон тертя. В ньому S0 – дійсна площа контактування
поверхонь тертя, р – питомий тиск прилипання, що діє на ці поверхні. Сталий
множник в записаному виразі отримав назву дійсного коефіцієнту тертя.
Сили зчеплення, що діють між ідентичними поверхнями (для
розглядуваних систем – між поверхнями сусідніх часток), отримали назву сил
когезії, а діючі між різнорідними поверхнями (між вугільною часткою та іншим
матеріалом) – сил адгезії.
Окрім коефіцієнтів тертя як показник сипкості палива (та інших
зернистих матеріалів) часто використовують кут природного укосу. В
залежності від способу його визначення розрізняють:
– динамічний кут природного укосу βд – між горизонтальною площиною
та зовнішньою поверхнею зернистого матеріалу, утвореною за падіння часток
на поверхню;
– статичний кут природного укосу βс – між горизонтальною площиною та
поверхнею палива, утвореній після видалення підпірної стінки.
Природа сил когезії та адгезії
Сили зчеплення між частками палива та часток із зовнішніми поверхнями
виникають як результат утворення водних прошарків в місцях їх
контактування, а також через колоїдну структуру вологого матеріалу. Відрив
частки від поверхні пов’язаний з руйнуванням прошарку в її середній частині,
що має мінімальний поперечний переріз. Необхідне для відриву зусилля
визначається питомою поверхневою енергією (поверхневим натягом) ζ на межі
розділу фаз вода-повітря та периметром вказаного перерізу. Якщо прошарок
має поперечний переріз у формі кола діаметром dв, то зусилля:
Fn = πdвζ.

(9.20)

Вважатимемо, що частка має форму циліндру з рівними діаметром та
висотою: h=d.
Сила тяжіння спрямована за нормаллю до втримуючої частку поверхні.
Діаметр найвужчого перерізу прошарку пропорційний діаметру частки:
dB = k1d.
Вага частки:
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(9.21)

𝜌𝑦 𝜋𝑑 3
𝑃=
𝑔.
4

(9.22)

Максимальний діаметр dм частки визначається умовою рівності сил, що
втримують та відривають частку:
2
𝜋𝑑𝑀
𝜋𝑘1 𝑑𝑀 𝜍 =
𝜌 𝑔.
4 𝑦

(9.23)

Звідси:

𝑑𝑀 =

𝜍𝑘1
.
𝑔𝜌𝑦

(9.24)

Підставивши в цю формулу значення коефіцієнту поверхневого натягу
води ζ=0,074 Н/м та прискорення вільного падіння g=9,81 м/с2, остаточно
отримаємо:
𝑑𝑀 =

0,154
𝜌𝑦

.

(9.25)

Збільшення відривного зусилля за стиснення водного прошарку
пояснюється двома основними причинами:
1) за даної кількості поверхневої вологи зменшення товщини прошарку
призводить до збільшення площі поперечного перерізу цього прошарку
(особливо якщо частка має неправильну форму), при цьому діаметр найвужчого
перерізу наближується до діаметру частки, тобто: k1→1;
2) стиснення часток призводить до того, що вони перекривають гирла
капілярів одна в одній, а це за недостатнього заповнення капілярів водою
створює в місцях контакту понижений тиск. Дійсно, рівноважному стану
рідини в капілярі радіусом rk відповідає її підйом на висоту:
2𝜍𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑝 =
,
(9.26)
𝑟𝑘 𝜌𝑝 𝑔
де ρp – густина рідини (води).
Якщо фактичний підйом виявляється рівним h, то тиск у гирлі капіляру,
оберненому до водного прошарку, а, отже, й в усьому прошарку буде меншим
зовнішнього тиску на величину:
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Δр = ρр(hp – h).

(9.27)

Отже, для відриву частки потрібне додаткове зусилля:
𝜋𝑑𝐵2
∆𝐹 = 𝜌𝑝 𝑔 𝑝 − 
.
4

(9.28)

9.4 Гранулометричний склад
Класи крупності палива
Назви класів, їх позначення та відповідні вимоги до розмірів кусків
вугілля наводяться нижче:
Таблиця 9.2 – Класифікація твердого палива за розміром кусків
Назва
Позначення
Розмір кусків, мм
Плитне
П
100-200
Крупне (кулак)
К
50-100
Горіх
О(Г)
25-50
Дрібний
М(Д)
13-25
Насіннячко
С(Н)
6-13
Штиб
Ш
0-6
Насіннячко зі штибом
СШ(НШ)
0-13
Дрібний та насіннячко зі штибом
МСШ(ДНШ)
0-25
Рядовий
Р
0-200
Рядове паливо є нерозсіяним.
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Ситовий аналіз
Повний залишок на ситі з розмірами вічка х позначається Rx та являє
собою відношення маси палива, що залишилась на даному ситі після розсіву, до
маси взятої проби. Іноді замість залишку вказують прохід Dx – відношення маси
палива, що пройшло крізь сито, до маси вихідної проби. Значення Rx ma Dx
звичайно виражають у відсотках, при цьому між ними є очевидне
співвідношення:
Rx + Dx = 100.

(9.29)

Найчастіше розсів палива здійснюють за способом «від крупного до
дрібного» одночасно на кількох ситах, розташованих одне під одним зі
спадаючими згори донизу розмірами вічок. За такого розсіву на всіх ситах,
окрім верхнього, отримують залишки Fxi-1/xi, які називають фракційними.
Повний залишок на якомусь ситі дорівнює сумі фракційних залишків,
отриманих на даному ситі та всіх ситах, розташованих над ним, плюс повний
залишок на самому верхньому ситі. Наприклад, для сита х1:
Rx1=Fx1/x2+Fx2/x3+…+Rxn.

(9.30)

Звідси фракційний залишок Fxi-1/xi на якомусь ситі дорівнює різниці
повних залишків, що відповідають цьому та попередньому ситам:
Fxi-1/xi=Rxi-1-Rxi=-ΔRx.

(9.31)

Для дослідження гранулометрії часток менше 40-60 мм використовують:
– седиментаційний метод, що полягає у вимірі швидкості осадження
(седиментації) часток з рідини, в якій вони спочатку знаходились у вигляді
суспензії;
– метод повітряної класифікації полягає в тому, що пробу пилу
розташовують у висхідному повітряному потоці, що має певну швидкість.
Ситові (зернові) характеристики палива
Результати ситового аналізу, виконаного з використанням достатньо
великої кількості сит, звичайно подають графічно у вигляді:
– кривої повних залишків: Rx = f(x);
- кривої фракційних залишків:

𝐹𝑥/(𝑥+∆𝑥)
∆𝑥

=𝜑 𝑥 .

Ці криві називають ситовими або зерновими характеристиками палива.
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Зі скороченням розміру
прагнутиме до похідної:
𝐹

𝑥
𝑥+∆𝑥

∆𝑥

=−

інтервалу

Δх

∆𝑅𝑥
𝑑𝑅𝑥
≈−
.
∆𝑥
𝑑𝑥

записане

співвідношення

(9.32)

Таким чином, крива повних залишків є інтегральною, а крива фракційних
залишків – диференціальною функцією розподілу маси палива за розмірами
його часток (кусків).
Інтегральною кривою зручно користуватись, якщо треба визначити
частку палива, що складають куски з розмірами більшими, або, навпаки,
меншими певного значення. Частка кусків з розмірами, більшими х1, у %:
F(x<x1) = Rx1.

(9.33)

Частка кусків з розмірами, меншими х1, у %:
F(x>x1) = 100 – Rx1.

(9.34)

Визначення частки кусків з певним інтервалом розмірів, наприклад, від х1
до х2, зводиться до знаходження різниці двох повних залишків:
Fx1/x2=Rx1-Rx2.

(9.35)

Диференційна крива наочно показує якісний характер розподілу маси
палива за розмірами його часток.
Для наближеного математичного опису кривої повних залишків
користуються напівемпіричним рівнянням:
𝑅𝑥
𝑛
= 𝑒 −𝑏𝑥 .
100

(9.36)

де b та п – параметри, визначені дослідним шляхом.
Диференціювання цього рівняння дає математичний вираз для кривої
фракційних залишків:
−

𝑑𝑅𝑥
𝑛
= 100𝑏𝑛𝑥 𝑛−1 𝑒 −𝑏𝑥 .
𝑑𝑥
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(9.37)

Визначення та фізичний зміст параметрів b та п
Скориставшись для кожного залишку Rx1 ma Rx2 передостаннім рівнянням
та двічи його прологаритмувавши, отримаємо:
𝑙𝑛 −𝑙𝑛

𝑅𝑥 1
= 𝑙𝑛𝑏 + 𝑛𝑙𝑛𝑥1 ;
100

(9.38)

𝑙𝑛 −𝑙𝑛

𝑅𝑥 2
= 𝑙𝑛𝑏 + 𝑛𝑙𝑛𝑥2 .
100

(9.39)

Поскладово віднімаючи передостанній вираз з останнього та вирішуючи
отримане рівняння відносно п, отримаємо:
𝑙𝑛 𝑙𝑛
𝑛=

100
100
− 𝑙𝑛 𝑙𝑛
𝑅𝑥 1
𝑅𝑥 2
.
𝑙𝑛𝑥1 − 𝑙𝑛𝑥2

(9.40)

Підставивши знайдене значення п до однієї з двох використаних формул,
можна знайти другий параметр ситової характеристики b.
Параметр п, що називають коефіцієнтом полідисперсності, відбиває
ступінь неоднорідності часток вугілля. Чим він більший, тим крутіше зростає
крива повних залишків, тобто тим більше гранулометричний склад вугілля
наближається до монодисперсного. Параметр b характеризує ступень загальної
подрібненості вугілля.
9.5 Механічна міцність
Одним з розповсюджених комплексних методів випробування палива є
метод барабанної проби. Він, зокрема, прийнятий як стандартний за визначення
міцності металургійного коксу за ДСТУ 2206-93 (ISO 562-1980), а також для
оцінки спікливої здатності вугілля за методом Рога (ДСТУ 7723:2015).
Розмолоздатність
Коефіцієнт розмолоздатності (лабораторний відносний) визначають із
співвідношення:
𝐸
𝑆𝜕
𝑆
𝐾𝑙𝑟 = 𝑒 = ,
𝐸
𝑆𝑒
𝑆𝜕
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(9.41)

де Е – витрата енергії на розмол певної порції палива за стандартних
лабораторних умов (однаковий для різних палив); Sд та Se – питома поверхня
пилу, отримувана за цих умов відповідно з досліджуваного та еталонного
палива.
Встановлено, що питома поверхня твердопаливного пилу приблизно
пропорційна величині:
2

100 3
𝑆~ 𝑙𝑛
.
𝑅90

(9.42)

Тобто, співвідношення для коефіцієнту розмолоздатності можна записати
у вигляді:

𝐾𝑙𝑟 =

100
𝑙𝑛 𝜕
𝑅90
100
𝑙𝑛 𝑒
𝑅90

2
3

.

(9.43)

Як еталонне беруть таке паливо, для якого за розмолу в стандартних
умовах Re90=70 % (близький до цього результат дає донецький АШ).
Підстановка вказаного значення Re90 в записаний вираз дає остаточну формулу:

𝐾𝑙𝑟 = 2 𝑙𝑛

100
𝜕
𝑅90

2
3

.

(9.44)

На аналогічних принципах побудоване визначення коефіцієнту
розмолоздатності за Хардгровом за ISO 5047:2015, що моделює процес розмолу
вугілля в кульових млинах на електростанціях.
Зв’язок розмолоздатності з іншими характеристиками палива
Ступень метаморфізму гумусового вугілля справляє на розмолоздатність
приблизно такий же вплив, як і на його густину: зі збільшенням ступеня
метаморфізму розмолоздатність спочатку збільшується, сягаючи максимуму
для коксового вугілля, а потім зменшується.
Петрографічний склад вугілля суттєво впливає на його міцність через
значну різницю відповідних характеристик окремих петрографічних складових,
а також через наявність поверхонь розділу між цими складовими. Найбільший
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опір роздавлюванню чинить дюрен, найменший – фюзен; вітрен та кларен
займають проміжне місце.
Зольність (як еквівалент вмісту мінеральних домішок) по-різному впливає
на розмолоздатність різних видів палива. Зростання розмолоздатності зі
збільшенням зольності відбувається тоді, коли міцність мінеральної частини
менша міцності органічної речовини; протилежний вплив отримують за
зворотного співвідношення міцності вказаних складових.
Абразивність палива
Під абразивністю палива розуміють здатність його часток здійснювати
поступове поверхневе руйнування (стирання) конструкційних матеріалів, з
якими контактує рухомий паливний шар. Абразивні властивості палива
призводять до зносу робочих поверхонь дробарок та млинів, пошкодженню
паливопроводів тощо.
Для кількісної оцінки абразивності користуються методом, що полягає в
розмолі палива за допомогою спрощеної лабораторної моделі швидкохіднобильного млина. За певного початкового стану палива та фіксованому режимі
роботи млина визначають знос (втрату маси ΔG) робочих елементів,
виготовлених зі сталі 3 згідно з ДСТУ 2651:2005, за певний проміжок часу.
Відношення цієї величини до роботи А, витраченої на привід млина за цей же
період, виражене в г/(кВт∙годину), приймають за коефіцієнт абразивного зносу
Ка:
𝐾𝑎 =

∆𝐺
.
𝐴

Середні
значення
показника
для
кам’яного
0,8-1,5 г/(кВт∙годину). Для антрациту Ка=3 г/(кВт∙годину).

(9.45)
вугілля

–

9.6 Теплофізичні властивості
Дійсна теплоємність в кДж/(кг·оС) є похідною від ентальпії в кДж/кг за
температурою в оС:
𝐶𝜕 =

𝜕𝐻
.
𝜕𝑡

(9.46)

На практиці частіше використовують показник середньої питомої
теплоємності:
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𝐶𝑐 =

𝑄
,
𝑚(𝑡𝑘 − 𝑡0 )

(9.47)

де Q – кількість тепла, витраченого на нагрів зразка, Дж; т – маса зразку, кг;
tк - кінцева температура зразка, оС; tо – початкова температура зразка, оС.
Теплоємність органічної маси залежить головним чином від її хімічної
будови та температури.
За одноразового нагрівання до тієї або іншої температури знаходять т.зв.
«ефективну теплоємність», значення якої залежить від теплових ефектів,
пов’язаних з термохімічними перетвореннями палива.
Теплоємність мінеральних домішок твердого палива, віднесена до 1 г
утвореної з них золи, змінюється в порівняно вузьких межах 0,75-0,85 Дж/(г∙К),
складаючи в середньому 0,80 Дж/(г∙К).
Теплоємність води, що знаходиться в паливі, за одними даними становить
близько 1,5 Дж/(г∙К), за іншими – близька до теплоємності чистої (вільної)
води, що дорівнює 4,19 Дж/(г∙К). Можливо, такі розбіжності зумовлені тим, що
досліджувалось паливо різної будови, причому в хімічно пов’язаному та
сорбованому стані знаходились різні частки води.
З урахуванням внеску горючої Вr, мінеральної Ar частин та вологи Wr
робочого палива, його середня теплоємність в інтервалі 24-100 оС в Дж/(г∙К)
може бути знайдена за формулою:
С = 0,01[(1 + 0,008Vd)Br + 0,8Ar + 4,19Wr].

(9.48)

Теплопровідність. В нерівномірно нагрітому матеріалі у відповідності з
другим законом термодинаміки відбувається вирівнювання температур
внаслідок теплопередачі від більш нагрітих ділянок до менш нагрітих. При
Q
цьому виникають теплові потоки, інтенсивність яких у часі
залежить, з

одного боку, від характеру розподілу температурного поля, що визначається на
T
елементарній ділянці тіла градієнтом температури
та, з іншого боку, від
x
властивостей
самого
середовища,
що
визначаються
коефіцієнтом
теплопровідності ι. Таким чином, коефіцієнт теплопровідності характеризує
здатність матеріалу проводити тепло та визначається з рівняння:

Q
T
 
dS.

x
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(9.49)

Звідси:

Q
    .
T
dS
x

(9.50)

Знак «-» у формулі вказує на втрату теплової енергії більш нагрітими
ділянками.
Теплопровідність твердої фази ιт дає відносно невеликий внесок у
розповсюдження тепла навіть для окремо взятого куска палива, оскільки через
тріщинуватість та пористість палива на шляху теплового потоку виникають
численні та значні теплові опори у вигляді газових прошарків.
Теплопровідність газової фази ιг є визначальним фактором за
розповсюдження теплоти в шарі палива, оскільки в цьому випадку газова фаза
лишається безперервною.
Природна конвекція в газовій фазі може дещо збільшувати коефіцієнт
тепловіддачі, однак за тих розмірів газових об’ємів (проміжків між частками,
пор), що звичайно є в паливі, яке прогрівається, внесок конвекції знехтувано
малий.
Теплообмін випромінюванням ιв може бути додатковою складовою
теплопровідності газових проміжків між частками.
Теплопровідність рідкої фази – паливної вологи - приблизно в 25 разів
вища за теплопровідність повітря; заповнення пор вологою та утворення
водних містків між частками палива суттєво зменшують теплові опори на
шляху теплового потоку.
Термовлагопровідність ιвп характеризує одночасний взаємопов’язаний
переніс тепла та вологи у вологих дисперсних середовищах, що відбувається за
створення в них температурного перепаду, наприклад, при сушці.
Підсумковою характеристикою теплопровідності палива є його
ефективний (або еквівалентний) коефіцієнт теплопровідності ιе, визначений на
основі закону Фур’є за результатами безпосередніх вимірів теплового потоку q,
що виникає на ділянці протяжністю l за створення на ній перепаду температур
Δt:
𝜆𝑒 =

𝑞𝑙
.
Δ𝑡
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(9.51)

Як бачимо з викладеного вище, величину ιе можна записати як суму
чотирьох головних складників:
ι = ιт + ιг + ιв + ιвп.

