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1) Представлен аналитический обзор состояния экономики ЕС, мировых и европейских 
рынков металлургического угля, кокса, стали и ценовых тенденций на текущий период. 
Отмечены перспективы развития металлургии и производства кокса. 
Доменный процесс выплавки чугуна остается наиболее экономичным способом производства 
первичного металла, однако он должен адаптироваться к вызовам, связанным с особенностями 
современного рынка металлургических углей и металлопродукции, а также природоохранным 
законодательством ведущих промышленных стран. Доменное и коксовое производство разных 
стран прибегают к переработке нетрадиционных материалов, вторичных продуктов и 
отходов как одного из видов сырья. 



Прочная экономическая база позволяет удерживать стабильность европейского рынка 
стальной продукции, однако имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на его 
состояние (политическая нестабильность, протекционизм, торговые войны). Большая угроза 
рынку ЕС исходит от мирового перепроизводства стали. 
Австралия, США, Канада, Индонезия, Мозамбик, Россия будут оставаться основными 
игроками рынка коксующихся углей. 
Проводятся работы по расширению сырьевой базы коксования в направлении снижения 
стоимости угольной шихты путем использования альтернативного более дешевого сырья 
при обеспечении заданного качества кокса и стабильности производства. 
 
Ключевые слова: металлургический уголь, сталь, кокс, мировые рынки, цены, сырьевая база 
коксования. 
 
An analytical review of the state of the EU economy, world and European markets for metallurgical 
coal, coke, steel and price trends for the current period has been presented. The examples of 
operational developments and cokemaking innovations are listed. The perspectives of steel and 
cokemaking development are indicated. 
The blast furnace process remains the most economical way to produce primary metal, but it has to 
adapt to the challenges associated with the specifics of the modern market for metallurgical coal 
and metal products, as well as the environmental legislation of the leading industrial countries. The 
blast furnace and coke production of different countries are used for the processing of 
nonconventional materials, secondary products and waste as types of raw materials. 
A strong economic base makes it possible to maintain the stability of the European steel products 
market, but there are a number of factors that negatively affect its state (political instability, 
protectionism, trade wars). A big threat to the EU market comes from the global overproduction of 
steel. 
Australia, the USA, Canada, Indonesia, Mozambique, Russia will remain the main players in the 
coking coal market. 
Work is underway to expand the coking coal feedstock in the direction of decreasing the cost of 
coal charge by using alternative cheaper raw materials, while ensuring the required quality of coke 
and the stability of production. 
 
Keywords: metallurgical coal, steel, coke, world markets, prices, coking raw base. 
 
Представлений аналітичний огляд стану економіки ЄС, світових та європейських ринків 
металургійного вугілля, коксу, сталі і цінових тенденцій на поточний період. Відзначено 
перспективи розвитку металургії та виробництва коксу. 
Доменний процес виплавки чавуну залишається найбільш економічним способом 
виробництва первинного металу, проте він повинен адаптуватися до викликів, пов'язаних з 
особливостями сучасного ринку металургійного вугілля і металопродукції, а також 
природоохоронного законодавства провідних промислових країн. Доменне й коксове 
виробництво різних країн вдається до переробки нетрадиційних матеріалів, вторинних 
продуктів і відходів як видів сировини. 
Міцна економічна база дозволяє утримувати стабільність європейського ринку сталевої 
продукції, однак є ряд факторів, що негативно впливають на його стан (політична 
нестабільність, протекціонізм, торгові війни). Велика загроза ринку ЄС виходить від 
світового перевиробництва стали. 
Австралія, США, Канада, Індонезія, Мозамбік, Росія залишатимуться основними гравцями 
ринку коксівного вугілля. 
Проводяться роботи щодо розширення сировинної бази коксування в напрямку зниження 
вартості вугільної шихти шляхом використання альтернативної більш дешевої сировини 
при забезпеченні заданої якості коксу і стабільності виробництва. 
Ключові слова: металургійне вугілля, сталь, кокс, світові ринки, ціни, сировинна база 
коксування. 



