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METHOD OF DETERMINING THE PROTOD’YAKONOV STRENGTH 

COEFFICIENT  

 
Koval V.V., Miroshnichenko D.V. 

 

Determination of the coal-strength coefficient in accordance with State Standard GOST 

21153.1-75 is clear and simple.  No complex equipment is required, and capital expenditures and 

energy costs are relatively low. This method satisfactorily reproduces conditions of coal in hammer 

systems, and the granulometric composition of the ground sample is close to industrial values. The 

relations of the composition, structure, and properties of coal from Ukraine, russia, the  United 

States and Kazakhstanwith the  Protod’yakonov Strength Coefficient are investigated. It is shown 

that Protod’yakonov Strength Coefficient decreases with increase in the vitrinite reflection 

coefficient, the carbon content, and the Hardgrove grindability index and also with decrease in the 

yield of volatiles, the oxygen content and the mean diameter of the col particles. The derived 

mathematical formulas permit prediction of the Protod’yakonov Strength Coefficient with 

satisfactory accuracy on the carbon content, the oxygen content, the yield of volatiles, the vitrinite 

reflection coefficient, the mean  particle diameter and the Hardgove grindability of the coal. 

Key words: coal, grinding properties, Protod’yakonov Strength Coefficient, mathematical 

equations, correlation coefficient. 
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В роботі проведені дослідження гумінових кислот та речовин, як гібридних 

модифікаторів полімерів. Методом ІЧ-аналіз було проведені дослідження для визначення 

найбільш характерних функціональних груп  в  гумінових кислотах, одержаних з бурого 

вугілля. Серед найбільш характерних спектральних смуг  гумінових кислот варто 

відмітити: фенольні −OH гідроксильні групи при 3380-3400 см
-1

, аліфатичні смуги C–H при 

2920-2940 см
-1

 , симетричні νCOO– карбоксильні та νCO (фенольні), νOH (аліфатичні) при 

1100 см
-1

. Встановлено, що саме наявність саме цих функціональних  груп зумовлюють 

здатність гумінових кислот виконувати роль гібридного модифікатора по відношенню до 

полімерів. 

Ключові слова: гумінові кислоти, гібридна модифікація,  полімери, властивості 
 

В роботі проведені дослідження гумінових кислот та речовин, як 

гібридних модифікаторів полімерів. Методом ІЧ-аналіз було проведені 

дослідження для визначення найбільш характерних функціональних груп  в  

гумінових кислотах, одержаних з бурого вугілля, які отримували при екстракції  

бурого вугілля  лужним розчином пірофосфату натрію з подальшою 

екстракцією 1 %-ним розчином гідроксиду натрію і осадженням мінеральної 

кислотою. Сутність методу полягає в обробці аналітичної проби палива лужним 

розчином пірофосфату натрію, подальшої екстракцією проби розчином 

гідроксиду натрію, осадженні гумінових кислот надлишком мінеральної 

кислоти і визначенні маси отриманого осаду.   

В таблиці 1 наведена характеристика дослідних зразків бурого вугілля 

різного ступеня метаморфізму. Необхідно зазначити, що зразки бурого вугілля 

дещо різняться, а саме: вміст аналітичної вологи коливається від 8,1 до 30,6 %; 

зольність від 8,3 до 48,7 %; вміст загальної сірки від 1,87 до 4,00 %; вихід 

летких речовин від 29,1 до 43,7 %.  

Таблиця 1 

Технічний аналіз бурого вугілля 

Зразок 
Технічний аналіз, % 

W
a 

A
d 

S
d

t V
d
 

ГК1 16,8 48,7 2,50 29,1 

ГК2 8,1 8,3 1,87 43,7 

ГК3 30,6 36,7 4,00 43,7 
 

Методом ІЧ-аналіз було проведені дослідження для визначення найбільш 

характерних функціональних груп  в  гумінових кислотах, одержаних з бурого 

вугілля. На рис. 1  наведені ІЧ-спектри  досліджених гумінових кислот, а в табл. 