(9.52)

Залежність ефективної теплопровідності від різних факторів
Густина палива (уявна ρу, якщо розглядається окремий кусок палива, або
насипна ρн для шару) певним чином пов’язана з пористістю, тобто характеризує
співвідношення відрізків шляху теплового потоку, що припадає на газову та
тверду фази.
Вологість палива зумовлює зменшення теплових опорів в місцях
контакту часток в шарі, а також участь термовлагопровідності в переносі тепла,
тобто збільує теплопровідність.
Найчастіше цю залежність вважають лінійною:
ιе = ιd + KWW,

(9.53)

де ιd – коефіцієнт теплопровідності сухого палива; KW – сталий множник.
Для багатьох типів вугілля, що знаходиться у засипу, за невисокої
вологості (до 5-10 %) справедливе рівняння, виведене теоретично:
𝜆𝑒 = 𝐾г 𝜆𝑑 𝑊𝜌𝐻 ,

(9.54)

де Кг – коефіцієнт, що залежить від теплопровідності газу, який заповнює
проміжки між частками.
Температура впливає на ефективну теплопровідність палива
неоднозначно:
1) зі зміною температури змінюються коефіцієнти ι для всіх складових
частин палива;
2) нагрівання палива викликає зміни його складу та структури: втрату
вологи, перебудову органічної маси та частково мінеральних домішок – розклад
кристалогідратів та карбонатів, наприклад:
CaSO4∙2H2O → CaSO4 + 2H2O;
CaCO3 → CaO + CO2.
Загальним підсумком є зростання теплопровідності, причому швидкість
зростання в різних температурних інтервалах виявляється різною. Для
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достатньо вузького температурного інтервалу залежність ι(t) можна вважати
лінійною:
ιе = ιto[1 + γ(t – to)],

(9.55)

де to – температура початку інтервалу; ιtо – відповідний цій температурі
коефіцієнт теплопровідності; γ – температурний коефіцієнт.
Коефіцієнт температуропровідності чисельно дорівнює швидкості зміни
температури тіла в процесі його нагріву або охолодження за зміни градієнту
температури, що дорівнює одиниці на одиницю довжини. Він вимірюється в
м2/с. З іншими розглянутими величинами коефіцієнт температуропровідності
пов’язаний співвідношенням:
𝑎=

𝜆
,
𝜌𝑎 𝑐

(9.56)

де с – питома теплоємність матеріалу, Дж/(кг∙К); ρа – його уявна густина, кг/м3.
9.7 Електрофізичні властивості
Питомий електричний опір – падіння напруги U на стовпчику
ущільненого твердого палива в аналітичному подрібненні вишиною L=1 см та
площею поперечного перерізу S=1 см2, віднесене до величини сили струму, що
проходить крізь стовпчик:
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.
IL

(9.57)

Питомий електричний опір вуглецевих матеріалів, зокрема, доменного
коксу, визначають за ДСТУ 8831:2019.
Величина, зворотна питомому електричному опору, називається питомою
електричною провідністю (См/см):
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(9.58)

Вугілля погано проводить електричний струм, отже, є діелектриком
(ізолятором).
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Взаємозв’язок між електричними та оптичними властивостями речовин
виражається рівнянням Максвелла:
Ε = п2.
де ε – діелектрична проникність речовини (ступінь послаблення
електростатичної сили в речовині у порівнянні з вакуумом), п – коефіцієнт
заломлення світла.
9.8 Магнітні властивості
Якщо створюване речовиною (самостійно або під впливом зовнішнього
магнітного поля) власне магнітне поле спрямовано в протилежний зовнішньому
магнітному полю бік, то такі речовини називають діамагнітними; якщо ж
напрямки полів співпадають, то речовини називають парамагнітними.
Енергія взаємодії системи, що має власний магнітний момент κ, з
магнітним полем може бути описана рівнянням:
Еі = -κіНі,

(9.59)

де κі – магнітний момент, Ні – напруженість магнітного поля.
Електронний парамагнітний резонанс (ЕПР).
За потрапляння електрону з неспареним спіном в магнітне поле
спостерігається ефект зеєманівського розщеплення енергетичних рівней
електрону.
Нульовий рівень енергії Ео розщеплюється на два підрівні (що
відповідають орієнтації спіну за полем та проти поля) з різницею енергетичних
рівнів:
ΔЕо =gβH,

(9.60)

де g – фактор спектроскопічного розщеплення (для вільного електрону
g=2,0023); β – магнетон Бора (одиниця атомного магнетизму, що дорівнює
9,27∙10-24 Дж/Тл); Н – напруженість магнітного поля, Тл.
Метод ЕПР заснований на вимірі поглинутої енергії змінного
високочастотного магнітного поля:
ΔЕо = hλ = gβH.
Тобто:
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(9.61)

𝜈=

𝑔𝛽𝐻
,


(9.62)

де λ – резонансна частота поглинання за напруженості магнітного поля Н.
Парамагнітні властивості вугілля можуть бути пояснені наявністю в їх
структурі часток зі сталим магнітним моментом (наприклад, електронів з
некомпенсованим спіном). Ці частки за внесення зразку у високочастотне
електромагнітне та одночасно сильне стале магнітне поле здатні резонансно
поглинати енергію. За характером та інтенсивністю поглинання енергії
електронами (характер та інтенсивність сигналу ЕПР) можна судити про
концентрацію парамагнітних центрів (ПМЦ), а, отже, і вільних радикалів у
речовині твердих пальних копалин.
Ширина ліній ЕПР вугілля та напівкоксів змінюється в межах
(1…8)∙10-4 Тл, а інтегральна інтенсивність – від 0 до 1020 г-1.
Абсолютні значення концентрації ПМЦ в торфах знаходяться на рівні
16 -1
10 г , в бурому та кам’яному вугіллі вони складають 1017-1020 г-1, однак
залежать від особливостей визначення (частота поля, середовище, в якому
знаходиться зразок тощо). Зі зростанням ступеня хімічної зрілості вугілля
концентрація ПМЦ зростає, сягаючи максимуму за вмісту вуглецю у вугіллі
92-94 %, а потім різко спадає.
Відзначається наявність трьох сигналів ЕПР, що відповідають трьом
типам парамагнітних центрів:
- вузького – Н = (1,5-5,0)∙10-5 Тл; g = 2,0025;
- двох широких – Н = 5∙10-4 Тл, g = 2,0030 та Н = 7∙10-4 Тл, g = 2,0040.
Наявність цих сигналів пов’язується з:
– вільними валентностями в сильно конденсованих ароматичних
структурах фюзену;
– менш конденсованими структурними складовими фюзену;
– кисеньвмісними радикалами вітренізованих компонентів.
Ядерний (протонний) магнітний резонанс. Оскільки ядра атомів
хімічних елементів також мають власний магнітний момент, то і вони здатні
резонансно поглинати енергію, знаходячись у сильному сталому магнітному та
одночасно
слабкому
високочастотному
електромагнітному
полі
(спостерігається т.зв. «ядерний магнітний резонанс» – ЯМР, що принципово не
відрізняється від ЕПР).
Оскільки маса найчастіше досліджуваного ядра атому водню – протону –
в 1836 разів більша за масу електрону, то частота протонного магнітного
резонансу (ПМР) значно нижча, ніж ЕПР.
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Для дослідження твердих речовин, в т.ч. і природного вугілля,
використовується різновид метода, що називається ПМР широких смуг.
Основним показником за цим методом є величина другого моменту S2, яка
описує форму резонансної лінії поглинання та являє собою середнє значення
квадрату напруженості внутрішнього поля.
ПМР широких смуг дозволяє визначити розподіл протонів за різними
групами атомів (ароматичні кільця, метильна Н3С•, метинова НС:,
гідроксильна НО• та інші групи) в молекулах внаслідок того, що протони в цих
групах мають різну рухливість та вносять різний вклад у величину другого
моменту.
9.9 Оптичні властивості
Заломлення світла. Коефіцієнт заломлення світла п є відношенням
швидкості світла у вакуумі с до швидкості світла у досліджуваній речовині v:
𝑐
𝑛= .
𝑣

(9.63)

Пряме визначення коефіцієнту заломлення вугілля ускладнене тим, що
воно майже непрозоре та дуже сильно заломлює світло. Імерсійний метод
виміру коефіцієнту заломлення вугілля недостатньо точний. Тому, як правило,
коефіцієнт заломлення розраховують за формулою О. Френеля, що наведена
нижче.
Розсіювання та поглинання світла. Властивість розсіювати світло
залежить від оптичної однорідності середовища. При цьому молекули речовини
стають вторинними джерелами світла. Що стосується поглинання світла, то
його найсильніше поглинає кам’яне вугілля, причому коефіцієнт поглинання
світлових хвиль значно збільшується зі зростанням ступеня метаморфізму.
Поглинання світла вугіллям визначає його забарвлення.
Відбивання світла та відбивальна здатність вугілля. Якщо світло
падає вертикально до межі розділу двох середовищ, то коефіцієнт відбивання
світла за формулою О. Френеля:
(𝑛2 − 𝑛1 )2
𝑟=
.
(𝑛2 + 𝑛1 )2
де п1 та п2 – показники заломлення світла двох середовищ.
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(9.64)

Відбивальна здатність петрографічних мікрокомпонентів збільшується зі
зростанням ступеня метаморфізму вугілля. Тому показник відбивальної
здатності вітриніту є головним класифікаційним показником для визначення
марки вугілля за ДСТУ 3472:2015.
Контрольні питання
1. Що виражає показник уявної густини твердого палива?
2. Чим відрізняються показники дійсної та уявної густини твердого
палива?
3. Що виражає показник пористості та як він пов’язаний з різними видами
густини?
4. Що виражає насипна густина та як вона пов’язана з іншими видами
густини?
5. Які показники використовують для характеристики фізико-механічних
властивостей твердого палива?
6. Що таке коефіцієнт тертя та чим відрізняються його різні види?
7. Чим зумовлені явища когезії та адгезії?
8. Що спільного та відмінного в природі когезії та адгезії?
9. За якими класами крупності здійснюється постачання твердого палива?
10. В чому пролягає сутність ситового аналізу палива?
11. Що спільного та відмінного у показників повного та фракційного
залишків матеріалу на ситі?
12. Що виражають інтегральна та диференціальна криві залишків
матеріалу на ситі?
13. Що виражають показники b та п в розподілі залишків матеріалу на
ситі?
14. Що таке показник розмолоздатності палива та як його визначити?
15. Що таке показник абразивності палива та як його визначити?
16. Що таке теплоємність палива та як вона пов’язана з його складом?
17. Що таке теплопровідність палива?
18. Як залежить теплопровідність від складу палива?
19. Як залежить теплопровідність від властивостей палива?
20. В чому фізичний зміст коефіцієнту температуропровідності твердого
палива?
21. Чому вугілля є діелектриком та як це доводиться експериментально?
22. Чому вугілля має діамагнітні властивості та як це доводиться
експериментально?
23. Що визначають за допомогою методу ЕПР?
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24. Яке значення мають показники оптичних властивостей твердого
палива?
Перелік джерел до 9 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. 4. Белосельский Б. С. Энергетическое топливо / Б. С. Белосельский,
В. К. Соляков – Москва: Энергия, 1980. – 166 с.
5. Мирошниченко Д. В. Физико-химические свойства угля /
Д. В. Мирошниченко // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1. Угли для
коксования. Обогащение угля. Подготовка углей для коксования. Гл. 2.4. –
Харьков : ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 65-74.
6. ISO 1014-1985 Coke. Determination of true relative dencity, apparent
relative dencity and porosity. – Geneva : ISO, 1985. – 3 p.
7. ДСТУ 2207-93 (ISO 562-1980) Кокс з розміром кусків 20 мм і більше.
Визначення механічної міцності – Київ : УкрНДІССІ, 1993. – 21 с.
8. ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація. –
Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 8 с.
9. ДСТУ 7723:2015 Вугілля кам’яне. Визначення індексу спікання
методом Рога. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 19 с.
10. ДСТУ 8831:2019. Кокс. Метод визначення питомого електричного
опору порошку коксу кам’яновугільного. – К.: ДП УкрНДНЦ, 2019. – 18 с.
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10. ХІМІЧНА БУДОВА РЕЧОВИН ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН ТА
МЕТОДИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ
10.1 Застосування фізичних та фізико-хімічних методів для вивчення
молекулярної структури речовин викопного вугілля
Рентгеноструктурний аналіз (РСА) відноситься до одного з
результативних
фізичних
методів
для
дослідження
багатьох
високомолекулярних речовин, в т.ч. різних полімерних форм елементарного
вуглецю, а також, починаючи з робіт індійського фізика С. Махадевана, і
петрографічних макроінгредієнтів кам’яного вугілля.
Головним показником при цьому є d – стала дифракційної решітки,
утвореної вуглецевими графітоподібними шарами в структурі палива. Згідно із
рівнянням Вульфа-Брегга:
Dsinθ = kι,

(10.1)

де θ – кут падіння рентгенівського випромінювання від джерела (як правило,
кобальтової пушки), k – номер дифракційного максимуму; ι – довжина хвилі
рентгенівського випромінювання.
Структуру макромолекул дають можливість встановити, наприклад,
рентгенограми, отримані за великих кутів падіння, тобто за таких значень:
𝜌=

𝑘 2𝑠𝑖𝑛𝜑
=
> 0,4 ∙ 1010 м−1 .
𝑑
𝜆

(10.2)

Внаслідок досліджень було встановлено, що на рентгенограмі
малометаморфованого кам’яного вугілля є лише дві широкі смуги достатньої
інтенсивності:
– з індексом (002) – розташовується ближче до центрального пучку
рентгенівських променів;
– з індексом (10) – на місці лінії графіту (100).
Крім того, С. Махадеван всередині смуги (002) знайшов додаткову смугу,
що відсутня на рентгенограмах графіту, та назвав її γ-смугою.
Характер максимумів інтерференції на рентгенограмах вугілля
(місцеположення, ширина, інтенсивність), а також інтенсивність фону
некогерентного розсіювання використовуються для характеристики регулярної
частини (ядра елементарних структурних одиниць) та нерегулярної частини
(бокові радикали):
142

А) смуга (10) вказує на ступінь конденсованості ядерної частини, тобто на
розмір сіток в плані за віссю а (La). Чим різкіша та вужча смуга (10), тим більші
розміри сіток;
Б) смуга (002) характеризує ступінь взаємної впорядкованості
розташування сіток у просторі, їх паралельної та азимутальної орієнтації. Тому
смуга (002) вказує на середню відстань між сусідніми моношарами (d002) за
висотою в блоках, а також висоту блоків (Lc). Чим чіткіша та вужча смуга (002),
тим більший ступінь впорядкованості і взаємної орієнтації вуглецевих сіток в
просторі (за напрямком до тримірної структури графіту). За даними смуги (002)
розраховується частка вуглецю, що знаходиться в блочних структурах –
показник Сб, %;
В) γ-смуга характеризує довжину та розгалуженість бічних ланцюгів. Чим
інтенсивніше вона виявляється, тим більша частка в елементарних структурних
одиницях макромолекул речовин вугілля належить периферійній нерегулярній
частині (бічним радикалам) у порівнянні з регулярною їх частиною;
Г) удосконалення структурних перебудов за напрямком до графітової
решітки (за метаморфічних перетворень вугілля та антрацитів або за нагрівання
їх до високих температур) призводить до появи на рентгенограмах інших
максимумів інтенсивності з індексами (004), (110) тощо.
Тому можна констатувати, що в процесі метаморфізму речовини
кам’яного вугілля (та у процесах їх напівкоксування та коксування) одночасно
(паралельно та послідовно) відбуваються два типи хімічних реакцій:
1) деструкція, що не торкається основної макромолекулярної структури;
внаслідок цього відщеплюються термічно нестійкі групи атомів переважно з
бічних ланцюгів елементарних структурних одиниць та утворюються головним
чином прості сполуки (Н2О, СО2, СН4 тощо);
2) поліконденсація внаслідок утворення за деструкції активних центрів,
що призводить до зростання ядерної частини структурних одиниць (збільшення
кількості ароматичних кілець в кожній з вуглецевих сіток, а також зрощування
між собою кількох сіток).
Оптичні методи дослідження особливостей структури речовин
вугілля.
За вивчення різних органічних сполук на молекулярному рівні важливі
дані отримують, використовуючи спектральні методи досліджень (спектри
поглинання у видимій, ультрафіолетовій та інфрачервоній областях).
Щоб відбулось поглинання електромагнітних хвиль, енергія
випромінювання має співпадати з різницею енергії між квантовими
енергетичними рівнями молекул:
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∆𝐸 =

𝑐
.
𝜆

(10.3)

де ΔЕ – різниця між енергетичними рівнями; h – стала Планка, 6,62∙10-34 Дж∙с; с
– швидкість світла, 3∙108 м/с; ι – довжина хвилі випромінювання, м.
В молекулярній спектроскопії, за наближенням Борно-Оппенгеймера,
повна енергія системи може розглядатись як сума електронної, коливальної та
обертальної енергій:
Ψ = υе + υк + υо.