 
 
2) Обґрунтовано доцільність використання технології виробництва бездимного твердого 
палива. Доведено переваги технології, що дозволяє отримати паливо з високими 
показниками теплоти згоряння, механічної міцності та реакційної спроможності. 
Запропоновано методичні основи еколого-економічної оцінки використання бездимного 
твердого палива при спалюванні в котлоагрегатах. Виконано розрахунок економічних 
показників використання бездимного твердого палива у виробничих умовах. 
Витрати на використання бездимного твердого палива в умовах котельні є нижчими на 
18,4 % у порівнянні з використанням вугілля марки «ДГ» внаслідок більш високого 
коефіцієнту корисної дії та зменшення збору за забруднення навколишнього середовища.  
Виконаний економічний розрахунок відображає економічну складову промислового 
використання бездимного твердого палива в котельнях. Водночас отриманий результат не 
враховує збереження навколишнього середовища, тобто прямий ефект від екологічної 
складової, який являє собою економічний ефект від запобігання збитків для екології. 
Важливим є також врахування непрямого ефекту, який являє собою збереження 
працездатності, здоров’я та життєдіяльності людей, що в умовах переходу на екологічну 
економіку стає головним результатом впровадження сучасних технологій. 
 
Ключові слова: бездимне тверде паливо, слабкоспікливе вугілля, високотемпературне 
коксування, техніко-економічні показники, спалювання палива. 
 
The expediency of using the technology of smokeless solid fuel production has been justified. The 
advantages of technology allowing producing fuel with high values of heat of combustion, 
mechanical strength and reactivity have been proved. Methodical bases of the ecological and 
economic evaluation of using smokeless solid fuel during combustion in boiler units have been 
proposed. The economic calculation of using smokeless solid fuels in production conditions has 
been completed. 
The costs of using smokeless solid fuels under the conditions of the boiler house are lower by 18.4% 
compared to the use of coal “DG” due to higher efficiency and a reduction in pollution charges. 
The results of the performed calculations reflect the economic component of the industrial 
application of smokeless solid fuels in boiler houses. At the same time, this result does not take into 
account the environmental factor, that is, the direct effect of the environmental component. It is also 
important to take into account the indirect effect, which is the result of maintaining the working 
capacity, health and life of people as a result of the transition to environmentally friendly 
technology. 
Keywords: smokeless solid fuel, poorly caking coal, high-temperature coking, technical and economic 
indicators, fuel combustion. 
 
Обоснована целесообразность использования технологии производства бездымного твердого топлива. 
Доказаны преимущества технологии, позволяющей получить топливо с высокими значениями 
теплоты сгорания, механической прочности и реакционной способности. Предложены методические 
основы эколого-экономической оценки использования бездымного твердого топлива при сжигании в 
котлоагрегатах. Выполнен экономический расчет использования бездымного твердого топлива в 
производственных условиях.  
Затраты на использование бездымного твердого топлива в условиях котельной ниже на 18,4 % по 
сравнению с использованием угля марки «ДГ» вследствие более высокого коэффициента полезного 
действия и уменьшения сбора за загрязнение окружающей среды.  
Результаты выполненных расчетов отражают экономическую составляющую промышленного 
применения бездымного твердого топлива в котельных. В то же время этот результат не учитывает 
фактор охраны окружающей среды, то есть прямой эффект от экологической составляющей. Важно 
также учитывать косвенный эффект, который представляет собой результат сохранения 
работоспособности, здоровья и жизнедеятельности людей в результате перехода на экологичную 
технологию. 



 
Ключевые слова: бездымное твердое топливо, слабоспекающиеся угли, высокотемпературное 
коксование, технико-экономические показатели, сжигание топлива. 
 