1 представлені визначені їх основні спектральній смуги. Серед найбільш 

характерних спектральних смуг  гумінових кислот варто відмітити: фенольні 

−OH гідроксильні групи при 3380-3400 см
-1

, аліфатичні смуги C–H при 2920-

2940 см
-1

 , симетричні νCOO– карбоксильні та νCO (фенольні), νOH 

(аліфатичні) при 1100 см
-1

. 
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           Рис. 1  ІЧ-спектри гумінових кислот: 1- ГК1, 2 – ГК2, 3 – ГК3 

 

Таблиця 2  

ІЧ- спектральні характеристики гумінових кислот 

Область  хвильового числа (см
–1

) Функціональні  групи 

3380-340 фенольні −OH гідроксильних груп 

2920-2940 аліфатичні смуг C–H 

1650-1660 коливання νC=O 

1540-1580 асиметричні νCOO– карбоксильні 

1380-1400 симетричні νCOO– карбоксильні 

1100 νCO (фенольні), νOH (аліфатичні) 

1040 νC–N 

1005 νCO 

910 позафазні δCH (ароматичний) 
 

Встановлено, що саме наявність саме цих функціональних  груп 

зумовлюють здатність гумінових кислот виконувати роль гібридного 

модифікатора по відношенню до полімерів. Наприклад, при додаванні 

гумінових кислот до желатину відбуваються конформаційні зміни його 

вторинної структури, при додаванні гумінових кислот до  полівінілового спирту 

розвивається  диполь-дипольна взаємодія у вигляді водневого зв’язку між 

гідроксильною групою ланцюгів подлівінілового спирту і гідроксильними та 

карбоксильними групами гумінових кислот.  
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INVESTIGATION OF HUMIC ACIDS AND SUBSTANCES AS 

HYBRID POLYMER MODIFIERS 

 
Lebedev V.V., PhD in technical sciences, Miroshnichenko D.V., Doctor of Technical 

Sciences, Savchenko D.O., Bilets D.Yu., PhD in technical sciences, Mysiak V. R., Vinnyk A.M., 

Reuka Yu.V., M'yahkokhlib I.I. (NTY «KhPI») 

 

The study of humic acids and substances as hybrid modifiers of polymers is carried out in 

the work. The method of IR analysis was used to determine the most characteristic functional 

groups in humic acids derived from brown coal. Among the most characteristic spectral bands of 

humic acids should be noted: phenolic −OH hydroxyl groups at 3380-3400 cm
-1

, aliphatic bands C 

– H at 2920-2940 cm
-1

, symmetric νCOO– carboxyl and νCO (phenolic), νOH aliphatic) at 1100 

cm
-1

. It has been established that the presence of these functional groups determines the ability of 

humic acids to act as a hybrid modifier in relation to polymers. 

Key words: humic acids, hybrid modification, polymers, properties 
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Визначено, що використання фенолформальдегідної смоли у якості поверхнево-

активної речовини не призводить до погіршення властивостей електродних мас. На 

підставі результатів проведених випробувань встановлено можливість використання 

фенолформальдегідної смоли у якості ПАР для виготовлення електродних мас для 

самовипалювальних електродів (анодів). 

Ключові слова: електродна маса, термоантрацит, середньотемпературний 

електродний пек, поверхнево-активна речовина, фенолформальдегідна смола, 

самовипалювальні електроди. 
 

Аналіз науково-технічної літератури [1,2] дозволяє зробити висновок про 

можливість використання речовин ароматичного складу у якості добавок, які 

здатні спрямовано покращити експлуатаційні характеристики електродної маси.  

З метою покращення властивостей сполучного матеріалу та забезпечення 

формування структури коксопекової композиції в процесі спікання широко 

використовують поєднання кам'яновугільного пеку з термореактивними 

смолами. Встановлено, що добавка до пеку фенол-формальдегідної смоли у 

суміші з уротропіном забезпечує поліпшення фізико-механічних властивостей 

та щільну структуру футерувальних виробів [3]. Поєднання пеку з 

синтетичними смолами, дає можливість - розробити технологію отримання 

ряду марок вуглеграфітових матеріалів з підвищеною термостійкістю, 

теплопровідністю та хімічною стійкістю. 

mailto:nmetau_mtv@i.ua
mailto:nmetau_mtv@i.ua
mailto:nmetau_mtv@i.ua