(10.4)

де Ψ – хвильова функція молекулярного стану.
Спектроскопія в ультрафіолетовій (УФ) та видимій областях.
Електронний спектр поглинання визначається електронною структурою
молекули (кратністю зв’язків, наявністю неподілених пар електронів, груп з
ненасиченими зв’язками – хромофорів, з’єднаних π-електронних систем тощо).
Кожній електронній конфігурації відповідає своя характерна область
поглинання, в якій спостерігатиметься максимум поглинання УФ- або
видимого випромінювання.
Вугільна речовина має настільки складну природу, що в ній міститься
практично все різноманіття вказаних електронних конфігурацій, внаслідок чого
поглинання в УФ- та видимій областях відрізняється найвищою інтенсивністю
(суцільне поглинання).
Тому спектральний аналіз у видимій та УФ-областях через велику
інтенсивність поглинання світла вугіллям застосовують переважно для
вивчення продуктів, які отримують за їх обробки, зокрема, органічними
розчинниками. Для вивчення структури речовини вугілля найчастіше
використовується метод інфрачервоної спектроскопії (ІЧС).
Інфрачервона спектроскопія (ІЧС). Коливальний спектр визначається
валентними (симетричними та асиметричними) і деформаційними
(площинними) коливаннями атомів, тобто взаємодією принаймні двох атомів
або якоїсь їх групи.
Метод вивчення спектрів ІЧ-поглинання широко застосовується для
визначення у вугіллі різних видів хімічного зв’язку та периферійних груп
атомів, таких, як –ОН, СНar, CHal тощо, а також оптичної густини, тобто
інтенсивності послаблення випромінювання за проходження крізь вугільну
речовину.
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Важливо, що метод РСА, використовуваний для вивчення головним
чином ядерної частини структурних одиниць, та метод ІЧС, що вивчає
переважно їх бічні ланцюги, можуть розглядатись як такі, що взаємно
доповнюють один одного.
Заломлення, розсіювання та відбиття світла. Окрім поглинання світла,
до важливих оптичних характеристик відносяться заломлення, розсіювання та
відбиття світла, причому останнє залежить як від заломлення, так і від
поглинання світла. Всі ці характеристики в тій чи іншій мірі використовуються
для визначення:
– середнього розміру ароматичних шарів;
– площі поверхні ароматичних шарів;
– оптичної анізотропії;
– ступеня ароматичності:
𝑓𝑎 =

𝐶𝑎𝑟
.
𝐶𝑡

(10.5)

де Car – вміст ароматичного вуглецю; Ct – загальний вміст вуглецю.
Люмінесценція пов’язана зі специфічною здатністю деяких молекул та
атомних груп випромінювати видиме світло за опромінення їх
ультрафіолетовими променями, що дозволяє виявляти такі утворення.
Електронна мікроскопія. Електронний мікроскоп – прилад для
отримання збільшених зображень об’єктів за допомогою пучку електронів. Від
звичайного мікроскопу електронний відрізняється тим, що в ньому пучок
променів замінений на пучок електронів, які поширюються у вакуумі, а система
оптичних лінз замінена комбінацією електричних та магнітних полів, що
фокусують електронний пучок.
Електронний мікроскоп дає лінійне збільшення до кількох сотень тисяч
разів.
Електронографія, подібно до рентгенографії, дозволяє шляхом вивчення
дифракції електронних пучків (як і рентгенівських променів) у речовині
визначити в ній наявність, кількість та розміри структурно-впорядкованих
областей (кристалітів), а також відстані між вузлами кристалічної решітки в
цих областях.
Термографія ґрунтується на реєстрації теплових ефектів, що виникають
за нагрівання або охолодження речовини в моменти, коли в ній відбуваються
певні хімічні перетворення (або фазові переходи).
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Метод мас-спектрометрії – спосіб дослідження речовини за масовими
числами шляхом визначення маси ядер т (частіше – відношення її до заряду е,
тобто т/е).
Акустична характеристика вугілля. Вимір швидкості розповсюдження
звуку у вугіллі викликав інтерес через можливість таким шляхом визначити їх
ароматичність fa.
Радіаційний метод. Широке розповсюдження отримало застосування
методу мічених атомів для вирішення важливих задач хімії та технології
твердих пальних копалин (наприклад, вивчення перетворення різних видів
сірчистих сполук вугілля в процесі їх коксування).
Вплив на вугілля високих енергій. До таких відносяться:
А) електрокорона (джерело енергії для розпаду органічної маси вугілля;
Б)
використання
низькотемпературної
плазми
(температура
8000-12000 ºС) для нагріва вугілля. За такого впливу на вугілля (та природний
газ) отримують ацетилен з високим виходом:
2СН4 → С2Н2 + 3Н2.
В) використання лазерного променя.
10.2 Сучасні уявлення про хімічну будову речовин кам’яного вугілля
Згідно із сформульованими професорами НТУ «ХПІ» М.Г. Скляром та
Ю.В. Бірюковим сучасними уявленнями про будову твердих пальних копалин:
1. Вугілля – природна високомолекулярна речовина нерегулярної будови.
2. Молекулярна маса структурної одиниці вугілля, визначена методами
хімії полімерів, сягає ≥5000 в.о.
3. Елементарна одиниця молекулярної будови (вугільна макромолекула) є
гібридною та складається з ядра і бічних ланцюгів.
4. Ядерна частина являє собою 2-5 (а не 6-11, як вважали раніше)
конденсованих ароматичних кілець.
5. У бічних ланцюгах, окрім аліфатичних частин, містяться 1-9
вуглецевих циклів різноманітної будови (ароматичних, насичених, з
гетероатомами, ненасичених).
6. Цикли бічних ланцюгів можуть бути пов’язані з кількома бічними
ланцюгами та центральним ядром, утворюючи гроноподібні структури.
7. Вільні валентності вуглецевих атомів як циклічних, так і аліфатичних
структур заповнені не лише атомами водню, а й іншими замісниками, в т.ч.
різноманітними функціональними групами.
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8. Будова вугілля різного ступеня метаморфізму принципово однакова.
Різниця лише у співвідношенні кількості вуглецю та інших елементів, що
містяться в ядерній частині та у бічних циклах і ланцюгах.
9. Структура вугілля характеризується тримірною впорядкованістю, що
виникає внаслідок такого розташування макромолекул, за якого їх плоскі ядра
розташовуються паралельно, утворюючи стопи (пакети). Однак, на відміну від
графіту, ці стопи взаємно не орієнтовані, тобто просторова впорядкованість є
неповною. Така квазікристалічна структура отримала назву турбостратної.
Контрольні питання
1. На чому ґрунтується метод рентгеноструктурного аналізу?
2. Які характерні смуги утворюються на рентгенограмі твердих пальних
копалин?
3. На чому ґрунтуються оптичні методи вивчення структури твердих
пальних копалин?
4. Яку інформацію про вугілля отримують за допомогою інфрачервоної
спектроскопії?
5. Яке значення оптичних методів для вивчення твердих пальних
копалин?
6. Сформулюйте головні сучасні уявлення про молекулярну будову
вугілля.
Перелік джерел до 10 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. Бирюков Ю. В. Термическая деструкция спекающихся углей /
Ю. В. Бирюков. – Москва : Металлургия, 1980. – 120 с.
5. Скляр М. Г. Физико-химические основы спекания углей / М. Г. Скляр.
– Москва : Металлургия, 1984. – 200 с.
6. Грязнов Н. С. Пиролиз углей в процессе коксования / Н. С. Грязнов. –
Москва : Металлургия, 1983. – 214 с.
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7. Мирошниченко Д. В. Термогравиметрический анализ /
Д. В. Мирошниченко // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1. Угли для
коксования. Обогащение угля. Подготовка углей для коксования. Гл. 2.4. –
Харьков : ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 65 – 74.
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11. ПЕРЕТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН ЗА
НАГРІВАННЯ БЕЗ ДОСТУПУ ПОВІТРЯ
11.1 Теоретичні основи процесів термічного розкладу вугілля
Порівнюючи енергії зв’язків С–С та С–Н в різних структурах, можна
встановити наступне:
1) у алканів зв’язки С–Н міцніші, ніж С–С;
2) у аренів зв’язки С–Н слабші, ніж С–С;
3) у алкіларенів зв’язок С–Н у бічному ланцюгу тим слабший, чим
довший ланцюг та чим більше алкільних груп у бензольному кільці (наприклад,
на відрив водню від метильної групи толуолу С6Н5–СН3 слід витратити
348 кДж/моль, а у п-ксилолу С6Н4(СН3)2 – лише 314 кДж/моль);
4) вуглець-вуглецеві зв’язки найміцніші у ароматичних та ненасичених
структур; найслабший зв’язок С-С у алканів.
Термодинамічна ймовірність процесу визначається величиною зміни
енергії Гіббса (ізобарного потенціалу) системи внаслідок реакції:
G = Gк - Gп.
Вільною енергією або ізобарно-ізотермічним потенціалом
тиску називається та частина внутрішньої енергії системи, яка
перетворена на роботу. Вільна енергія пов’язана з іншими
термодинамічними функціями – ентальпією Н та ентропією
рівнянням:
G = H – TS.

(11.1)
за сталого
може бути
головними
S згідно з

(11.2)

де Т – абсолютна температура.
Реакція є термодинамічно ймовірною, якщо: G<0.
За величиною ΔG може бути також розрахована константа рівноваги Кр
згідно з рівнянням:
–G = RTlnKp.

(11.3)

G
.
RT

(11.4)

Звідси:

ln Kp  
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Для реакції типу:
А→В+С

Kp =

Kc =

pB

pC
pA

;

[b] [c]
;
[a ]

(11.5)

(11.6)

де рА, рВ, рС – рівноважні парціальні тиски; [a], [b], [c] – рівноважні мольні
концентрації.
Для реакції:
аА +bВ  cС + dD
G = cGобрС + dGобрD – aGобрА – bGобрВ.

(11.7)

Для звичайних в хімічній технології інтервалів температур залежність
енергії Гіббса від температури наближено має лінійний характер.
Внаслідок таких розрахунків встановлені наступні залежності для
розщеплення різних структур за температур близько 500 ºС:
1. Алкани розщеплюються на менші за молекулярною масою алкан та
алкен; місце розриву припадає переважно на зв’язок С-С приблизно посередині
молекули.
2. Ненасичені вуглеводні стабільніші, ніж алкани.
3. Циклоалкани характеризуються:
А) розривом кільця з утворенням алкенів;
Б) дегідруванням кільця.
4. Для аренів загальним напрямком перетворення за високих температур є
конденсація – укрупнення молекул. Однак за розгляду термічної стабільності
цих вуглеводнів доцільно розділити їх на три групи:
- в структурі наявні лише зв’язки Car-Car:
С6Н6
бензол

С6Н5–С6Н5
150

дифеніл

С10Н8
нафталін

– структури, де є зв’язок Car–Cal:
С6Н5–СН3
толуол

С6Н5–СН2–С6Н5
діфенілметан

– структури з довгим бічним ланцюгом Cal–Cal:
С6Н5–СН2–СН2–СН2–С6Н5
1,3-діфенілпропан

С6Н5–СН2–СН2–СН3
пропілбензол

Н3С–С6Н4–СН(СН3)2
п-метилізопропілбензол

Для речовин першої групи відбувається безпосередня конденсація
ароматичних циклів з виділенням водню:
2С6Н6 → С6Н5–С6Н5 + Н2.
Алкіларени з коротким бічним ланцюгом (типу толуолу) конденсуються
крізь метиленовий місток:
2С6Н5-СН3 → С6Н5–СН2–С6Н5 + СН4.
Алкілароматичні вуглеводні з довшим бічним ланцюгом відщеплюють
його, перетворюючись на (алкіл)арен та алкен:
С6Н5–СН2–СН2–СН2–СН3 → С6Н6 + Н2С=СН–СН2–СН3;
С6Н5–СН2–СН2–СН2–СН3 → С6Н5–СН3 + Н2С=СН–СН3.
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Термічний розклад
стабільніших сполук:

ізоамілтолуолу

супроводжується

утворенням

о-Н3С–С6Н4–СН2–СН2–СН(СН3)2 → о-Н3С–С6Н4–СН3 + Н2С=С(СН3)2;
Н2С=С(СН3)2 → 2Н2С=СН2.
Перетворення н-додекану за цих же умов глибші, ніж для розглянутих
аренів; результатом термічної деструкції н-додекану буде суміш більш
низькомолекулярних алканів та алкенів:
Н3С–(СН2)10–СН3 → Н3С–(СН2)4–СН3 + Н2С=СН–(СН2)3–СН3;
Н3С–(СН2)4–СН3 → Н3С–СН2–СН3 + Н2С=СН–СН3;
Н2С=СН–(СН2)3–СН3 → Н2С=СН2 + Н2С=СН–СН2–СН3.
11.2 Хімічні процеси, що відбуваються за нагрівання твердих пальних
копалин без доступу повітря
За нагріву вугілля без доступу повітря відбуваються складні фізикохімічні перетворення органічної та мінеральної маси вугілля.
Розрив хімічних зв’язків у вугільній макромолекулі призводить до
утворення «уламків» з ненасиченими валентностями – вільних радикалів, які
мають великий надлишок потенційної енергії через збуджений стан валентних
електронів, і тому надзвичайно реакційноздатні.
Внаслідок хімічних реакцій виділяються парогазові продукти та
утворюється твердий залишок.
У спрощеній схемі термохімічних перетворень органічної маси вугілля за
нагріву без доступу повітря виділяють кілька стадій:
1) Нагрів до 200 оС. Відбувається сушка вихідного вугілля (шихти),
починаються процеси декарбоксилування та дегідроксилювання, виділяються
низькомолекулярні гази (СО2, СО, Н2О), наприклад:
R–COOH → R–H + CO2;
R–OH + R’ → R–R’ + H2O.
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Починаються перегрупування в бічних ланцюгах макромолекули, що
визначають напрямок подальших перетворень.
2) В інтервалі від 200 ºС до 300-350 ºС теплові коливання молекул
призводять до інтенсифікації перегрупувань та деякому збільшенню кількості
утворюваних низькомолекулярних продуктів СО2, СО, Н2О, СН4, Н2:
Вугілля → Т1 + Г1↑ (СО2, СО, Н2О,…).
3) При нагріві від 300-350 ºС до 450-470 ºС здійснюється термічний
крекінг (руйнування) бічних ланцюгів та виділяються продукти деструкції
порівняно великої молекулярної маси, в т.ч. вуглеводні. Частина з них залишає
зону реакції у вигляді парів (починається виділення смоли, бензолу та його
гомологів), а частина лишається в завантаженні, пластифікується та переходить
до рідкорухливого стану:
Т1 → Т2 + Г2↑ + Р↑ + РНП.
Починаються вторинні процеси реакцій утворюваних продуктів між
собою (термічний синтез), але переважають, як і раніше, процеси деструкції.
4) В інтервалі від 450-470 ºС до 500-550 ºС здійснюється різке зменшення
маси вугілля головним чином через виділення смоли, а також
низькомолекулярних газів. Зростає відношення С/Н в засипу, активизуються
процеси термічного синтезу, внаслідок яких пластична маса твердіє
(спікається), та утворюється напівкокс:
Т2 + РНП → НК + Г3↑ + Р↑.
де Т1 та Т2 – тверді залишки; Г1, Г2, Г3 – газоподібні продукти, виділені на
різних стадіях перетворення; Р – пари первинної смоли; РНП – рідкі нелеткі
продукти вугільної пластичної маси; НК – напівкокс.
Оцінка інтегральних кінетичних параметрів процесу термохімічних
перетворень за термогравіметричними кривими для різних твердих пальних
копалин показала, що в цілому цей процес може бути наближено описаний
рівнянням реакції першого порядку:
−

𝑞
𝑑𝑥
= 𝑘0 𝑒 −𝑅𝑇 .
𝑑𝜏
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(11.8)

де х – кількість вугілля, розкладеного за період часу η; Т – абсолютна
температура нагріву; ko – константа, що залежить від властивостей вугілля; q –
енергія активації процесу; R – універсальна газова стала.
Методами фізичної хімії (наприклад, методом напіврозпаду) більш точно
може бути визначений дробовий порядок реакції.
Таким чином, за нагрівання вугілля без доступу повітря відбуваються
наступні послідовно-паралельні процеси:
1) термічний розклад макромолекул за місцем найслабших хімічних
зв’язків, що продукує головним чином парогазові та рідкі продукти;
2) поліконденсаційні реакції, які зумовлюють зростання ядерної частини
(ароматизацію) елементарних структурних одиниць;
3) процеси структурування, що призводять до удосконалення
розташування в просторі вуглецевих сіток.
11.3 Утворення вугільної пластичної маси
В описаному механізмі термохімічних перетворень вугілля найважливішу
роль відіграють рідкорухливі речовини пластичної маси. Їх кількість,
утворювану за термічної деструкції вугілля, визначають згідно з
ДСТУ 7722:2015 «Вугілля кам’яне. Метод визначення пластометричних
показників».
Метод полягає в нагріванні проби вугілля з певною швидкістю в
спеціальному апараті – пластометрі.
Як кількісну характеристику спікання використовують максимальне
значення товщини пластичного шару у в мм, досягнуте протягом визначення.
Цей показник, як і показник відбитку вітриніту, є класифікаційним, тобто за
його допомогою визначають належність вугілля до певної технологічної марки.
Тривалі та численні дослідження кам’яного вугілля різних типів та
родовищ з використанням пластометричного методу дозволили встановити
низку наступних закономірностей:
1. Товщина пластичного шару у пропорційна інтервалу температур
пластичного стану вугілля.
2. Товщина пластичного шару в ряду вугілля Донбасу (кларенового типу)
змінюється зі зростанням ступеня їх метаморфізму за кривою, максимум якої
припадає на групу жирного вугілля. Мінімальна величина у відзначається як у
найменш метаморфованого довгополум’яного вугілля, так і у найбільш
метаморфованого пісного вугілля.
3. Температура початку пластичного стану для різного вугілля
неоднакова та знаходиться на рівні 350-430 ºС, тобто значно вища температури
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початку термічної деструкції із помітним газовиділенням, причому вона
підвищується зі зростанням ступеня метаморфізму вугілля. Температура
завершення пластичного стану (утворення напівкоксу) для будь-якого вугілля
майже однакова (близько 510-520 ºС) і мало залежить від ступеня їх
метаморфізму. Величина температурного інтервалу пластичного стану
виявляється найбільшою в кам’яному вугіллі середнього ступеня метаморфізму
(жирному та коксовому).
4. З підвищенням швидкості нагрівання вугілля температурна зона
пластичного стану розширюється переважно внаслідок зниження температури
початку утворення пластичної маси.
5. Текучість вугілля в пластичному стані тим вища, чим більша товщина
пластичного шару та чим ширший температурний інтервал перебування вугілля
у пластичному стані.
6. Різні петрографічні складові вугілля по-різному виявляють свої
властивості за пластометричного випробування: фюзиніт взагалі не утворює
пластичного шару; вітриніт у вугіллі середнього ступеня метаморфізму має
значно більшу товщину пластичного стану (у = 20-30 мм та вище), ніж
лейптиніт (у = 9-13 мм).
11.4 Спікання вугілля та утворення коксу
Спікливістю називається здатність вугілля утворювати з окремих
дотичних зерен за їх нагрівання без доступу повітря спечений кусковий
пористий залишок (напівкокс та кокс). Спіклива здатність – це здатність
розрізнених зерен вугілля за нагрівання без доступу повітря запікати додані
різні інертні (не спікливі) тверді матеріали з утворенням спеченого куску тієї
або іншої міцності.
Методи оцінки спікливих властивостей вугілля можна розділити на три
групи:
1) методи визначення спікливості та вільного спучування вугілля за
характеристикою тигельних корольків;
2) методи визначення спікаючої здатності вугілля за їх здатністю запікати
інертні компоненти (пісок, антрацит тощо);
3) методи, що характеризують пластичність нагрітої вугільної маси.
Спікливість характеризують товщиною пластичного шару у за ДСТУ
7722:2015.
Знаючи товщину пластичних шарів окремих компонентів шихти, можна
розрахувати товщину пластичного шару будь-якої їх суміші, оскільки товщина
пластичнго шару є адитивною величиною та визначається виразом:
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𝑦=

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 𝑐𝑖

100

.