 
3) При складанні вугільної шихти для коксування необхідна повна інформація щодо 
фактичної марочної приналежності та технологічних властивостей усіх вугільних 
концентратів, які до неї входять, що дозволяє заздалегідь оцінювати очікувану якість коксу. 
За допомогою основних методів оцінки властивостей вугілля, що них має у своєму 
розпорядженні більшість центральних лабораторій коксохімічних підприємств України 
(технічний, пластометричний і петрографічний  аналіз) неможливо оперативно 
встановити фактичну марочну приналежність конкретної щойно отриманої партії 
вугільного концентрату. 
Видається перспективним використовувати для експрес-оцінки марочної приналежності 
вугілля, що надходить на коксохімічні підприємства України, температуру їх займання (tзв). 
Встановлено, що показник температури займання неокисненого вугілля (tзв), який 
визначається згідно ДСТУ 7611:2014 «Вугілля кам’яне. Метод визначення окиснення та 
ступеня окислення», при його використанні для контролю марочної належності вугільних 
концентратів, котрі надходять на підприємство, дозволяє своєчасно виявити 
невідповідність фактичної марочної належності вугілля заявленій марці, провести 
першочерговий комплекс досліджень властивостей цього вугілля та, з урахуванням 
отриманих даних, прийняти заходи щодо підтримки заданого марочного складу й 
властивостей вугільної шихти, а також стабілізації якості отриманого з неї доменного 
коксу. 
Розраховано, що економічний ефект від використання температури займання для контролю 
марочного складу та якості вугільних концентратів,  що надходять на підприємство, 
складатиметься з запобігання шкоді від непередбачених змін показників якості шихти для 
коксування, які впливають на вихід і якість валового та доменного коксу. 
 
Ключові слова: вугілля, температура займання неокисненого вугілля, математичні рівняння, 
властивості вугілля 
 
When composing coal blends for coking, it is necessary to have full information on the actual brand 
and technological properties of all coal concentrates that are included in it, and this allows us to 
estimate the expected quality of coke. With the help of the basic methods for assessing the 
properties of coal which is available to most central laboratories of Ukrainian coke-chemical 
plants (technical, plastometric and petrographic analysis), it is impossible to quickly establish the 
actual brand identity of a particular carbon batch of the newly received batch. 
It seems promising to use for the express evaluation of the brand identity of coal supplied to coking 
enterprises of Ukraine, the temperature of its ignition (tzv). 
It has been established that the index of ignition temperature of unoxidized coal (tzv), which is 
determined according to DSTU 7611: 2014 "Coal is stone. The method of determination of 
oxidation and degree of oxidation ", when used to control the vintage of coal concentrates supplied 
to the enterprise, allows us to timely identify the mismatch of the actual brand identity of the coal of 
the declared mark, to carry out a priority complex of studies on the properties of this coal and, 
taking into account the data obtained, to take measures on maintaining the specified brand 
composition and properties of coal charge, as well as stabilizing the quality of the blast furnace 
coke obtained from it. 
It has been estimated that the economic effect of using the ignition temperature to control the brand 
composition and the quality of coal concentrates supplied to the plant will consist of preventing 
harm from unanticipated changes in the quality characteristics of the charge for coking, affecting 
the yield and the quality of gross and blast furnace coke. 
It has been found that the using of the ignition temperature index of unoxidized coal (tig,un), 
determined by DSTU 7611:2014 "Hard coal. Method for determination of oxidation and degree of 



oxidation ",while using to control the brand identity of coal concentrates supplied to the plant, it is 
possible to identify in a timely manner the discrepancy between the actual branded coal belonging 
to the declared brand, to conduct the first complex research of the properties of this coal and, 
taking into account the received data, to take measures to maintain the specified brand composition 
and properties of coal charge, as well as stabilization of the quality of produced blast-furnace coke. 
It has been estimated that the economic effect of using the ignition temperature to control the brand 
composition and quality of the coal concentrates supplied to the plant will consist of prevented 
damage from an unplanned change in the quality parameters of the coking charge that affect the 
yield and quality of gross and blast furnace coke. 
 
Keywords: coal, ignition temperature of unoxidized coal, mathematical equations, coal properties. 
 
