
15 
 

As a result of the coking carried out, data on the yield of the product and its 

characteristics were obtained. 

Product yield depends on the content of gas coal (the volatile matters) in the 

initial batch. With increase in content of gas coal (volatile matters), we note decrease 

in the coke yield and increase in the yield of tars, raw benzene, carbon dioxide, 

pyrogenetic moisture, and coke-oven gas. The yield of ammonia and hydrogen 

sulfide depends primarily on the composition of the coal’s organic mass. 

Equations are given for predicting the output of products from a stamped batch 

with the corresponding statistical indicators. 

The coke samples have similar ash content and total sulfur content. The 

volatile matters in the coke is 0.5–0.7%. That indicates adequate conditioning. 

Analysis shows that the product yield is closely correlated with the volatile matters of 

the initial batch. With increase in the volatile matters, the coke yield declines. We 

also note increase in the yield of tars, raw benzene, carbon dioxide, pyrogenetic 

moisture, and coke-oven gas. The yield of ammonia and hydrogen sulfide mainly 

depends on the composition of the coal’s organic mass. 
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У роботі представлені результати дослідження щодо впливу умов (маса наважки, 

умови екстракції, об’єм та концентрація реагентів тощо) отримання толуольного 

екстракту та гумінових кислот на їх вихід та показники якості. 

Ключові слова: буре вугілля, толуольний екстракт, гумінові кислоти, екстракція, 

монтан віск, буровугільний віск 

 

На сьогодні  виконана  велика кількість досліджень науковцями різних 

країн [1] щодо визначення умов отримання гумінових речовин з різної 

сировини (торф, лігніт, леонардит тощо) адже унікальність хімічних 

властивостей гумінових речовин дозволяє застосовувати їх у різних галузях 

народного господарства, таких як сільськогосподарське, тваринництво, добувна 

та хімічна і можуть використовуватися у медичній практиці. 

Поняття Гумінові речовини має деяку невизначеність, оскільки має 

скоріше збірне значення для темнозабарвлених речовин, що витягуються 

лужними розчинами з органогенних порід, які характеризуються близькими 

хімічними властивостями та подібністю молекулярних структур. Гумінові 

речовини, у залежності від взаємодії з розчинниками можна розділити на 

окремі фракції: фульвові, гумінові, гіматомеланові кислоти та нерозчинний 

гумін. Окремо можна виділити «бітум А», який має споживчу назву чи то 

монтан віск чи буровугільний віск. «Бітум А», як вважають багато дослідників, 

на відміну від органічних гумусових речовин, є природною викопною 

рослинною речовиною, чи то збережені у бурому вугіллі смолисті та воскові 

компоненти болотних та наземних стародавніх рослин на протязі минулих 

геологічних епох. Монтан віск класифікують як природний рослинний 

викопний віск. Такий підсумок засновано на подібності якісних показників 

монтан воску з рослинними восками, таким як карнаубський (пальмовий) та 

канделільський. 

За останні роки, ГВ знайшли використання не тільки як лікарські 

препарати, антидепресанти і стимулятори росту рослин, що дозволяють 

економити мінеральні добрива та відновлювати родючість ґрунтів, но і 

розглядаються як добавка при отримані екополімерів, сорбційних матеріалів з 

вилучення іонів важких металів тощо [2,3]. Монтан віск теж е цікавим 

продуктом з широким колом корисних властивостей, що дозволяє його 

використання у багатьох галузях. 

Враховуючи значні поклади бурого вугілля в Україні, їх якісні показники, 

споживчі та технологічні властивості [4], а також світову та європейську 

тенденцію щодо скорочення споживання вугілля у енергетичний сфері, 

проблема непаливного використання горючих копалин, як сировини для 

отримання цілком природніх хімічних сполук, а саме гумінових кислот і 

товарного монтан воску, на нашу думку є значно актуальною задачею. Більш 

того, враховуючи, що в Україні, у минулому, у місті Олександрія працював 

другий за потужністю по монтан воску у Євразії та єдиний у світі з огляду на 

комплексність переробки – Семенівський завод гірського воску. З огляду на 

потенціал видобутку бурого вугілля, як додаткового нового економічного 



17 
 

кластеру, відновлення видобування та промислове використання бурого 

вугілля, може корисним чином спряти на економіку регіонів та країни в цілому. 