(11.9)

де у – розрахунковий показник для шихти (мм), і – індекс (номер) компоненту
шихти, п – кількість компонентів шихти; уі – товщина пластичного шару і-го
компоненту шихти (мм); сі – частка і-го компоненту в шихті, %.
Для характеристики технологічної цінності вугілля та шихт для
коксування за сучасних умов в ДП «УХІН» на підставі результатів
петрографічного аналізу розроблений комплексний показник спікливості Сш,
який характеризує вміст компонентів органічної маси вугілля, які за термічної
деструкції утворюють значну кількість термостійких рідкорухливих продуктів,
здатних міцно спікатись із твердофазним матеріалом (залишками
деструктурованих зерен та інертними домішками):
𝐶ш =

Σ 0,9 − 1,39 𝑉𝑡
%,
100

(11.10)

де Σ(0,9-1,39) – відсотковий вміст у вітриніті складових з відбивальною
здатністю від 0,9 до 1,39 %; Vt – вміст в органічній масі вугілля мацералів групи
вітриніту, %.
Шихта для отримання якісного коксу повинна мати Сш≥50 %.
Для оцінки спікливої здатності вугілля найчастіше використовується
метод польського вченого Б. Рога (ДСТУ 7723:2015), сутність якого полягає у
визначені механічної міцності коксового королька (RI), отримуваного шляхом
коксування за стандартних умов (850 ºС протягом 1 години) суміші 1 г вугілля
та 5 г еталонного антрациту.
Міцність корольку визначають за його стиранністю в спеціальному
обертовому барабані.
Свого часу були запропоновані класифікаційні параметри для кам’яного
вугілля з метою коксування:
100𝐻
𝑂
;
.
𝐶 + 0,5𝑆𝑜 + 0,5𝑆𝑝 𝐻 + 0,5𝑆𝑜

(11.11)

Відношення Н/С є показником текучості пластичної маси (чим воно
менше, тим менша текучість та більша в’язкість), а відношення Н/О – показник
термічної стійкості (чим воно більше, тим більша термічна стійкість).

156

За температур більше 500-550 ºС головними хімічними процесами в
засипу є процеси синтезу (полімеризація та поліконденсація). Однак
продовжуються і процеси термічної деструкції. Кількість виділених
парогазових
продуктів
зменшується,
вони
стають
все
більш
низькомолекулярними (Н2О, СН4, Н2).
Як ми встановили раніше (§2 глави 5), твердіння пластичної маси вугілля
та її перехід в напівкокс є оборотною поліконденсацією. Тому напівкокс також
зберігає реакційну здатність і функціональні групи, що сприяють його
подальшому спіканню та коксоутворенню.
Згідно з цим за нагріву затверділої пластичної маси відбуваються
наступні явища, що призводять до формування структури коксу:
1) продовження газовиділення внаслідок процесів термічної деструкції та
синтезу;
2) збільшення густини коксу;
3) усадка засипу;
4) утворення тріщин в моноліті засипу, формування кусків коксу;
5) зміцнення кусків та матеріалу коксу.
Сумарно ці процеси можна записати у вигляді рівняння:
НК → К + Г4↑.
Тріщинуватість коксу пояснюється кількома причинами:
явищами усадки (усадковими напругами), які супроводжують
перетворення напівкоксу на кокс;
в усіх випадках тріщиноутворення залежить не лише від кінцевої
величини усадки, а й від її швидкості (динаміки), і розвивається тим сильніше,
чим швидше відбувається усадка;
тріщинуватість коксу пояснюється залишковим газовиділенням (за
перетворення напівкоксу на кокс);
крупні включення мінеральних домішок у вугільних шихтах (3 мм та
більше) також можуть стати джерелом початкових тріщин і зумовлювати
«внутрішню тріщинуватість коксу» через різну теплопровідність органічних та
мінеральних речовин і різницю коефіцієнтів їх розширення за нагрівання.
Здатність вугілля (та їх сумішей) за звичайних умов коксування в
камерних печах утворювати кусковий кокс з певними фізико-хімічними
властивостями (що задовольняють промисловим вимогам з міцності, крупності
та реакційної здатності) називається коксівністю (коксуючою здатністю). З
цього слідує, що все вугілля, що має коксівність, має і спікливість, але не
навпаки – не все спікливе вугілля має коксівність. З усього спікливого вугілля
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лише вугілля марки К можна віднести до категорії тих, що мають коксівність.
Але коксівність мають і промислові суміші вугілля різних марок (вугільні
шихти). Вона також суттєво залежить від технологічних умов підготовки і
коксування вугілля. Тому для її оцінки слід використовувати комплекс методів,
якими характеризують кокс.
В ДП «УХІН» розроблений комплексний показник коксівності шихти Кш,
який виражають у відносних одиницях. Він являє собою відношення в складі
органічної маси вугілля сумарного вмісту добре спікливих мацералів групи
ліптиниту та складових вітриніту з відбивальною здатністю від 0,9 до 1,39 %,
що можуть сприймати опіснюючі добавки, до кількості цих добавок – суми
опіснюючих мацералів та неспікливих складових вітриніту з відбивальною
здатністю більше 1,7 %:
𝐾ш =

𝐶ш + 𝐿
,
Σ ≥ 1,7 𝑉𝑡
Σ𝑂𝐾 +
100

(11.12)

де L – вміст мацералів групи ліптиніту, %; Σ(≥1,7) – вміст у вітриниті складових
з показником відбивальної здатності не менше 1,7 %; Vt – вміст в органічній
масі вугілля мацералів групи вітриниту; ΣОК – сума опіснюючих компонентів
(інертиніту та двох третин семівітриниту):

ОК  L 

2
Sv.
3

(11.13)

11.5 Схема-модель термохімічних перетворень вугілля
За розробки схеми-моделі термохімічного перетворення вугілля
М.Г. Скляром були прийняті наступні головні положення про сутність
термохімічних перетворень вугільної речовини:
– процес термічного перетворення вугілля складний та являє собою низку
послідовно-паралельних реакцій, в основі яких лежить радикальний механізм;
– утворювані за деструкції вільні радикали надзвичайно різноманітні за
своєю будовою (являють собою статистично безперервний набір) та реакційній
здатності, а також здатні ініціювати ланцюгові реакції з іншими радикалами та
вихідною речовиною;
– механізм термохімічних перетворень вугілля різного ступеню
метаморфізму принципово однаковий. Різниця зумовлена будовою вихідних
вугільних макромолекул, що дають за деструкції різні радикали, які беруть
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участь у різних вторинних реакціях, що в свою чергу зумовлює неоднакові
вихід та властивості кінцевих продуктів термохімічних перетворень;
– результат кожної стадії перетворень та процесу в цілому залежить не
лише від структури та властивостей вихідної речовини, але і від кількості та
реакційної здатності утворених первинних продуктів деструкції, а також умов
здійснення процесу – температури, швидкості нагріву, тиску, розміру зерен,
наявності в системі хімічно активних речовин (продуктів деструкції, особливо
рідких і парогазових, а також каталізаторів) та інших значущих факторів.
Схема-модель термохімічних перетворень, що враховує вищевикладені
положення, може бути подана в наступному вигляді:
– стадія низькотемпературних перетворень (до 300-350 ºС):
𝑌

𝐾1

𝑌 ∗ + 𝑅г ;

𝑌∗
𝑅г

𝐾3

𝐾2

𝑌1 ;

𝑉1 ↑;

(11.14)

– стадія середньотемпературних перетворень (від 300-350 до 500 оС):
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𝑌
𝑌1

𝐾4

𝐾5

𝑅г′ +𝑅𝑝′ + 𝑅𝑇′ ;
𝑅г′′ + 𝑅𝑝′′ + 𝑅𝑇′′ ;

𝑅г′ 𝑅𝑝′ + 𝑌
𝑅г′′ 𝑅𝑝′′ + 𝑌1

𝐾6

𝐾7

𝑅г′ +𝑅𝑝′ + 𝑅𝑇′ ;
𝑅г′′ + 𝑅𝑝′′ + 𝑅𝑇′′ ;
𝐾8

𝑅г′ 𝑅г′′

𝐾9

𝑅𝑝′ 𝑅𝑝′′

𝐾10

𝑅𝑇′ 𝑅𝑇′′

𝑇1 ;

𝐾12

𝑅г′ 𝑅г′′ + 𝑅𝑇′ 𝑅𝑇′′
𝐾13

𝑃1 ;

𝐾11

𝑅г′ 𝑅г′′ + 𝑅𝑝′ 𝑅𝑝′′

𝑅𝑝′ 𝑅𝑝′′ + 𝑅𝑇′ 𝑅𝑇′′

𝑉2 ↑;

𝑃2 + 𝑉3 ↑;
𝑇2 + 𝑉4 ↑;

𝑇3 + 𝑉5 ↑;

(11.15)

– стадія високотемпературних перетворень (вище 500 оС):
𝑃1 𝑃2
𝑅г′′′
𝑇1 𝑇2 , 𝑇3

𝐾16

𝐾14

𝐾15

𝑅г′′′ ;

𝑉6 ↑;

𝑇к + 𝑉7 ↑;

(11.16)

де Y, Y*, Y1 – вихідне вугілля, активований стан вугілля та вугілля після стадії
низькотемпературних перетворень; Rг, Rp та Rт – статистично безперервний
набір вільних радикалів, здатних утворювати в певному інтервалі температур
газоподібні, рідкі та тверді продукти; P1,2 – рідкорухливі (в температурному
інтервалі реакції) проміжні продукти деструкції; Т1,2,3 – тверді проміжні
продукти деструкції; V1-7 – леткі (в температурному інтервалі реакції) проміжні
продукти деструкції; Тк – твердий «кінцевий» продукт того чи іншого ступеню
перетвореності; K1-16 – константи швидкості відповідних реакцій.
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11.6 Кінетика процесів термічної деструкції вугілля
Відомі наступні основні напрямки дослідження кінетики термічної
деструкції вугілля:
– за даними термогравіметричного аналізу;
– за даними утворення низькомолекулярних газів та парів (Н2, Н2О, СО,
СО2, СН4 тощо), що фіксуються за допомогою термоволюмометричного або
хроматографічного аналізу;
– за даними утворення продуктів, розчинних в органічних розчинниках
(бензолі С6Н6, спиртобензольній суміші (С2Н5ОН:С6Н6=1:1), хлороформі CHCl3,
тетрахлорметані CCl4, піридині C5H5N, хіноліні C9H7N, тетраліні C17H11N,
діметилацетаміді
H3C–CO–N(CH3)2,
діметилформаміді
H-CO–N(CH3)2,
діметилсульфоксиді H3C–SO–CH3 тощо).
Мета кінетичного дослідження – встановлення механізму процесу, що
вивчається, та впливу різних факторів на його швидкість. При цьому механізм
процесу характеризують наступними величинами:
– порядком реакції п;
– константою швидкості реакції k (або передекспоненційним множником
ko);
– енергією активації Е.
Звичайно за вивчення кінетики термічної деструкції використовують
наступну схему:
А → В + С.

(11.17)

де А – вихідний твердий продукт; В – твердий залишок; С – леткі речовини.
Застосовують два способи отримання експериментальних кінетичних
кривих:
– за ізотермічних умов;
– за неізотермічних умов.
Перевага ізотермічного способу – більша точність, але для його
здійснення потрібно значно більше часу, а результати справедливі лише для тієї
температури, за якої вони отримані. Неізотермічний спосіб дає інформацію про
термічний розклад в ширшому температурному інтервалі.
Кінетичне рівняння процесу складається на підставі закону діючих мас:

dm
  km n ,
d
161

(11.18

де т – поточне значення маси, г; η – поточний час, с; п – порядок реакції; k –
константа швидкості, с-1∙г1-п.
Залежність константи швидкості реакції k від температури у вузькому
інтервалі температур з достатньою точністю описується рівнянням Ареніуса:

k

 E
koe RT

,

(11.19)

де ko – передекспоненційний множник (частотний фактор), с-1∙г1-п, Е – енергія
активації, Дж/моль; R – універсальна газова стала, 8,31 Дж/(моль∙К); Т –
абсолютна температура, К.
Слід зазначити, що коректне визначення кінетичних параметрів
деструкції можливе лише за умов, коли саме вони, а не дифузійні процеси
(зокрема, евакуація із зони реакції утворюваних продуктів) є лімітуючими,
тобто найповільнішими. Це досягається за використання для досліджень
невеликих (не більше 0,3 г) наважок вугілля.
11.7 Рішення диференційного рівняння закону діючих мас
для реакцій різного порядку
Початковою умовою є:
т│η=0=то.

(11.20)

За цієї умови рішення мають вигляд:
При п≠1:

1
1
1
( п1  п1 )  к ,
п 1 т
т0

(11.21)

звідси:

k

1
1
1
( n1  n1 );
 (n  1) m
m0

(11.22)



1
1
1
( n1  n1 ).
k (n  1) m
m0

(11.23)

При п=0:
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mo  m



;

(11.24)

mo  m

.
k

(11.25)
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При п=1:

(11.27)
(11.28)
(11.29)

При п=2:

(11.31)

При п=3:

k

(11.33)

0

11.8 Визначення порядку та константи швидкості реакції
Визначення порядку реакції методом підстановки полягає в підстановці
експериментальних даних в рівняння для реакцій нульового, першого, другого
та третього порядків. Якщо за якоїсь з цих підстановок отримується стале
значення константи швидкості реакції (в межах похибки визначення цього
показника), то це свідчить, що досліджувана реакція має відповідний порядок.
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Графічний метод полягає в побудові графіку залежності різних функцій
маси від часу. Як свідчать записані вище рівняння, для реакції нульового
порядку прямолінійна залежність буде в координатах η-т, першого η-lnm,
1
1
другого η- , третього η- 2 . Якщо в якійсь із записаних систем координат
m
m
отримана пряма лінія, то це також свідчить, що досліджувана реакція має
відповідний порядок.
Враховуючи складність процесів термічної деструкції вугілля, цілий
порядок реакції отримують, як правило, у виняткових випадках. Тому
найчастіше для визначення дробних порядків реакції застосовується метод
напіврозпаду, що базується на визначенні проміжку часу, протягом якого маса
вихідної речовини зменшується рівно вдвоє. Для реакції нульового порядку:

mo
.
2k

(11.34)

ln 2 0.639

.
k
k

(11.35)

Ts 
Для реакції першого порядку:

Ts 

Для реакції другого порядку:

1
.
kmo

(11.36)

3
.
2km02

(11.37)

Ts 
Для реакції третього порядку:

Ts 

В загальному випадку для реакції п-го порядку:

Ts 

2 n1  1
.
(n  1)km0n1
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(11.38)

Проводячи термічну деструкцію для двох різних наважок т1 та т2 і
визначаючи для обох випадків періоди напіврозпаду Т1 та Т2, можна скласти два
рівняння:

T1 =

T2 =

2n

1

1

(n 1)km 1n
2n

1

1

;

(11.39)

1

.

(11.40)

1

(n 1)km n2

Розділивши їх одне на інше, отримаємо:

T 1 m2 n1
( ) ,
T2
m1

(11.41)

T1
n  T 2  1.
m2
ln
m1

(11.42)

Звідси:

ln

Такі співвідношення можна вивести не лише для періодів напіврозпаду,
але і для проміжків часу, протягом яких реагує не половина, а яка-небудь інша
стала частка взятої наважки. Для досліджень термічної деструкції вугілля
доцільно брати цю частку рівною 20-30 % (наприклад, 25 %) від маси вихідної
наважки.
Визначення константи швидкості реакції здійснюється на підставі
відомого порядку за допомогою рівнянь, наведених в попередньому параграфі.
11.9 Визначення енергії активації
Для визначення енергії активації в певному температурному інтервалі
двічи записують рівняння Ареніуса – для нижньої та верхньої температурної
межі інтервалу:

к1  к ое

 RЕT 1
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;

(11.43)

к 2  к ое

 RЕT 2

;

(11.44)

де Т1 та Т2 – температурні межі інтервалу, К; ko – передекспоненційний
множник (частотний фактор), що не залежить від температури, с -1∙г1-п, е –
основа натурального логаритму (2,718…); Е – середня в даному інтервалі
температур енергія активації, Дж/моль; R – універсальна газова стала,
8,31 Дж/(моль∙К).
Розділивши нижне рівняння на верхнє, отримаємо:
Е 1 1
 (  )
к2
 е R T 2 T1 ;
к1

(11.45)

k2
k1 .
Е
1
1

T1 T 2

(11.46)

звідси:

R ln

11.10 Неізотермічна деструкція
З рівняння діючих мас та рівняння Ареніуса слідує, що:
 E
dm

 Koe RT m n .
d

(11.47)

Швидкість нагріву:



dT
.
d

d 

dT

(11.48)

Тоді:



.

З урахуванням цього перше рівняння можна записати у вигляді:
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(11.49)

E
dm Ko  RT


e
mn.
dT


(11.50)

Цей запис є вихідним для подальших перетворень. В даному випадку
кінетичне дослідження має полягати у відшуканні трьох невідомих:
передекспоненційного множника ko, енергії активації Е та порядку реакції п.
Тому необхідні три рівняння. Їх складають для кожної з точек перегину на
термогравіметричній кривій т(η), в яких змінюється характер опуклостіувігнутості функції (опукла частина кривої відділяється від увігнутої). Така
зміна свідчить про перехід термохімічних перетворень з однієї стадії на іншу.
Перше рівняння швидкості процесу, застосовне для будь-якої точки
термогравіметричної кривої, в точці перегину записується в наступному
вигляді:

dm
( )T
dT

 Tnep
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e

E
RTnep

n
mnep
.

(11.51)

Друге рівняння отримується з умові рівності нулю другої похідної для
точки перегину, тобто:

d 2m
( 2 )T
dT

 Tnep

 0.

(11.52)

Таке рівняння застосовне лише для точки перегину. Взявши другу
похідну від початкового виразу та вирішивши отримане рівняння відносно Е,
отримаємо:
2
nRTnep
dm
E
( )T
mnep dT

 Tnep.