 
При составлении угольной шихты для коксования необходима полная информация о 
фактической марочной принадлежности и технологических свойствах всех угольных 
концентратов, которые в нее входят, что позволяет заранее оценивать ожидаемое 
качество кокса. С помощью основных методов оценки свойств угля, которыми располагает 
большинство центральных лабораторий коксохимических предприятий Украины 
(технический, пластометрический и петрографический анализ) невозможно оперативно 
установить фактическую марочную принадлежность конкретной только что полученной 
партии угольного концентрата. 
Представляется перспективным использовать для экспресс-оценки марочной 
принадлежности угля, поступающего на коксохимические предприятия Украины, 
температуру их воспламенения (tзв). 
Установлено, что показатель температуры воспламенения неокисленных угля (tзв), который 
определяется согласно ДСТУ 7611:2014 «Уголь каменный. Метод определения окисления и 
степени окисленности», при его использовании для контроля марочной принадлежности 
угольных концентратов, поступающих на предприятие, позволяет своевременно выявить 
несоответствие фактической марочной принадлежности угля заявленной марке, провести 
первоочередной комплекс исследований свойств этого угля и, с учетом полученных данных, 
принять меры по поддержанию заданного марочного состава и свойств угольной шихты, а 
также по стабилизации качества полученного из нее доменного кокса. 
Рассчитано, что экономический эффект от использования температуры воспламенения для 
контроля марочного состава и качества угольных концентратов, поступающих на 
предприятие, будет слагаться из предотвращения вреда от непредвиденных изменений 
показателей качества шихты для коксования, влияющих на выход и качество валового и 
доменного кокса. 
 
Ключевые слова: уголь, температура воспламенения неокисленных углей, математические 
уравнения, свойства угля. 
 
 
4) В 5-кг коксовой печи с улавливанием основных химических продуктов коксования 
конструкции ГП «УХИН» были подвергнуты коксованию две базовые шихты и 12 вариантов 
частично брикетированных шихт. Количество брикетов в опытных шихтах составляло 20 
%. В качестве связующего использовали каменноугольную смолу в количестве 5 % от массы 
брикетов, а также смеси смолы с кислой смолкой цеха улавливания, полимерами бензольного 
отделения и смолами и маслами биохимической установки (в соотношении, %, 
соответственно 50 : 20 : 20 : 10), а также отходы из накопителя и термопласт в 
количестве 8 % от массы брикетов. 
Брикетировали часть общей шихты или отдельные компоненты, входящие в ее состав. 
Показано, что применение метода частичного брикетирования шихты с использованными 
связующими во всех случаях  приводит к заметному улучшению показателя истираемости 
кокса М10, повышению его структурной прочности и абразивной твердости. Показатель 



прочность М25 при этом либо несколько повышается, либо остается на том же уровне. 
Наибольший эффект достигается при использовании в качестве связующего 
каменноугольной смолы и термопласта, а наименьший – при использовании отходов из 
накопителя. 
Показатели реакционной способности CRI и послереакционной прочности CSR при добавке 
смолы и ее смеси с кислой смолкой цеха улавливания, полимерами бензольного отделения и 
смолами и маслами биохимической установки практически не изменяются. Добавка отходов 
из накопителя и термопласта несколько ухудшает указанные показатели. Использование 
добавок незначительно снижает выход валового кокса и приводит к заметному увеличению 
выхода каменноугольной смолы. 
 
Ключевые слова: частично брикетированная каменноугольная шихта, коксование, 
истираемость кокса, структурная прочность, абразивная твердость, реакционная 
способность, послереакционная прочность, выход валового кокса. 
 
 
 