Тому, автори вважають, що пошук більш ефективного вилучення гумінових 

речовин (кислот) та монтан воску із бурого вугілля, є актуальною науково-

практичною задачею. 

Метою дослідження є розробка умов отримання толуольного екстракту та 

гумусових (гумінових) кислот з бурого вугілля України, а також визначення 

показників їх технічного та елементного аналізів, вмісту ароматичного 

вуглецю, ступенів ненасиченності воднем та молекулярної асоційованості 

органічної маси.  

Для визначення виходу толуольного екстракту та гумінових кислот 

використовували стандартизовані методи, а також були розроблені та 

експериментально досліджені 3 методи отримання толуольного екстракту та 

гумінових кислот, які відрізнялися від стандартизованих масою наважки, 

умовами екстракції, об’ємом та концентрацією реагентів, порядком вилучення 

толуольной екстракції та гумінових кислот.  

За результатами виконаних досліджень встановлено, що використання 

методик визначення виходу толуольного екстракту та вільних гумінових кислот 

згідно стандарту (варіант 0) дозволяє отримати з бурого вугілля України 

14,86 % толуольного екстракту та 41,0 % гумінових кислот (з 

ентбітумінізованого вугілля). Толуольний екстракт характеризується 

наступними показниками якості: W
a 
= 1,8 %; A

d
 = 0,3 %; C

d 
= 78,6 %; 

H
d 
= 11,9 %; N

d
+S

d
t+O

d
d = 9,2 %. Отримані гумінові кислоти характеризуються 

наступними показниками якості: W
a 
= 11,2 %; A

d 
= 3,9 %; C

d 
= 57,4 %; 

H
d 
= 3,8 %; N

d
+S

d
t+O

d
d = 34,9 %. Більш м’які умови екстрагування (варіант 1) 

призвели до зниження виходу толуольного екстракту з 14,86 % до 5,32 % (з 

ентбітумінізованого вугілля). Одночасно з цим підвищення кількості та 

концентрації NaOH призвело до збільшення виходу гумінових кислот з 41,0 % 

до 51,7 %. Якщо показники якості толуольного екстракту практично не 

змінилися, то показники якості гумінових кислот зазнали деяких змін: вміст 

вуглецю впав з 57,4 % до 51,8 %; вміст водню підвищився з 3,8 % до 4,5 %; 

вміст N
d
+S

d
t+O

d
d підвищився з 34,9 % до 38,4 %. Визначення виходу вільних 

гумінових кислот до визначення виходу толуольного екстракту з бурого вугілля 

(вар. 2 та 3) призводе до наступного. Вихід вільних гумінових кислот становить 

47,39–48,32 % а вихід толуольного екстракту 1,79–5,28 % (з ентгумінізованого 

вугілля), причому використання екстракційного апарату значно (практично у 3 

рази) підвищує вихід толуольного екстракту завдяки оптимізації та 

інтенсифікації процесу. Що стосується показників якості гумінових кислот, то 

вони практично тотожні: С
d 
= 61,7–61,8 %; H

d 
= 4,0–4,1 %; N

d
+S

d
t+O

d
d = 29,1–

29,2 %. Показники якості толуольного екстракту також практично ідентичні: 

С
d 
= 79,6–79,9 %; H

d 
= 12,6–12,9 %; N

d
+S

d
t+O

d
d = 6,9–7,5 %. 