(11.53)

Третє рівняння (рівняння Дойла), також застосовне для будь-якої точки
термогравіметричної кривої, можна отримати з початкового рівняння,
розділивши змінні та інтегруючи обидві частини рівняння в межах від 1 до тпер
та від То до Тпер. Здійснимо заміну змінної:

x

E
RT
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(11.54)

Після інтегрування по частинах отримаємо остаточний вираз:
Для п≠1:
птт-1пер=1+(п-1)П(х).

(11.55)

lnmnep=-1П(х),

(11.56)

Для п=1:

де:
 ex

 ( x)  1  x  e x x 2 

x

x

dx.

(11.57)

 ex
Невласний інтеграл 
dx не виражається в елементарних функціях.
x x
Його називають інтегральною показовою функцією. Таблиці числових значень
цього інтегралу наводяться в математичних довідниках.

Контрольні питання
1. Як оцінити термодинамічну ймовірність здійснення певної хімічної
реакції?
2. Як розрахувати константу рівноваги хімічної реакції?
3. Як здійснюється розщеплення різних типів вуглецевих структур за
термічної деструкції?
4. В чому полягають особливості термічної деструкції ароматичних
структур?
5. Як утворюється вугільна пластична маса?
6. Яким кінетичним рівнянням описується процес термічної деструкції
вугілля?
7. Як визначається здатність вугілля та вугільних шихт до утворення
вугільної пластичної маси?
8. Які закономірності утворення пластичної маси для вугілля різних
типів?
9. Що таке спікливість та як її визначити?
10. Що таке спіклива здатність та як її визначити?
11. Як утворюється кокс?
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12. Які припущення покладені в основу схеми-моделі термохімічних
перетворень вугілля за М.Г. Скляром?
13. В чому полягають основні положення схеми-моделі термохімічних
перетворень вугілля за М.Г. Скляром?
14. Які напрямки дослідження кінетики термічної деструкції вугілля?
15. Як записується кінетичне рівняння закону діючих мас у загальному
випадку?
16. Як залежить константа швидкості реакції від температури?
17. Які рішення диференційного рівняння закону діючих мас для реакцій
різних порядків?
18. Як визначити порядок реакції графічним методом?
19. Як визначити порядок реакції методом напіврозпаду?
20. Як визначити константу швидкості хімічної реакції?
21. Як визначити енергію активації хімічної реакції?
22. Якими рівняннями описується процес неізотермічної деструкції вугілля?
23. В якому вигляді отримують рішення кінетичних рівнянь для
неізотермічної деструкції вугілля?
Перелік джерел до 11 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. Бирюков Ю. В. Термическая деструкция спекающихся углей /
Ю. В. Бирюков. – Москва : Металлургия, 1980. – 120 с.
5. Скляр М. Г. Физико-химические основы спекания углей / М. Г. Скляр.
– Москва : Металлургия, 1984. – 200 с.
6. Скляр М. Г. Интенсификация коксования и качество кокса. /
М. Г. Скляр. – Москва: Металлургия, 1976. – 255 с.
7. Грязнов Н. С. Пиролиз углей в процессе коксования / Н. С. Грязнов. –
Москва : Металлургия, 1983. – 214 с.
8. Шульга И. В. Технологический процесс коксования / И. В. Шульга //
Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 2. Производство кокса. Гл. 1.1. – Харьков:
ИД ИНЖЭК, 2014. – С. 13 – 42.
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9. Филатов Ю. В. Теория и практика производства и применения
доменного кокса улучшенного качества / Ю. В. Филатов, Е. Т. Ковалев,
И. В. Шульга и др. – Киев: Наукова думка, 2011. – 128 с.
10. Кузніченко В. М. Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування. /
В. М. Кузніченко, І. В. Шульга, О. В. Ситник – Харків: Планета-Прінт, 2021. –
210 с.
11. Киреев В. А. Краткий курс физической химии / В. А. Киреев – Москва.:
Химия, 1978. – 621 с.
12. Скляр М. Г. Оценка кинетических параметров процесса термолиза
малометаморфизованных углей / М. Г. Скляр, И. В. Шульга, А. В. Васильев //
Углехимический журнал. 1999. № 3-4. С. 28-38.
13. Кафтан Ю. С. Взаимосвязь органической и минеральной частей
угольной шихты с «холодной» и «горячей» прочностью кокса / Ю. С. Кафтан,
И. Д. Дроздник, Д. В. Мирошниченко и др.// Углехимический журнал. 2007.
№ 3-4. С. 3–13.
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12. ПРОДУКТИ ТЕРМОХІМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ
ПАЛЬНИХ КОПАЛИН
12.1 Основні методи термохімічної переробки твердих пальних копалин
Сушка твердих пальних копалин здійснюється їх нагріванням до
150-200 оС, хоча фактично вона завершується за 102-105 оС.
Перша стадія власне термічного розкладу органічної маси палива, що
охоплює діапазон від температури початку розкладу до 300-330 оС, отримала
назву бертинування. Газ бертинування практичної цінності не має, і кількість
його невелика (2,0-2,5 % від органічної маси палива), однак переважна втрата
паливом кисню призводить до збільшення теплоти спалювання твердого
залишку – бертинату. Через це процес бертинування знайшов самостійне
застосування як спосіб поліпшення якості низькосортних палив.
Спосіб розкладу викопного вугілля за дії підвищених температур без
доступу повітря отримав назву сухої перегонки або піролізу (від гр. πσρ – вогонь
та ισζης – розклад).
Сучасні уявлення про піроліз твердих пальних копалин розроблені під
керівництвом М.Г. Скляра – завідувача кафедри технології палива та
вуглецевих матеріалів НТУ ХПІ (1986-2000).
Піроліз – процес перетворення хімічних (перш за все органічних) сполук
під дією високої температури. Піроліз органічних сполук характеризується
протіканням двох типів реакцій:
– первинні реакції деструкції (розкладу);
– вторинні реакції взаємодії утворених на першій стадії остаточних
фрагментів вихідних молекул – реакції синтезу (з’єднання).
Для піролізу органічних сполук в його найзагальнішій формі характерні
наступні стадії:
– повне або часткове відщеплення функціональних груп (–ОН,
=С=О, -NH2, –COOH, –S тощо) з утворенням внаслідок подальших перетворень
низькомолекулярних неорганічних сполук (Н2О, NH3, H2S, CO, CO2 тощо);
– руйнування вуглецевого кістяку молекул;
– відщеплення водню від вуглеводневих молекул та радикалів аж до
виділення вільного піровуглецю (т.зв. «графіту»);
– ізомеризація, що передує процесу деструкції або супроводжує його;
– вторинна взаємодія продуктів, які утворюються на попередніх стадіях.
Факторами, що впливають на процеси піролізу, є:
– властивості вихідної сировини;
– температура;
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– час;
– швидкість нагріву як наслідок двох попередніх факторів;
– тиск;
– реакційна здатність утворюваних первинних продуктів;
– каталізатори (перехідні метали, що містяться в мінеральній частині
вугілля, а також в деяких випадках утворювані в процесі самого піролізу
піровуглець та кокс).
Як показано раніше (§ 2 глави 5), піроліз органічних сполук
характеризується наступними процесами:
– вибірковою деструкцією по найслабших зв’язках (за прискорення
нагріву розрив зв’язків стає випадковим, а це змінює склад та вихід продуктів);
– виникнення вільних радикалів, одні з яких, насичуючись воднем,
утворюють низькомолекулярні сполуки, інші, збіднені воднем, беруть участь в
реакціях поліконденсації;
– перетворенням аліфатичних сполук головним чином на газ, а циклічних
– на продукти з більшим виходом конденсованого залишку, кількість якого
зростає за наявності замісників, гетеро атомів або алкенових зв’язків, а також за
підвищення тиску, теплового удару або використання каталізаторів;
– стадійним протіканням термічної деструкції поліспряжених систем, що
стабілізуються та укрупнюються за кожної даної температури, внаслідок чого
підвищується термічна стійкість залишку, а це знаходить відображення в
реакціях термічної радикальної поліконденсації.
Розрізняють два основних способи піролізу вугілля: коксування та
напівкоксування.
У відповідності з п. 3.15 ДСТУ 2401-94 «Кокс кам’яновугільний і
пековий. Терміни та визначення» напівкоксування – метод термічної переробки
вугілля без доступу повітря до температури 500-550 оС.
Напівкоксування – друга стадія розкладу палива.
Напівкоксування широко застосовується у світі як спосіб отримання з
твердого палива малопіролізованої смоли та горючого газу, а також для
виробництва напівкоксу – палива з підвищеною реакційною здатністю, що
дозволяє, зокрема, спалювати його практично без утворення диму (т.зв.
«бездимне паливо»).
Середньотемпературне
коксування
характеризується
кінцевою
о
температурою процесу 700-750 С.
Середньотемпературне коксування відрізняється від попередніх стадій
посиленням ролі вторинних реакцій, що знаходить відображення у зменшенні
виходу смоли та бензольних вуглеводнів внаслідок їх термічного розкладу, а
також в збільшенні вмісту в газі водню.
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Подальше підвищення температури (високотемпературне коксування) ще
більш посилює вторинні реакції. Одночасно завершується формування
специфічної молекулярної структури твердого залишку – коксу.
У відповідності з п. 3.14 ДСТУ 2401-94 коксування – метод термічної
переробки кам’яного вугілля без доступу повітря до температури 1000-1100 оС.
Коксування є третьою стадією переробки палива.
Твердий залишок, отриманий на різних стадіях переробки палива,
відрізняється за своїм складом від вихідного палива перш за все підвищеним
вмістом вуглецю, який зростає із підвищенням кінцевої температури процесу.
Смолою називається частина рідкої фази, що цілком складається з
органічних речовин.
Смоли, отримувані за термічного розкладу палива, за своїм складом є
сумішами великої кількості органічних речовин, багато з яких мають вельми
складну будову, ще дотепер повністю не вияснену.
Сполучення хіміко-технологічної переробки палива з енергетичним
використанням хімічно малоцінних продуктів цієї переробки отримало назву
енерготехнологічного методу використання палива
12.2 Продукти напівкоксування твердих пальних копалин
За напівкоксування відбуваються головним чином первинні реакції
термічної деструкції. Тому парогазові продукти містять значну кількість
речовин відносно складної структури (алкани, заміщені арени, діарени тощо).
Напівкокс – твердий поруватий вуглецевий продукт (п. 3.13 ДСТУ 2401-94) –
має значну реакційну здатність.
Газ напівкоксування (первинний газ). Неочищений газ прийнято називати
прямим. З нього конденсують пари смоли та уловлюють шляхом абсорбції
газовий бензин (бензол та його гомологи). Таким чином отримують зворотний
(очищений) газ, що містить до 60-65 % вуглеводнів та має нижчу теплоту
спалювання 22-23 МДж/м3.
Первинна смола являє собою складну суміш різних органічних речовин,
що конденсуються з прямого первинного газу за охолодження його до
температур 30-35 оС.
Склад смоли залежить від природи, ступеня метаморфізму та складу
твердих пальних копалин. В ній містяться:
1) насичені аліфатичні вуглеводні – алкани СпН2п+2 (п=5-35);
2) ненасичені аліфатичні вуглеводні – алкени СпН2п та дієни СпН2п-2;
3) ароматичні вуглеводні – бензол С6Н6, толуол С6Н5-СН3, ксилоли
С6Н4(СН3)2, а також мезитилени С6Н3(СН3)3, стирол С6Н5-СН=СН2 тощо;
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4) конденсовані ароматичні сполуки – нафталін С10Н8, тетралін
(1,2,3,4-тетрагідронафталін) С10Н14, декалін (декагідронафталін) С10Н18,
діфенілметан С6Н5-СН2-С6Н5, метилнафталін С10Н7-СН3, метилантрацен
С14Н9-СН3 тощо;
5) циклоалкани СпН2п, зокрема циклогексан С6Н12;
6) феноли С6Н6-х(ОН)х, головним чином, вищі, та невелика кількість
власне фенолу С6Н5ОН;
7) органічні основи – піридин C5H5N, його гомологи – піколіни
(метилпіридини) H3C-C5H4N; лутидини (діметилпіридини) (H3C)2-C5H3N;
колідини (триметилпіридини) (H3C)3-C5H2N; хінолін (бензпіридин) C9H7N та
його гомологи;
8) карбонові кислоти – оцтова Н3ССООН, олеїнова (С17Н33СООН), а
також в невеликих кількостях кетони R-CO-R’ та спирти R-OH;
9) прості етери R-O-R’ – в невеликих кількостях лише з торфу та бурого
вугілля, що містять віск.
Послідовність виділення з первинної смоли перелічених груп сполук
така:
1) розбавлення первинної смоли п’ятикратною масою бензолу –
відділяються нерозчинні в бензолі зваги вугілля та напівкоксу;
2) обробка бензольного розчину 10 %-вою сірчаною кислотою для
виділення органічних основ:
2ROH+H2SO4→[RH+OH]2SO42-;
3) обробка 5 %-вим розчином питної соди для вилучення карбонових
кислот:
RCOOH+NaHCO3→RCOONa+H2O+CO2;
4) обробка 10 %-вим розчином їдкого натру для видалення фенолів:
C6H5OH+NaOH→C6H5Ona+H2O;
5) відгонка бензолу та розчинення залишку в бензині за 75 оС –
відділяються нерозчинні в бензині асфальтени;
6) відгонка бензину та обробка залишку ацетоном (1:5) за
температури -4…-5 оС з осадженням твердих алканів;
7) відгонка ацетону, змішування залишку з силікагелем H2SiO3 та обробка
суміші бензином для відділення рідких вуглеводнів;
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8) обробка залишку хлороформом CHCl3 для вилучення силікагелевих
смол.
Кількісний вихід всіх продуктів напівкоксування зумовлений
особливостями вихідної сировини, тобто залежить від природи, хімічної
зрілості та складу твердих пальних копалин, причому виявляються наступні
закономірності:
1) в ряду гумітів найбільший вихід первинної смоли дають торфи, буре
вугілля та малометаморфоване кам’яне вугілля. Аналогічна закономірність
спостерігається також для виходу первинного газу та пірогенетичної вологи.
Вихід напівкоксу, навпаки, підвищується в ряду гумітів – від торфу до
кам’яного вугілля та антрацитів;
2) з петрографічних мікрокомпонентів найбільший вихід первинної смоли
утворює лейптиніт, найменший – фюзиніт, а вітриніт займає між ними середнє
положення;
3) дуже великий вихід первинної смоли та первинного газу дають
сапропеліти, причому зміна ступеня їх метаморфізму справляє на це значно
менший вплив, аніж у гумітів;
4) смоляні ліптобіоліти дають великий вихід первинної смоли,
відрізняючись цим від гумітів, але наближуючись до сапропелітів;
5) кероген горючих сланців утворює багато первинної смоли та газу, але
порівняно мало напівкоксу.
Утворення підвищеної кількості фенолів за напівкоксування сланців
можна пояснити реакціями каталітичного дегідрування циклічних
кисеньвмісних сполук, серед яких були знайдені як насичені (зокрема,
1-метіл-4-ізопропілциклогексанол-3),
так
і
ненасичені
(наприклад,
2-метил-5-ізопропілциклогексенон-3).
Гази напівкоксування, окрім компонентів, що не конденсуються за
звичайних умов (Н2, СН4, С2Н6, С3Н8, С2Н4, С3Н6, СО, СО2, N2, H2S, O2), містять
також певну кількість парів вуглеводнів, здатних утворювати конденсат. Ці
вуглеводні звичайно виділяють з газу шляхом абсорбції їх оливою,
отримуваною із смоли або нафти. Після десорбції вуглеводнів з насиченої
оливи перегрітою водяною парою у випадку напівкоксування отримують т.зв.
«газовий бензин», що є сумішшю вуглеводнів С4-С7 та використовується як
добавка до моторних палив і у деяких хімічних виробництвах.
12.3 Продукти високотемпературного коксування викопного вугілля та
процеси їх утворення
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На відміну від напівкоксування за вищих температур в процесі
коксування деструкція протікає глибше. Крім того, помітно розвиваються
вторинні реакції термічного синтезу, зокрема, поліконденсація. Тому в складі
парогазових продуктів більше речовин простішої структури (водень, оксиди
вуглецю, водяна пара, метан, алкени, незаміщені арени), а також продуктів
вторинного піролізу (антрацен, пірен, хрізен, бензпірени тощо). Кокс – твердий
поруватий міцний високовуглецевий продукт сірого кольору, отриманий при
коксуванні суміші кам’яного вугілля (п. 3.1 ДСТУ 2401-94) – має значно меншу
реакційну здатність у порівнянні з напівкоксом.
Коксування є найпоширенішим процесом термохімічної переробки
вугілля. Його хід та результати визначаються сумісною дією трьох груп
факторів:
– властивостей вихідного вугілля;
– технології підготовки вугілля;
– технології коксування вугілля.
Головними елементами камер коксових печей, що визначають протікання
процесів утворення коксу та летких хімічних продуктів коксування, є:
А) стінки камер, температура яких визначає швидкість коксування
вугільного завантаження та загальний рівень температур в печі;
Б) підсклепінневий простір в камері коксової печі, тобто вільний об’єм
камери над верхнім рівнем вугільного завантаження, температура та розміри
якого, а також час перебування в ньому летких речовин, справляють
вирішальний вплив на характер отримуваних рідких та газоподібних хімічних
продуктів коксування.
Вихід коксу Вк з вугілля (шихти) у % може бути визначений за
формулою:
100 − 𝑉𝐵𝑑
𝐵𝑘 =
100 + П,
100 − 𝑉𝑘𝑑

(12.1)

де
VdB, Vdk – вихід летких речовин відповідно з вугілля та коксу; П –
поправка, яку називають «припіком» коксу, що враховує відмінність умов
коксування в промисловості та за лабораторного визначення виходу летких
речовин.
Зольність коксу Adk може бути розрахована за рівнянням, %:
𝐴𝑑𝑘

𝐴𝑑𝐵
=
100%,
𝐵𝑘
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(12.2)