In 5-kilogram coke oven of SE “UKHIN” design with capture of the main chemical products of 
coking, two base blends and 12 variants of partially briquetted blends were coked. The amount of 
briquettes in the experimental blends was 20 %. As a binder, coal tar was used in an amount of 5% 
of the weight of the briquettes, as well as mixtures of coal tar with acidic tar from ammonia 
recovery, pitch from wash oil and tars and oils from biochemical plant in a ratio of 50 : 20 : 20 : 
10, respectively, acid waste from the storage tank and thermoplastic in an amount of 8% of the 
mass of briquettes.  
It is shown that the use of the method of partial briquetting of the coal blend with the used binders 
in all cases leads to a noticeable improvement of coke parameter M10, and increase structural 
strength and abrasive hardness of coke. The index strength of M25 thus either increases slightly, or 
remains at the same level. The greatest effect is achieved when using a coal tar and thermoplastic 
as the joints and the smallest one is when using acid waste from the storage tank. 
The reactivity of CRI and the post-reaction strength of CSR with the addition of coal tar and coal 
tar mixture with acidic tar pitch from wash oil and tar and oils from biochemical plant practically 
do not change. The addition of acid waste from the storage tank and thermoplastic somewhat 
worsens the indicated parameters. The use of additives slightly reduces the yield of gross coke and 
leads to a marked increase in the yield of coal tar. 
 
Keywords: partially briquetted blend, coking, coke abrasion, structural strength, abrasive hardness, 
reactivity, post-reaction strength, gross coke yield. 
 
У 5-кг коксової печі з уловлюванням основних хімічних продуктів коксування конструкції ДП «УХІН» 
були піддані коксуванню дві базові шихти і 12 варіантів частково брикетованих шихт. Кількість 
брикетів в дослідних шихтах становила 20 %. В якості сполучника (зв’язуючого) використовували 
кам'яновугільну смолу в кількості 5 % від маси брикетів, а також суміші смоли з кислою смолкою цеху 
уловлювання, полімерами бензольного відділення та смолами і маслами біохімічної установки (у 
співвідношенні, %, відповідно 50 : 20 : 20 : 10), а також відходи з накопичувача і термопласт в 
кількості 8 % від маси брикетів. 
Брикетували частину загальної шихти або окремі компоненти, що входять до її складу. 
Показано, що застосування методу часткового брикетування шихти з використаними сполучниками 
у всіх випадках призводить до помітного поліпшення показника стирання коксу М10, а також до 
підвищення його структурної міцності і абразивної твердості. Показник міцності М25 при цьому або 
дещо підвищується, або залишається на тому ж рівні. Найбільший ефект досягається при 
використанні в якості сполучників кам'яновугільної смоли і термопласту, а найменший – при 
використанні відходів з накопичувача. 
Показники реакційної здатності CRI і ппісляреакційної міцності CSR при добавці смоли і суміші 
смоли з кислою смолкою цеху уловлювання, полімерами бензольного відділення і смолами та маслами 



біохімічної установки практично не змінюються. Добавка відходів з накопичувача і термопласту 
дещо погіршує зазначені показники. Використання добавок незначно знижує вихід валового коксу і 
призводить до помітного збільшення виходу кам'яновугільної смоли. 
 
Ключові слова: частково брикетована кам’яновугільна шихта, коксування, стирання коксу, структурна 
міцність, абразивна твердість, реакційна здатність, ппісляреакційна міцність, вихід валового коксу. 
 
 
5) Изучены границы эксплуатационных возможностей пекокомпозита при воздействии на 
него неорганических, органических и технических жидких сред.  
Установлено, что пекокомпозит является устойчивым к воздействию воды, этанола, масла 
марки И-20А, бензина, а также растворов солей, оснований и кислот при температуре 20-
22 °С в течение 30 дней. Однако при выдержке в толуоле, этилацетате, ацетоне, 
хлороформе наблюдается изменение массы, объема и состояния поверхности образцов 
пекокомпозита. 
Рассчитанные степень и скорость набухания образцов пекокомпозита после выдержки в 
органических средах показали, что наивысшие значения наблюдаются в хлороформе и 
уменьшаются в следующей последовательности: хлороформ – ацетон – этилацетат – 
толуол. Рассчитанные значения константы скорости процесса набухания для исследуемых 
агрессивных сред уменьшаются в аналогичной последовательности. Такая же 
закономерность наблюдается и для рассчитанных коэффициентов сорбции и 
проницаемости, что указывает на интенсивность протекания сорбции низкомолекулярного 
вещества пекокомпозитом. 
Показано, что в пекокомпозите диффузия ацетона протекает наиболее интенсивно и 
уменьшается в исследуемых органических средах в следующей последовательности: ацетон 
– хлороформ – этилацетат – толуол. Аналогично изменяется рассчитанное значение 
максимального предельного количества вещества, поглощенного при набухании 
пекокомпозита. Полученные микроскопические изображения подтвердили, что между 
пекокомпозитом и агрессивными средами происходят взаимодействия, которые приводят к 
деформации, изменению и частичному разрушению поверхности и структуры 
пекокомпозита. 
 