Аналізуючи розраховані значеня вмісту ароматичного вуглецю, ступеня 

ненасиченості воднем та ступеня молекулярної асоційованості толуольних 
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екстрактів та гумінових речовин (кислот) отриманих за різними варіантами 

досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Використання умов дослідження згідно вар. 0 дозволяє отримати 

толуольний екстракт з мінімальним вмістом ароматичного вуглецю (12,67 %), 

варіант 3 дозволяє отримати толуольний екстракт з максимальним вмістом 

ароматичного вуглецю (13,72 %). 

2. Використання умов дослідження згідно вар. 1 дозволяє отримати 

гумінові речовин (кислот) з мінімальним вмістом ароматичного вуглецю 

(4,1 %), варіант 3 дозволяє отримати гумінові кислоти з максимальним вмістом 

ароматичного вуглецю (6,33 %). 

3. Використання умов дослідження згідно вар. 3 дозволяє отримати 

толуольний екстракт, що характеризується мінімальним значенням ступеня 

ненасиченності воднем (0,75 %), варіант 0 дозволяє отримати толуольний 

екстракт, що характеризується максимальним значенням ступеня 

ненасиченності воднем (1,64 %). 

4. Використання умов дослідження згідно вар. 1 дозволяє отримати 

гумінові речовин (кислот), що характеризуються мінімальним значенням 

ступеня ненасиченності воднем (6,3 %), варіант 2 дозволяє отримати 

толуольний екстракт, що характеризується максимальним значенням ступеня 

ненасиченності воднем (8,09 %). 

5. Використання умов дослідження згідно вар. 3 дозволяє отримати 

толуольний екстракт, що характеризується мінімальним значенням ступеня 

молекулярної асоційованості (0,48 %), варіант 0 дозволяє отримати толуольний 

екстракт, що характеризується максимальним значенням ступеня 

ненасиченності воднем (0,50 %). 

6. Використання умов дослідження згідно вар. 1 дозволяє отримати 

гумінові речовин (кислот), що характеризуються мінімальним значенням 

ступеня ненасиченності воднем (0,46 %), варіант 2 дозволяє отримати 

толуольний екстракт, що характеризується максимальним значенням ступеня 

ненасиченності воднем (0,63 %). 

Висновки 

1. Встановлено, що зміна умов отримання толуольного екстракту та 

гумінових кислот з бурого вугілля України дозволяє суттєво змінити їх вихід та 

показники технічного (W
a
, A

d
), елементного (C

d
, H

d
, N

d
, S

d
t, O

d
d) аналізів, вмісту 

ароматичного вуглецю (Сар), ступенів ненасиченності воднем (δ) та 

молекулярної асоційованості (сА) органічної маси. Тобто, в залежності від 

режиму екстракції, можна отримати гумінові речовини з підвищеним вмістом 

фракцій фульво- та гумінових кислот або гіматомелановими кислотами. 

2.  Широко поширене визначення, що Бітум А чи монтан віск, є продукт 

ліпоідних мікрокомпонентів вихідної сировини бурого вугілля та такий який 

залишається незмінним на протязі геологічних епох – є дещо сумнівний. 

Отримані результати кількісного виходу компонентів бурого вугілля та 

показників якості, наводять на думку, що природа походження «бітуму А» 

дещо складніша і монтан віск є не тільки залишком біохімічно стійких воскових 
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та смоляних компонентів рослин вуглеутворювачів та/але може бути повністю 

чи частково продуктом гєліфікації вихідного рослинного матеріалу.  

3.  Отримані дані можна використовувати для виробництва толуольного 

екстракту та гумінових кислот з заданими показниками виходу та якості.  
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Представлено нові транспортні комплекси сухого збагачення за тертям з силовим 

видаленням породи, що в порівнянні з традиційними способами, не потребують значних 

витрат води і електричної енергії. З метою встановлення енергосилових параметрів 

побудована мехатронна модель процесів збагачення за тертям, реалізація яких проведено 

чисельними і аналітичними методами. Отримані залежності розподілів тисків дозволяють 

встановити опори обертанню робочих органів при проведенні процесу збагачення. 

https://minerals-ua.info/mapviewer/nemetali.php
mailto:%20zstefv@gmail.com