де AdB – зольність вугілля, %; Вк – вихід коксу з вугілля, %.
В процесі коксування з камери відходять леткі продукти у вигляді суміші
парів та газів, нагрітих до температури близько 800 оС. Парогазову суміш
охолоджують спочатку до 80-82 оС, а згодом до 28-30 оС; при цьому з неї
виділяються кам’яновугільна смола та аміачна вода – рідкі продукти
коксування.
Кам’яновугільна смола є джерелом отримання цілої низки органічних
сполук, в тому числі й ароматичних вуглеводнів.
Як приклади можна навести: нафталін С10Н8, аценафтен С12Н10,
флуорантен С16Н10, його ізомер пірен, дифеніл С6Н5-С6Н5, стирол
С6Н5-СН=СН2, циклопентадієн С5Н6, діфенілоксид С12Н8О, флуорен С13Н10,
піридин C5H5N, α- та β-піколіни C5H4N-CH3, колідин C5H2N(CH3)3, хінолін
C9H7N, хінальдін α-C9H6N-CH3, індол C8H7N, акрідин C13H9N, карбазол C12H9N.
М. Бертло (Франція) вважав, що ароматичні вуглеводні кам’яновугільної
смоли утворюються за високих температур з ацетилену, що виділяється за
коксування кам’яного вугілля:
3НС≡СН → С6Н6;
Бензол

4НС≡СН → С6Н5–СН=СН2;
Стирол

9НС≡СН → Н3С–С14Н8–СН(СН3)2.
1-метил-5-ізопропілфенантрен

У світлі сучасних уявлень алкани розкладаються з утворенням двох
простіших молекул – насиченої та ненасиченої:
С4Н10 → С2Н6 + С2Н4.
Утворені алкени в свою чергу полімеризуються та дегідруються:
2С2Н4 → Н2С=СН–СН=СН2 + Н2.
Отримані дієни взаємодіють з алкенами та дають циклоалкани, що
відщеплюють водень та переходять в ароматичні структури:
Н2С=СН–СН=СН2 + Н2С=СН2 → С6Н10;
циклогексан
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С6Н10 → С6Н6+2Н2.
Утворення поліароматичних продуктів можна записати наступними
реакціями:
2С6Н6 → С6Н5–С6Н5 + Н2;
діфеніл

2С6Н5–СН3 → Н3С–С6Н4–С6Н4–СН3 + Н2;
дітоліл

2С14Н10 → С14Н9–С14Н9.
діантрил

За взаємодії бутадієну з бензолом або нафталіном можливе відповідно
утворення нафталіну або антрацену:
С6Н6 + Н2С=СН=СН=СН2 → С10Н8 + Н2;
С6Н6 + С10Н8 → С14Н10 + С2Н4.
Кам’яновугільну смолу піддають дробній (фракційній) перегонці,
внаслідок якої отримують наступні фракції:
Легка олива (tkun≤180 оС), вихід якої складає 0,5-1,0 % від смоли, а вихід
смоли, в свою чергу, становить 3,0-3,5 % від маси сухого вугілля.
За температур 180…300 оС відбирають ще чотири типи олив: фенольну,
нафталінову, поглинальну та антраценову.
Джерелами утворення аміачної води є:
– волога вугільної шихти, випарена в камері коксування;
– пірогенетична (від гр. πσρ – жар, γελεηφϛ – породжувати) вода (2-5 %
від маси вугілля) – побічний продукт поліконденсаційних процесів за
коксоутворення;
- конденсат пари, інжектованої до камери коксування під час бездимного
завантаження вугільної шихти (до 1,5 % від маси вугілля).
Аміачна вода є водним розчином аміакуNH3, карбонату амонію
(NH4)2CO3 та хлориду амонію NH4Cl, які після вилучення їх з цього розчину
йдуть на виробництво добрив та інших хімічних продуктів.
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Також аміачна вода звичайно містить низку цінних органічних речовин,
наприклад фенолу С6Н5ОН та його похідних – о, м, п-крезолів Н3С-С6Н4-ОН,
які можна вилучити, наприклад паровим методом:
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O.
Однак вміст у воді великої кількості розчинених речовин у невеликій
концентрації ускладнює технологічні процеси та робить їх не завжди
економічно вигідними.
Найбільше поширення отримав спосіб уловлювання аміаку сірчаною
кислотою, що полягає в реагуванні аміаку з кислотою за рівнянням:
2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.
Утворюваний сульфат амонію використовується як мінеральне добриво.
Після вилучення з парогазової суміші кам’яновугільної смоли та аміачної
води залишається т.зв. «коксовий газ» (310-340 м3/т сухої шихти, або 14-15 %
від її маси), що після очищення від аміаку спрямовується для вилучення сирого
бензолу. Газ містить до 25 % метану та 60 % водню, його теплотвірна здатність
сягає 17 МДж/м3.
Сирий бензол (0,9-1,0 % від маси шихти) являє собою рухливу рідину з
різким запахом, що містить головним чином бензол (70-75 %), толуол
(15-20 %), ксилоли (4-5 %), тіофен та інші речовини, що киплять до 180 оС.
Сирий бензол є головною сировиною для отримання ароматичних
вуглеводнів, а також сольвентів – суміші нерозділених вуглеводнів, що
застосовують як розчинники.
Контрольні питання
1. Що таке піроліз?
2. Які процеси лежать в основі піролізу?
3. Які основні стадії процесу піролізу?
4. Які продукти отримують за напівкоксування?
5. Як виконують груповий хімічний аналіз первинної смоли
напівкоксування?
6. Як залежить вихід продуктів напівкоксування від властивостей
сировини?
7. Чим відрізняється коксування від напівкоксування?
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8. Як зміна температури переробки вугілля впливає на кількість та
властивості отримуваних парогазових продуктів?
9. Які фракції отримують за переробки кам’яновугільної смоли?
10. Які джерела утворення аміачної води?
Перелік джерел до 12 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. Скляр М. Г. Физико-химические основы спекания углей / М. Г. Скляр.
– Москва : Металлургия, 1984. – 200 с.
5. Грязнов Н. С. Пиролиз углей в процессе коксования / Н. С. Грязнов. –
Москва : Металлургия, 1983. – 214 с.
6. Шульга И. В. Технологический процесс коксования / И. В. Шульга //
Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 2. Производство кокса. Гл. 1.1. – Харьков:
ИД ИНЖЭК, 2014. – С. 13 – 42.
7. Кузніченко В. М. Тиск розпирання вугілля та шихт в процесі коксування. /
В. М. Кузніченко, І. В. Шульга, О. В. Ситник – Харків: Планета-Прінт, 2021. –
210 с.
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13. ОКИСНЕННЯ, ВИВІТРЮВАННЯ ТА САМОЗАЙМАННЯ
ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН
13.1 Сучасні уявлення про механізм окиснення вуглеводнів
У відповідності із загальною теорією окиснення, розробленою
К. Енглером (Німеччина), процес окиснення починається з розриву старих
хімічних зв’язків в молекулах горючого та окисника, наприклад, через
утворення нестійких пероксидних зв’язків та їх наступний розпад:
АВ + О2 → А–О–О–В;
А–О–О–В → А∙+∙О∙+∙О∙+∙В.
Цей же процес умовно можна записати у вигляді двох напівреакцій:
А:В → А∙+∙В;
О2 →∙О∙+∙О∙.
При цьому поглинається тепло, тобто для початку окиснення необхідне
надходження тепла ззовні. Утворені уламки молекул (радикали) мають вільні
валентності і тому надзвичайно реакційноздатні. Вони утворюють нові
молекули – продукти окиснення:
А + хО → АОх;
В + уО → ВОу.
На другій стадії тепло виділяється, як правило, в більшій кількості, ніж
поглинуто на першій стадії. Як бачимо, процес здійснюється за радикальним
механізмом.
Ця теорія була розвинена С. Хіншельвудом (Велика Британія) на підставі
уявлень про ланцюгові хімічні реакції. В 1956 р. йому була присуджена
Нобелівська премія з хімії.
Згідно з радикально-ланцюговою теорією, процес окиснення можна
розділити на три стадії:
- ініціювання (зародження) ланцюгу;
- розвиток (зростання або розгалуження) ланцюгу;
181

- обрив ланцюгу.
Перша стадія – ініціювання – найскладніша, оскільки для утворення
вільного радикалу потрібна витрата зовнішньої енергії – ініціювання за
допомогою тих чи інших агентів:
RH → R∙+∙H.
Можливі наступні способи ініціювання:
1) термічний розклад;
2) дисоціація молекул на радикали під впливом ультрафіолетового або
будь-якого іншого високоенергетичного опромінення;
3) використання речовин, що легко дисоціюють на атоми та радикали
(йод, пероксиди):
І2 ↔ 2І;
Н2О2 ↔ Н2О + О.
В реальних системах дуже часто такими ініціаторами реакції є молекули
води, які утворюють водневий (протон) та гідроксильний радикали:
Н2О ↔ Н + ОН.
Розвиток (зростання або розгалуження) ланцюгу – це довга послідовність
елементарних актів перетворення. За взаємодії утвореного радикалу з
нейтральною молекулою вільна валентність не зникає – обов’язково з’являється
новий вільний радикал:
R∙+ O2 → ROO∙;
ROO∙+ RH → ROOH + R∙.
Якщо в розгалуженні ланцюгу беруть участь молекулярні продукти
окиснення, відбувається т.зв. «вироджене» розгалуження ланцюгу:
ROOH → RO∙+∙OH;
RO∙+ RH → ROH + R∙;
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∙OH + RH → H2O + R∙.
Обрив ланцюгу може наступити внаслідок рекомбінації радикалів,
захвату радикалів стінками посудини або через зіткнення радикалу з іншими
молекулами (домішками):
R∙+∙R→R:R;
ROO∙+∙R → ROO:R.
Процеси, що відбуваються за описаним механізмом, отримали назву
радикально-ланцюгових реакцій.
За окиснення аренів через низку елементарних реакцій утворюються
первинні пероксиди. Наприклад, для толуолу процес йде так:
С6Н5–СН3 → С6Н5–СН2∙+∙Н;
С6Н5–СН2∙+ О2 → С6Н5–СН2–О–О∙;
C6H5–CH2–O–O∙+ RH → C6H5–CH2–O–O–H + R∙.
Отриманий пероксид дуже нестабільний. В даному випадку його розклад
йде крізь стадію первинного спирту з отриманням бензолмонокарбонової
кислоти через альдегід:
C6H5–CH2–O–O–H + RH → C6H5–CH2–OH + ROH;
C6H5–CH2–OH + O → C6H5–COH + H2O;
C6H5–COH + O → C6H5–COOH.
Для циклоалканів процес йде так:
С6Н12 → С6Н11∙ + ∙Н;
С6Н11∙ + О2 → С6Н11ОО∙;
C6H11OO∙ + RH → C6H11OOH + R∙.
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Кінцевим продуктом окиснення, що відбувається з розривом циклу, є
насичена дікарбонова кислота:
С6Н11:О:О:Н → С6Н11ОН + ∙О∙;
С6Н11ОН + ∙О∙ → С6Н10О + Н2О;
С6Н10О + О2 → м-С6Н8О2 + Н2О;
м-С6Н8О2 → НООС–СН2–СН2–СН2–СН2–СООН.
Вторинні продукти, які утворюються за окиснення алканів,
розкладаються також з утворенням вторинних спиртів. Наступне окиснення
вторинних спиртів відбувається з розривом зв’язку С-С та призводить до
утворення кислот з коротшими ланцюгами:
2Н3С–(СН2)8–СН3 + 5О2 → 2Н3С–(СН2)4–СООН + 2Н3С–(СН2)2–СООН + 2Н2О.
За окиснення вуглеводнів з третичним атомом С в молекулі утворюються
третичні продукти, які є найстабільнішими. Розклад їх в залежності від умов
реакції може йти за двома напрямками:
1) з розривом зв’язку С-С при третинному атомі С та утворенням спирту і
кетону з меншою кількістю вуглецевих атомів;
2) з утворенням спирту з тією ж кількістю вуглецевих атомів.
Як приклад можна навести окиснення аренів (зокрема, ізопропілбензолу):
С6Н5–СН(СН3)2→С6Н5–С∙(СН3)2+Н∙;
С6Н5–С∙(СН3)2+О2→С6Н5-С(СН3)2–О–О∙;
С6Н5–С(СН3)2–О–О∙+RH→C6H5–C(CH3)2–O–O–H+R∙;
C6H5–C(CH3)2–O–O–H → C6H5–C(CH3)2–O∙ + ∙O–H;
C6H5–C(CH3)2–O∙ + ∙O–H → С6Н5ОН+Н3С–СО–СН3;
C6H5–C(CH3)2–O∙ + RH → C6H5–C(CH3)2–O–H + R∙.
За окиснення діфенілалканів продуктами окиснення будуть як аліфатичні,
так і ароматичні кислоти, наприклад:
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С6Н5–(СН2)4–С6Н5+2О2→С6Н5–СН(ООН)–(СН2)2–СН(ООН)–С6Н5;
С6Н5–СН(ООН)–(СН2)2–СН(ООН)–С6Н5 + 2О2 → 2С6Н5–СООН + НООС–СООН.
Великий інтерес викликає вивчення окиснення конденсованих
ароматичних вуглеводнів, оскільки деякі з них (фенантрен, антрацен, пірен)
характерні для складу органічної маси гумусового вугілля.
Для фенантрена процес відбувається через стадію утворення
9,10-фенантренхінону та завершується утворенням діфенової кислоти:
С14Н10 + 2О2 → о,о’-НООС–С6Н4–С6Н4–СООН.
В кислому середовищі карбонових кислот окиснення фенатрену також
відбувається крізь стадію утворення 9,10-фенантренхінону, але потім він
окислюється до ангідриду діфенової кислоти.
За окиснення антрацену в лужному середовищі дія кисню головним
чином також спрямована на атоми вуглецю в положеннях 9 та 10:
2С14Н10 + 3О2 → 2(9,10–С14Н8О2) + 2Н2О;
9,10-С14Н8О2 + 7О2 → о-С6Н4(СООН)2 + НООС–СООН + 4СО2.
Разом з цим хіноном утворюються й інші,
фенантренхінон. Перетворення 1,4-фенантренхінону в
призводять до бензолполікарбонових кислот:

наприклад, 1,4ході окиснення

1,4-С14Н8О2 + 3О2 → β,γ-С10Н6(СООН)2 + 2СО2;
β,γ-С10Н6(СООН)2 + 4О2 → 1,2,4,5-С6Н2(СООН)4 + 2СО2;
1,2,4,5-С6Н2(СООН)4 → 1,2,4-С6Н3(СООН)3 + СО2;
1,2,4-С6Н3(СООН)3 → о-С6Н4(СООН)2 + СО2.
13.2 Сутність процесів вивітрювання та окиснення твердих пальних
копалин
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Під вивітрюванням розуміють сукупність всіх змін, що відбуваються у
викопному вугіллі під впливом атмосферних агентів – повітря та вологи.
Видобуте вугілля на денній поверхні одразу починає окислюватись, тобто
вступати до хімічної взаємодії з киснем повітря.
В початковому періоді тривалістю ηі вплив кисню на органічну речовину
вугілля не призводить до виділення продуктів окиснення, однак спостерігається
помітне збільшення маси палива, перш за все внаслідок збільшення
гігроскопічної вологи, про що свідчить збільшення показників Wrt ma Wa. Цей
період називають періодом індукції.
Наявність індукційного періоду в процесі окиснення вказує, що процес
цей складається з кількох послідовних стадій, що мають різні кінетичні
характеристики.
Перша стадія – адсорбція кисню на поверхні вугілля, що в початковий
момент має переважно фізичну природу.
Друга стадія – утворення на поверхні вугілля кисеньвмісних комплексів
з вугільними макромолекулами – хімічних сполук пероксидного характеру:
R-R’ + O2  R–O–O–R’.
Третя стадія – руйнування кисневих комплексів з утворенням
низькомолекулярних (газоподібних) продуктів, що супроводжується
виділенням теплоти:
R–O–O–R’  RIII-RIV + H2O + CO + CO2.
За подальшого поглиблення процесів окиснення вугілля утворюються
стійкі вуглець-кисневі комплекси, та теплота починає виділятися ще
інтенсивніше:
2RIII–RIV + O2  2RV–O–RVI.

13.3 Теплові режими окиснення палива
Інтенсивність тепловиділення пропорційна швидкості хімічної реакції,
тобто залежить від температури за законом Ареніуса:
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𝐸

𝑄1 = 𝐴𝑣 = 𝐴𝑘𝑒 −𝑅𝑇 .

(13.1)

де А – коефіцієнт пропорційності, v – швидкість хімічної реакції, k – константа
швидкості, Е – енергія активації хімічної реакції окиснення, R – універсальна
газова стала, Т – абсолютна температура.
Інтенсивність тепловідведення в першому наближенні можна записати як
лінійну функцію температури:
Q2=Sαe(T-To),

(13.2)

де S – площа поверхні, якою здійснюється теплообмін реакційної системи із
довкіллям; αе – ефективний коефіцієнт тепловіддачі від цієї поверхні у
довкілля; То – температура довкілля.
Якщо
інтенсивність
тепловиділення
перевищує
інтенсивність
тепловідведення, то це має призводити до збільшення температури в системі та
її спонтанного розігріву: Q1>Q2.
Як видно із записаних формул, за невеликих температур наведена
нерівність має протилежний знак. Однак експоненційна функція Q1 зростає
швидше за лінійну функцію Q2, i з підвищенням температури в певний момент
значення цих двох функцій стають рівними. Умови, що відповідають цьому
випадку, можуть розглядатись як критичні умови самозаймання, а відповідна
температура – як критична температура самозаймання палива.
Виділимо подумки всередині вугільного штабелю об’єм, що містить
певну кількість палива. Швидкість підвищення температури в цьому об’ємі
визначається виразом:
𝑑𝑇 𝑄1 − 𝑄2
=
.
𝑑𝜏
𝑐

(13.3)

де с – питома теплоємність палива. Кількість виділеного тепла:
𝑄1 = 𝑞
де

𝑑𝐶𝑛
𝑑𝜏

𝑑𝐶𝑛
𝑑𝜏

= 𝑞𝑘0 𝐶𝑛 𝑒

𝐸
𝑅𝑇

−

,

(13.4)

– швидкість процесу окиснення, записана через швидкість зміни

концентрації кисню Сп в газовій фазі поблизу від поверхні куску палива
(всередині об’єму, що розглядається); ko – передекспоненційний множник в
рівнянні Ареніусу для процесу окиснення.
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Надходження кисню в розглядуваний об’єм визначається виразом
вигляду:
𝑑𝐶𝑛
= 𝛼𝑀 𝐶0 − 𝐶𝑛 𝑆,
𝑑𝜏

(13.5)

де S – площа поверхні, що обмежує розглядуваний об’єм; αм – ефективний
коефіцієнт масопереноса газу в шарі палива; Со – концентрація кисню в повітрі.
Кисень, що надходить, витрачається на хімічну реакцію окиснення зі
швидкістю, що дорівнює швидкості хімічної реакції:
𝑑𝐶𝑛
𝑑𝜏

𝐸

= 𝑘0 𝐶𝑛 𝑒 −𝑅𝑇 .

(13.6)

Прирівняємо для усталеного режиму два останніх вирази, та вирішимо
отримане рівняння відносно Сп:
∝𝑀 𝐶0 𝑆

𝐶𝑛 =

∝𝑀 𝑆 +

𝐸 .
−
𝑘0 𝑒 𝑅𝑇

(13.7)

Підстановка цього виразу в формулу для Q1 дає:
𝐸

𝑄1 =

𝑆𝑞𝑘0 ∝𝑀 𝐶0 𝑒 −𝑅𝑇
∝𝑀 𝑆 +

𝐸
𝑘0 𝑒 −𝑅𝑇

=

𝑆𝑞𝐶0
𝐸
𝑆𝑒 𝑅𝑇

.

1
+
∝𝑀

𝑘0

(13.8)

Вираз для Q2 в цьому випадку зручно записати як:
𝑄2 = 𝜆𝑒

𝑇 − 𝑇0
𝑆,
𝑙

(13.9)

де l – довжина шляху переносу тепла від розглядуваного об’єму до зовнішньої
поверхні штабелю; То – температура поверхні; ιе – ефективний коефіцієнт
теплопровідності, що враховує сукупність всіх механізмів переносу тепла в
шарі палива.
Підставляючи дві останні рівності до вихідного рівняння, отримаємо:
𝑑𝑇
𝑑𝜏

=

𝑞
𝑐

𝑆𝐶0
𝐸
𝑆𝑒 𝑅𝑇
1
+
𝑘0
𝛼𝑀

−

𝜆 𝑒 𝑆(𝑇−𝑇0 )
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𝑐𝑙

.

(13.10)

З цього рівняння видно, що темп підвищення температури залежить перш
за все від фізико-хімічних властивостей палива, виражених через Е, ko ma q. На
значення Е впливає також присутність каталізаторів, одним з яких є волога.
Похідна

𝑑𝑇
𝑑𝜏

зростає зі збільшенням передекспоненційного множника ko та

теплового ефекту q, а також зі зменшенням енергії активації процесу
окиснення. Важливу роль грають також умови тепло- та масообміну в шарі
палива: збільшення ефективного коефіцієнту теплопровідності ι е зменшує
інтенсивність самонагрівання, а збільшення коефіцієнту масовіддачі αм її
підсилює. Певне значення мають і температура зовнішньої поверхні штабеля То
та довжина l, пов’язана з розмірами штабелю.
13.4 Самозаймання палива
Якщо розсіювання теплоти в довкілля неможливе (з урахуванням низької
теплопровідності вугілля), то зі збільшенням тривалості зберігання температура
вугілля зростає. Після досягнення 50-60 оС швидкість окислювальних процесів
різко збільшується та в окремих зонах вугілля нагрівається до 250-350 оС. При
цьому можливе виникнення осередків горіння в масі вугілля в штабелі.
Найінтенсивніший підйом температури спостерігається в штабелях
малометаморфованого вугілля марок Д та Г, найменш інтенсивний – в
штабелях марок ПС та Т.
Дослідження свідчать, що в штабелях вугілля марок Д та Г швидкість
підйому температур складає 0,5-1,0 оС/добу і осередки самозаймання можуть
виникнути на 40-60-у добу. В штабелях вугілля марки К підйом температур
складає 0,1-0,5 оС/добу та осередки займання виникають після 100-120 діб
зберігання. В ущільнених штабелях окиснення вугілля відбувається менш
інтенсивно.

13.5 Зміна властивостей твердих пальних копалин за природного
окиснення та вивітрювання
1. Зменшується міцність вугілля та змінюється їх гранулометричний
склад: знижується вміст крупних кусків, що внаслідок появи тріщин
розсипаються на дрібніші куски.
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2. Змінюється характер поверхні кусків вугілля, а саме, зменшується
ступінь блиску вітрену, часто з’являється бурий, жовтий, білий наліт відкладення сульфатів внаслідок окиснення піритної сірки та гідроксидів заліза,
карбонатів, каолініту тощо.
2FeS2 + 7O2 + 2Н2О → 2FeSO4 + 2Н2SO4.
3. Змінюється також маса вугілля (спочатку збільшується до 8 %, а потім
зменшується).
4. Різко зростає пористість вугілля за рахунок збільшення об’єму
макропор, а мікропори зменшуються.
5. Змінюється елементний склад органічної маси вугілля. Як правило,
вміст вуглецю та водню зменшується, а кисню відповідно збільшується.
6. Змінюються вихід та елементний склад летких речовин, утворюваних
за термічної деструкції вугілля до 550 оС: в складі летких речовин значно
збільшується частка кисню, зменшується вміст вуглецю та водню.
7. Значно збільшується вміст активних кисневмісних функціональних
груп в структурі вугілля: карбоксильних –СООН, альдегідних –СОН, кетонних
та хіноїдних карбонільних =С=О; фенольних, єнольних та спиртових
гідроксильних –ОН; метоксильних Н3СО- та складноетерних –СООугруповань.
8. Зміна елементного складу та хімічної будови органічних речовин
вугілля внаслідок окиснення впливає на вихід летких речовин та теплоту
спалювання вугілля.
9. Характерним є помітне підвищення вмісту гігроскопічної вологи у
вугіллі за окиснення.
10. Внаслідок збільшення кількості кисневмісних груп поверхня
вугільних зерен стає гідрофільною, що різко збільшує змочуваність вугілля та
погіршує їх здатність до збагачення методом флотації.
11. За окиснення спікливого кам’яного вугілля його спікливість
погіршується.
12. Внаслідок зміни хімічної будови органічної маси вугілля після
окиснення спостерігається зниження виходу первинної смоли за
напівкоксування, а також збільшення вмісту кисневмісних сполук в смолі та
первинному газі і зростання виходу надсмольної (або підсмольної) води.
13. Окиснення та вивітрювання кам’яного вугілля призводить до його
здатності до взаємодії з розчинами лугів невисокої концентрації:
RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O.
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13.6 Методи оцінки схильності твердих пальних копалин до окиснення і
самозаймання
1. Методи визначення сорбційної активності вугілля по відношенню до
кисню.
Припущення, що процеси окиснення та самозаймання починаються з
сорбції кисню всією вугільною масою, спонукало дослідників характеризувати
викопне вугілля їх сорбційною здатністю як показником окиснюваності.
Сутність методу полягає в тому, що подрібнене до певної крупності
вугілля розміщують в сорбційній посудині, заповненій повітрям. Посудину
герметично закривають та ставлять до термостату за 25 оС. Через певні
проміжки часу з посудини відбирають пробу повітря і визначають в ній
зменшення концентрації кисню, що дає можливість розрахувати швидкість
поглинання кисню вугіллям.
2. Методи визначення температури початку швидкого розігріву
(«ініціальної температури») або спалахування вугілля в струмі повітря чи
кисню або за присутності окисників (наприклад, NaNO2, можливо, в суміші з
KNO3).
3. Методи оцінки схильності до самозаймання за результатами обробки
вугілля 5 %-вим розчином азотної кислоти – тиску, що розвивається при цьому,
та швидкості його збільшення:
4HNO3 → 4NO + 2H2O + 6O.
Для точного визначення здатності вугілля та супроводжуючих його пород
самозайматися необхідно лабораторно визначити наступні характеристики:
- відношення вугілля та порід до 5 %-вої HNO3 за відсутності кисню;
- те ж за присутності кисню;
- здатність вугілля та породи поглинати кисень;
- зміна активності вугілля за нагрівання.
4. Перманганатні методи – за результатами окиснення вугілля KMnO4 в
різних умовах.
5. Метод З. Мацеяша (Польща) – за інтенсивністю взаємодії з 20 %-вим
пероксидом водню H2O2:
- температура реакції окиснення вугілля (Ттах, оС);
- час досягнення цієї температури (ηтах, с);
- час підвищення температури з 50 до 90 оС (η50-90, с).
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Здатність вугілля до окиснення може бути оцінена за швидкістю зміни
багатьох їх властивостей та технологічних якостей, наприклад, втрати
спікливості, теплоти спалювання, збільшення вологості, зміни мікроскопічних
характеристик тощо.
Невеликі добавки бензидину (п-H2N-C6H4-C6H4-NH2) до окисненого
вугілля відновлюють його та підвищують температуру його самозаймання до
вихідного рівня незалежно від ступеня окиснення вугілля. За штучного
окиснення вугілля пероксидом водню при певних умовах температура його
самозаймання зменшується та сягає мінімальних значень. Ступень окисненості
вугілля у % згідно з ДСТУ 7611:2014 можна визначити за формулою:
𝐶=

𝑇𝐵 − 𝑇
100.
𝑇𝐵 − 𝑇0

(13.11)

де ТВ – температура самозаймання відновленого вугілля у суміші з бензидином;
То – температура самозаймання вугілля після окиснення пероксидом водню.
13.7 Захист палива від окиснення при зберіганні
В першу чергу вживають заходів для погіршення умов масообміну в
штабелі, тобто зниження αм. З цією метою формування штабелю здійснюють
шарами 1,0-1,5 м завтовшки з ущільненням кожного шару котками. Також
ущільнюють зовнішні поверхні штабелю, а у випадку тривалого зберігання їх
обмазують розчинами глини або вапняку. Застосування останнього дозволяє
також одночасно із зменшенням αм послабити нагрів поверхні штабелю
сонячними променями, тобто знизити То.
Як вже зазначалось, наявність вологи в паливі справляє каталізуючий
вплив на процес окиснення, тобто знижує його енергію активації Е. Тому при
зберіганні палива його захищають від зволоження атмосферними осадами та
грунтовими водами: майданчик під відкритий склад вугілля відводять в сухому
та високому місці, штабелю надають форми, що забезпечує безперешкодне
стікання з нього дощових та талих вод. Також застосовують спеціальні
речовини – інгібітори, присутність яких зменшує швидкість окиснення вугілля
за рахунок підвищення енергії активації. З цією метою вугілля обробляють
розчинами деяких солей – гідрокарбонату кальцію Са(НСО3)2, карбонату
амонію (NH4)2CO3, хлориду амонію NH4Cl та газоподібним аміаком NH3, який
подають всередину штабелю.
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Згідно із п. 7.18 Правил технічної експлуатації коксохімічних
підприємств (ПТЕ-2017), затверджених наказом УНПА «Укркокс» № 18 від
29.12.2017, систематично вимірюється температура вугілля всередині штабелів.
Якщо, незважаючи на викладені заходи, в штабелі спостерігається
підвищення температури до 60-70 оС, він підлягає розбірці; розігріте паливо з
нього вилучають, охолоджують та негайно витрачають.
Для запобігання надмірного погіршення якості палива п. 7.23 ПТЕ-2017
внаслідок окиснення встановлені граничні терміни зберігання вугілля в
штабелях відкритих складів та бункерах закритих складів, наведені в табл. 13.1.
Таблиця 13.1 – Граничні терміни зберігання вугілля на складах (діб)
Марка
Літо
Зима
Г
30
45
Ж
95
105
К
80
95
ПС
30
45
Контрольні запитання
1. В чому полягає сутність загальної теорії окиснення?
2. Як відбувається окиснення з точки зору теорії ланцюгових реакцій?
3. Що і як найчастіше ініціює ланцюгові реакції в реальних системах?
4. Які продукти утворюються за окиснення вуглеводнів різної будови?
5. Що таке вивітрювання?
6. В чому полягає сутність індукційного періоду окиснення?
7. З яких стадій складається процес окиснення?
8. Яка головна умова спонтанного розігріву вугілля в штабелі?
9. Що таке критична температура самозаймання та чим вона
визначається?
10. Від чого залежить швидкість підйому температури вугілля в штабелі?
11. Які марки вугілля найбільш схильні до самозаймання та чому?
12. Як змінюються властивості вугілля за окиснення?
13. Які існують методи оцінки схильності твердих пальних копалин до
окиснення та самозаймання?
14. В чому полягає сутність методу визначення окиснення та ступеня
окиснення вугілля за ДП «УХІН» (ДСТУ 7611:2014)?
15. Які заходи слід реалізувати для запобігання самозаймання вугілля?
Перелік джерел до 13 розділу
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1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. Белосельский Б. С. Энергетическое топливо / Б. С. Белосельский,
В. К. Соляков – Москва: Энергия, 1980. – 166 с.
5. Мірошниченко Д. В. Розвиток теорії і практики використання
окисненого вугілля для виробництва доменного коксу / Д. В. Мірошниченко. –
Харків : НТУ ХПІ, ТОВ «Планета – Прінт», 2019. – 312 с.
6. ДСТУ 7611:2014 Метод визначення окиснення та ступеня окиснення. –
Київ: Мінекономрозвитку, 2014. – 11 с.
7. ПТЕ-2017 Правила технічної експлуатації коксохімічних підприємств //
Затв. наказом УНПА «Укркокс» № 18 від 29.12.2017 – Харків: ДП «Гипрококс»,
2018. – 283 с.
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14. ПЕРЕТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ КОПАЛИН ЗА ХІМІЧНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ З ВІДНОВНИКАМИ
14.1 Деструктивна гідрогенізація вуглеводнів
Алкани розпадаються з утворенням алканів з меншою молекулярною
масою:
Н3С–(СН2)5–СН3 + Н2 → Н3С–СН2–СН3 + Н3С–(СН2)2–СН3.
Алкени гідруються до алканів:
Н3С–СН2–СН=СН + Н2 → Н3С–СН2–СН2–СН3.
Циклоалкани беруть участь в процесах ізомеризації та розщеплення
кільця:
С6Н12 + Н2 → С6Н14;
С6Н12 → С5Н9-СН3;
С5Н9–СН3+Н2 → (Н3С)2СН–СН2–СН2-СН3;
С5Н9–СН3 + Н2 → Н3С–СН2–СН(СН3)–СН2–СН3.
Фенілалкани розкладаються на бензол та алкани:
(С6Н5)3СН + Н2 → (С6Н5)2СН2 + С6Н6;
(С6Н5)2СН2 + 2Н2 → 2С6Н6 + СН4.
Поліароматичні вуглеводні перетворюються на моноароматичні
структури шляхом послідовних реакцій гідрування крайніх кілець та
наступного їх відщеплення:
С14Н10 + 2Н2 → С14Н14;
С14Н14 + 2Н2 → С10Н8 + С4Н10;
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С10Н8 + 2Н2 → С10Н12;
С10Н12 + 2Н2 → С6Н6 + С4Н10.
Кисневі, сірчисті та азотні органічні сполуки спочатку гідруються; потім
відбувається розрив кільця, що супроводжується виділенням легких молекул
(води, сірководню, аміаку), та перетворення всіх гетероструктур на
вуглеводневі:
С6Н5ОН + 3Н2 → С6Н11ОН;
С6Н11ОН → С6Н10 + Н2О;
С6Н10 + Н2 → С6Н12;
C9H7N + 2H2 → C9H10NH;
C9H10NH + H2 → C6H5–CH2–CH2–CH2–NH2;
C6H5–CH2–CH2–CH2–NH2 + 5H2 → C6H12 + C3H8 + NH3;
C4H4S + 2H2 → C4H8S;
C4H8S + H2 → H3C–CH2–CH2–CH2–SH;
H3C–CH2–CH2–SH + 2H2 → C4H10 + H2S.
14.2 Каталітична деполімеризація
Каталітична деполімеризація, на відміну від розглянутих раніше окисної,
термічної та відновної деструкції, здійснюється за м’якіших умов з тим, щоб
при цьому відбувались такі селективні реакції, які дозволили б залишати
незмінними деякі мономерні групи.
Наприклад, взаємодія фенолу та 1-(4’-оксі-3’,5’-діметилбензіл)-нафталіну
за присутності фториду бору BF3 може йти з розривом двох різних зв’язків між
метиленовим містком та ароматичними кільцями:
НО–С6Н2(СН3)2–СН2–С10Н7.
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За розриву зв’язку з бензольним кільцем утворюються:
НО–С6Н3(СН3)2
2,6–ксиленол

НО–С6Н4–СН2–С10Н7
1-(4’-оксібензілнафталін)

За розриву зв’язку з нафталіновим залишком утворюються:
С10Н8
нафталін

НО–С6Н2(СН3)2–СН2–С6Н4–ОН
4,4’-діоксі-3’,5’-діметилдіфенілметан

Подальші перетворення призводять до біс-(4-оксіфеніл)-метану:
НО–С6Н4–СН2–С6Н4–ОН.
Результати досліджень, проведених з вугіллям різного ступеня
метаморфізму, свідчать про те, що вугіллю притаманні не лише метиленові та
етиленові містки, але й залишки С3 (нормальної та ізобудови):
–СН2–СН2–СН2–
–СН2–СН(СН3)–
Виявилось можливим здійснити ступінчасту деполімеризацію бурого та
кам’яного вугілля фенолом за його температури кипіння в присутності іншого
каталізатору – п-толуолсульфокислоти H3C–C6H4–O–SO2–OH. В продуктах
деполімеризації були виділені та ідентифіковані 2-(4’-метоксіфеніл)-бензфуран,
9-(4’-метоксіфеніл)-ксантен та 9-(2’-метоксіфеніл)-ксантен.
Доведена також можливість наявності структур, аналогічних ксантону та
можливість існування наступних фрагментів:
п-НО–С6Н4–СН=
о-НО–С6Н4–СН=.
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14.3 Теоретичні основи технології гідрогенізації вугілля
Гідрогенізація вугілля – його переробка за підвищених температур (до
500 С) та тисків (до 20 МПа) в середовищі водню.
Реакції, в яких водень виступає як відновник, відбуваються лише за
підвищених та високих температур. Це пов’язано з високою енергією активації
молекул водню, що дисоціюють на атоми:
о

Н2↔2Н.
Атомарний водень можна отримати за розкладу молекулярного водню в
коронному розряді, а також:
- електрохімічним шляхом:
Н+ + е– → Н;
- за термічного розкладу деяких хімічних реагентів, наприклад,
концентрованої йодоводневої кислоти НІ за температури 280 оС:
НІ → Н + І;
І + І → І2 ;
- за розкладу форміату натрію HCOONa при температурі 280 ºС:
HCOONa → H + CO2 + Na;
- за взаємодії СО з Н2О за температури 500 ºС по реакції:
СО + Н2О ↔ СО2 + 2Н.
Слід розрізняти гідрування та гідрогенізацію органічних речовин. Під
терміном «гідрування» розуміють приєднання водню, наприклад, за
ненасиченими зв’язками, а під терміном «гідрогенізація» або «деструктивна
гідрогенізація» - сполучення реакцій термічної деструкції з гідруванням.
За наявності в реакційному об’ємі вільного водню при деструктивній
гідрогенізації вугілля утворювані внаслідок термічної деструкції вугілля вільні
радикали R• взаємодіють з воднем за схемою:
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R• + H:H → RH + H•.
В цьому випадку утворюються молекули RH, які в подальшому знов
деструктурують з утворенням вільних радикалів, але вже менших розмірів і т.д.
Сумарно можна записати:
=С=С= + Н2 → =НС–СН=.
Отримувані речовини наближаються за своєю структурою та
властивостями до нафтопродуктів. Вихід таких речовин складає 40-60 % від
маси вугілля.
Однак отримуваний твердий залишок, що утворюється з позбавлених
бічних ланцюгів ядерних частин макромолекул, характеризується високими
дисперсністю, зольністю та малою реакційною здатністю. Його ефективна
утилізація являє собою складну науково-технічну проблему.
Контрольні запитання
1. Які реакції деструктивної гідрогенізації характерні для вуглеводнів
різних типів?
2. Які реакції деструктивної гідрогенізації характерні для різних
органічних структур?
3. В чому полягає сутність каталітичної деполімеризації?
4. На яких технологічних засадах ґрунтується технологія гідрогенізації
вугілля?
5. В чому сутність проблем, пов’язаних з промисловою реалізацією
технології гідрогенізації вугілля?

Перелік джерел до 14 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
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3. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
4. Шульга И. В. Гидрогенизация угля / И.В. Шульга // Справочник
коксохимика. 3-е изд. Т. 2. Производство кокса. Гл. 20.3. – Харьков:
ИД ИНЖЭК, 2014. – С. 715 – 725.
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15. ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ
15.1 Теоретичні основи процесу
Газифікація – процес взаємодії палива з окисниками (повітря, кисень,
водяна пара, вуглекислий газ або їх суміші) з метою отримання генераторних
газів.
Головні реакції, що відбуваються за газифікації твердого палива:
С + О2  СО2;
2С + О2  2СО;
С + Н2О  СО + Н2;
С + 2Н2О  СО2 + 2Н2;
С + СО2  2СО;
С + 2Н2  СН4;
2СО + О2  2СО2;
2Н2 + О2  2Н2О;
СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О;
СО + Н2О  СО2 + Н2;
СО + 3Н2  СН4 + Н2О;
2СО + 2Н2  СН4 + СО2.
Часто всі розглянуті процеси записують
узагальнених рівнянь:

у

вигляді

С + О2  2( – 1)СО + (2 – )СО2;
С + Н2О  (2 1– )СО + (1 – )СО2 + Н2.
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наступних

Чисельні значення коефіцієнтів ι та γ, що характеризують
співвідношення кількостей СО та СО2 в продуктах реакції, залежать від умов
проведення процесу та знаходяться в наступних межах: 1≤ι≤2; 0,5≤γ≤1.
15.2 Класифікація сучасних технології газифікації
Сучасні методи газифікації класифікують наступним чином:
І За видом дуття (газифікуючого агенту):
– повітряна;
– повітряно-киснева;
– пароповітряна;
– парокиснева.
ІІ За тиском:
– низький (0,1-0,3 МПа);;
– середній (0,4-3 МПа);
– високий (>3 МПа).
ІІІ За розміром часток палива:
– кускове (>3-6 мм);
– дрібнодисперсне (0,1-3 мм);
– пиловидне (менше 0,08-0,1 мм).
ІV За смолою:
– з відведенням смоли з реактору та отриманням її як побічного
товарного продукту;
– з піролізом смоли в реакторі.
V За способом підведення тепла:
– автотермічна – стабільна температура в реакторі підтримується за
рахунок внутрішніх джерел тепла в системі, наприклад спалювання частини
сировини здійснюється в окремому апараті за межами газогенератору;
– алотермічна – підведення для підтримання температури стороннього
тепла, наприклад:
твердими, рідкими або газоподібними теплоносіями;
теплопередачею крізь стінку;
тепла ядерного реактору;
електричної енергії.
VI За теплотою спалювання отриманого газу:
– низькою – до 7 МДж/м3;
– середньою – 8-18 МДж/м3;
– високою – до 30-35 МДж/м3.
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VII За температурою газифікації:
– низькотемпературна (до 800 оС);
– середньотемпературна (800-1300 оС);
– високотемпературна (більше 1300 оС).
15.3 Головні технології газифікації
Ці технології розрізняють в першу чергу за конструктивними
особливостями реакційної зони:
- в стаціонарному шарі палива (рис. 15.1);
- в псевдозрідженому (кипучому) шарі (рис. 15.2);
- в потоці (рис. 15.3).
Перевагами газифікації пиловугільного палива в потоці є:
- менша вартість дрібного вугілля у порівнянні з крупним (сортовим);
- можливість застосування вугілля будь-якого ступеня вуглефікації та
спікливості;
- відсутність побічних продуктів та необхідності їх вилучення;
- можливість замінити тверде паливо рідким.
15.4 Генераторні гази
Генераторними називають горючі гази, отримувані за беззалишкової
газифікації твердого або рідкого палива в спеціальних апаратах –
газогенераторах.
Перетворення вуглецю палива в горючий газ відбувається за наступними
основними реакціями:
2С + О2 → 2СО; ΔН = –114 кДж/моль;
С + Н2О →СО + Н2; ΔН = 135 кДж/моль.
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Рисунок 15.1 Газифікація в стаціонарному шарі:
1, 6 – шлюзова камера; 2 – пристрій для рівномірного розподілу вугілля; 3 – решітка,
що обертається; 4 – привід; 5 – водяна сорочка; 7 – водяний охолоджувач; 8 – зона
сушки; 9 – зона деструкції; 10 – зона газифікації; 11 – зона горіння.

Рисунок 15.2. Газифікація в псевдозрідженому (киплячому) шарі: 1 – бункер; 2 –
газогенератор; 3, 4- котли-утилізатори; 5 – циклон; 6 – конденсатор; 7 – сепаратор; 8 –
краплевловлювач.
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Рисунок 15.3. Газифікація в потоці: 1 – газогенератор; 2 – котел-утилізатор; 3 –
циклон; 4 – скрубер; 5 – освітлювач.

У випадку застосування повітряного дуття отримують т.зв. «повітряний
газ», головним горючим компонентом якого є оксид вуглецю, утворюваний в
першій із записаних реакцій. Одночасно з цією реакцією відбувається більш
глибоке окиснення певної частки вуглецю палива:
С + О2 → СО2.
Рівноважне співвідношення парціальних тисків (та концентрацій) СО і
СО2 в газі визначають, виходячи з реакції:
С + СО2 → 2СО.
Константа рівноваги цієї реакції має вигляд:
2
𝑝𝐶𝑂
𝐾′𝑝 =
.
𝑝𝐶𝑂2

(15.1)

Тут рСО та рСО2 – відповідно парціальні тиски СО та СО2.
В ідеалізованому випадку, коли паливо, що газифікується, містить лише
вуглець, загальний тиск повітряного газу складається з парціальних тисків
оксиду та діоксиду вуглецю, а також азоту повітря (припускається, що гази
можна вважати ідеальними, які підкоряються закону Дальтона, і що витрата
палива відповідає стехіометрії першої з наведених реакцій):
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р=рСО+рСО2+рN2.

(15.2)

Враховуючи співвідношення між мольними частками кисню та азоту в
повітрі (21:79) і замінюючи відношення мольних часток відношенням
пропорційних їм парціальних тисків, отримуємо:
21
79

=

1
𝑛 +𝑛 𝐶𝑂 2
2 𝐶𝑂

𝑛𝑁2

=

1
𝑝 +𝑝 𝐶𝑂 2
2 𝐶𝑂

𝑝𝑁 2

.

(15.3)

Із сумісного вирішення системи трьох останніх рівнянь знаходимо
розрахункову мольну частку (%) оксиду вуглецю в повітряному газі для
ідеалізованого випадку:
30,25𝐾 ′ 𝑝
915 𝐾 ′ 𝑝
𝑝𝐶𝑂
𝐶𝑂 =
100 = −
+
𝑝
𝑝
𝑝2

2

2100𝐾 ′ 𝑝
+
.
𝑝

(15.4)

В 1 м3 повітря міститься 0,21 м3 кисню; якщо цей кисень повністю
прореагує, утвориться СО в кількості:
2 ∙ 0,21 = 0,42 м3.
Загальний об’єм газу з урахуванням 0,79 м3 азоту складе:
0,42 + 0,79 = 1,21 м3.
Отже, максимально можлива концентрація СО в повітряному газі,
отримуваному газифікацією чистого вуглецю:
𝐶𝑂𝑚𝑎𝑥 =

0,42
100 = 34,7 %.
1,21

За часткового окиснення (конверсії) палива водяною парою отримують
т.зв. «водяний газ» - штучне газове паливо, основними компонентами якого є
СО та Н2, утворювані за реакцією:
С + Н2О → СО + Н2.
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Константа рівноваги цієї реакції:
𝐾 ′′ 𝑝 =

𝑝𝐶𝑂 𝑝𝐻2
.
𝑝𝐻2 𝑂

(15.5)

Теплова цінність водяного газу може бути додатково підвищена за
рахунок протікання паралельно з наведеною вище реакцією також реакції
синтезу метану:
С + 2Н2 → СН4.
Отримуване за використання змішуваного парокисневого або
пароповітряного дуття штучне газове паливо називають змішаним газом.
Рівноважний склад отримуваного газу пароповітряного дуття
визначається рівняннями (15.1)-(15.4), а також рівняннями, що враховують
співвідношення між вмістом кисню та водню, а також азоту та водню (як
хімічних елементів) в дутті і отримуваному газі:
Р = рСО+рСО2+рН2+рН2О+pN2;

(15.6)
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𝑛𝑂 1 + 2 100 𝑎 𝑝𝐶𝑂 + 𝑝𝐻2 𝑂 + 𝑝𝐶𝑂2
=
=
;
𝑛𝑁
2
2𝑝𝐻2 + 2𝑝𝐻2 𝑂

(15.7)

𝑛𝑁
𝑛𝐻

=

2

79
𝑎
100

2

= 2𝑝

2𝑝 𝑁 2
𝐻 2 +2𝑝 𝐻 2 𝑂

.

(15.8)

В цих рівняннях по, пн, пN – кількість атомів відповідно кисню, водню та
азоту в деякій порції вихідної пароповітряної суміші; а – кількість об’ємів
повітря, що припадає на один об’єм пари у дутті.
Взаємна компенсація теплових ефектів реакцій вуглецю з киснем повітря
та водяною парою досягається за:
𝑎=

135
≈ 1,2.
114

За такого складу дуття та температурі процесу 1200-1300 0С отримують
т.зв. «напівводяний» газ. Розрахунок за допомогою наведеної вище системи
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рівнянь дає наступний рівноважний склад напівводяного газу, %: СО 40,1;
Н2 18,1; N2 41,8.
15.5 Використання генераторних газів
Енергетичне використання:
2СО + О2  2СО2;
2Н2 + О2  2Н2О;
СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О.
Використання для хімічних синтезів:
метанолу:
СО + 2Н2  СН3ОН,
аміаку:
N2 + 3H2  2NH3,
вуглеводнів за Фішером-Тропшем:
2nCO + (m + 2n) H2  2CnHm + 2nH2O,
пряме відновлення залізу в бездоменному процесі:
FeO + CO  Fe + CO2,
Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2,
FeO + H2  Fe + H2O,
Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O.
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Контрольні питання
1. Які реакції відбуваються за газифікації вугілля?
2. Як класифікують процеси газифікації?
3. Які головні промислові технології газифікації?
4. В чому полягають головні переваги газифікації пиловидних палив?
5. Що таке повітряний газ та за яких умов він отримується?
6. Що таке водяний газ та за яких умов він отримується?
7. Що таке змішаний газ та за яких умов він отримується?
8. Що таке напівводяний газ та за яких умов він отримується?
9. В чому сутність енергетичного використання генераторних газів?
10. Які основні напрямки використання генераторних газів для хімічних
синтезів?
Перелік джерел до 15 розділу
1. Саранчук В. И. Физико-химические основы переработки горючих
ископаемых / В. И. Саранчук, В. В. Ошовский, Г. А. Власов. – Донецк :
ДонНТУ, Східний видавничий дом, 2001. – 304 с.
2. Белосельский Б. С. Энергетическое топливо / Б.С. Белосельский,
В. К. Соляков – Москва: Энергия, 1980. – 166 с.
3. Шульга И. В. Газификация твердых топлив / Шульга И. В. //
Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 2. Производство кокса. Гл. 20.2. –
Харьков: ИД ИНЖЭК, 2014. – С. 697 – 715.
4. Тютюнников Ю. Б. Газификация углей / Тютюнников Ю. Б.,
Шептовицкий М. С., Шульга И. В. – Харьков: ХГЭИ, 1994. – 80 с.
5. Тютюнников Ю. Б. Технологические схемы, расчет и моделирование
промышленных установок газификации углей / Тютюнников Ю. Б.,
Шептовицкий М. С., Шульга И. В. – Харьков: ХГЭУ, 1996. – 80 с.
6. Білець Д. Ю. Газифікація полідисперсних систем кам’яновугільного
походження / Білець Д. Ю., Мірошниченко Д. В., Карножицький П. В. – Харків:
НТУ ХПІ, 2021. – 136 с.
7. Шульга И. В., Мирошниченко Д.В. и др. Разработка рекомендаций по
сырьевой базе и технологии газификации энергетических каменных углей:
отчет о НИР 231.2012. – Харьков: УХИН, 2012. – 48 с.
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16. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТВЕРДИХ ПАЛЬНИХ
КОПАЛИН
16.1 Міжнародна торгівельно-промислова класифікація
В діючій Міжнародній торгівельно-промисловій класифікації вугілля
прийнята кодова система. Вугілля класифікується в ній за трьома параметрами:
1. Перша цифра коду – 10 класів вугілля за ступенем метаморфізму (вихід
летких речовин Vdaf, %) та допоміжний параметр – вища теплота спалювання
Qdafs, кДж/кг.
2. Друга цифра коду – 4 групи вугілля за спікливістю (вільне спучування,
%, або спіклива здатність (од.) за методом Рога.
3. Третя цифра коду – 6 підгруп вугілля за коксівністю (спучуваність за
Одібером-Арну, %, визначена за стандартом ISO 349-1975, або тип напівкоксу
за Грей-Кінгом, визначений за ISO 502-1982).
В Україні для визначення типу напівкоксу за Грей-Кінгом діє
модифікована версія стандарту ДСТУ 7600:2014.
Недоліки класифікації:
1. Не враховується петрографічна неоднорідність вугілля.
2. Індекс Рога характеризує не спікливість, а спікливу здатність вугілля.
3. Індекс спучування характеризує не коксівність, а спікливість вугілля за
повільного нагріву.
16.2 Класифікація ДСТУ 3472:2015
Як вже відзначалось, основними класифікаційними параметрами
ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація» є три
показники табл. 16.1:
– середня відбивальна здатність вітриніту, %;
– вихід летких речовин з пальної маси Vdaf, %;
– товщина пластичного шару у, мм.
Таблиця 16.1 – Головні марки коксівного вугілля за ДСТУ 3472:2015
Марка
Ro, %
Vdaf, %
Y, мм
ДГ
0,5-0,8
≥35
6-9
Г
0,5-1,0
≥33
10-16
Ж
0,85-1,20
≥28
≥17
К
1,21-1,6
18-28
≥13
ПС
1,3-1,9
14-22
6-12
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У випадку неможливості визначення марки вугілля за сполученням всіх
трьох класифікаційних параметрів до уваги беруть в першу чергу середню
відбивальну здатність вітриніту, потім вихід летких речовин і насамкінець –
товщину пластичного шару.
Буре вугілля відрізняють від кам’яного за вищою теплотою спалювання
вологої беззольної маси Qafs<24 МДж/кг.
Кам’яне вугілля має теплоту спалювання вологої беззольної маси
af
Q s>24 МДж/кг та вихід летких речовин Vdaf>9 %.
Антрацит характеризується виходом летких речовин Vdaf<9 %.
Контрольні запитання
1. Які класифікаційні показники використовуються в міжнародній
торгівельно-промисловій класифікації?
2. Які класифікаційні показники використовуються в класифікації
твердих пальних копалин за ДСТУ 3472:2015?
Перелік питань до 16 розділу
1. Нестеренко Л. Л. Основы химии и физики горючих ископаемых /
Л. Л. Нестеренко, Ю. В. Бирюков, В. А. Лебедев. – Київ : Вища школа, 1987. –
359 с.
2. Камнева А. И. Теоретические основы химической технологии горючих
ископаемых / А. И. Камнева, В. В. Платонов. – Москва : Химия, 1987. – 287 с.
3. Мирошниченко Д. В. Классификация и кодификация углей /
Д. В. Мирошниченко // Справочник коксохимика. 3-е изд. Т. 1. Угли для
коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию. Гл. 3. –
Харьков: ИД ИНЖЭК, 2010. – С. 90 – 109.
4. ДСТУ 3472:2015 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація. – К.:
УкрНДНЦ, 2016. – 8 с.
5. ИСО 349-1975 Угли каменные. Метод определения дилатометрических
показателей в приборе Одибера-Арну. – Минск: МГСМС, 1995. – 28 с.
6. ДСТУ 7600:2014 Вугілля кам’яне. Визначення коксівності за ГрейКінгом (ISO 502-1982, MOD). – К.: Мінекономрозвитку, 2015 – 15 с.
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