Ключевые слова: пекокомпозит, агрессивные жидкие среды, стойкость, набухание, 
диффузия, сорбция, проницаемость. 
 
The boundaries of operational capabilities of pitch composite under the influence of inorganic, 
organic and technical liquid media have been studied.  
It has been established that the pitch composite is resistant to water, ethanol, oils of mark I-20А, 
petrol as well as salts, alkali and acids solutions at a temperature of 20-22 °C for 30 days. 
However, a change of mass, volume and surface state of pitch composite samples was observed 
after soaking in toluene, ethyl acetate, acetone, chloroform. 
The calculated degree and the rate of the pitch composite samples swelling after soaking in the 
organic dissolver showed that the highest values are observed for chloroform and are decreased in 
the following sequence: chloroform – acetone – ethyl acetate – toluene. The calculated values of 
swelling process rate constant for the studied aggressive media decrease in a similar sequence. The 
same regularity is manifested for the calculated coefficients of sorption and permeability. It points 
to the intensity of low-molecular substance sorption by pitch composite.  
It has been shown that the diffusion of acetone into the pitch composite takes place most intensively 
and decreases in the studied media in the following sequence: acetone-chloroform-ethyl acetate-
toluene, i.e. in the same way as for pitch composite swelling. The obtained microscopic images 
confirmed that interaction occurred between the pitch composite and the aggressive media which 
led to deformation, change and partial destruction of the surface and structure of the pitch 
composite. 
 



Keywords: pitch composite, aggressive liquid media, stability, swelling, diffusion, sorption, 
permeability. 
 
Вивчено межі експлуатаційних можливостей пекокомпозиту при впливі на нього 
неорганічних, органічних і технічних рідких середовищ.  
Встановлено, що пекокомпозит є стійким до впливу води, етанолу, масла марки І-20А, 
бензину, а також розчинів солей, лугів і кислот за температури 20-22 °С протягом 30 
днів. Однак, при витримці в толуолі, етилацетаті, ацетоні, хлороформі 
спостерігається зміна маси, об'єму та стану поверхні зразків пекокомпозиту. 
Розраховані значення ступеню і швидкості набрякання зразків пекокомпозиту після 
витримки в органічних середовищах показали, що найвищі значення спостерігаються в 
хлороформі і зменшуються в наступній послідовності: хлороформ – ацетон – 
етилацетат – толуол. Розраховані значення константи швидкості процесу набрякання 
для досліджуваних агресивних середовищ зменшуються в аналогічній послідовності. 
Така ж закономірність спостерігається і для розрахованих коефіцієнтів сорбції та 
проникності, що вказує на інтенсивність протікання сорбції низькомолекулярної 
речовини пекокомпозитом. 
Показано, що дифузія ацетону до пекокомпозиту протікає найбільш інтенсивно і 
зменшується в досліджуваних органічних середовищах в наступній послідовності: 
ацетон – хлороформ – етилацетат – толуол. Аналогічно змінюється розраховане 
значення максимальної граничної кількості речовини, поглиненої при набряканні 
пекокомпозиту. Отримані мікроскопічні зображення підтвердили, що між 
пекокомпозитом і агресивними середовищами відбуваються взаємодії, які призводять 
до деформації, зміни та часткового руйнування поверхні і структури пекокомпозиту. 
 
Ключові слова: пекокомпозит, агресивні рідкі середовища, стійкість, набрякання, 
дифузія, сорбція, проникність. 
 
 
 
 
 
 
6) В статье рассмотрена новая аллотропная модификация углерода – графен, который 
является двумерным строительным материалом для углеродных материалов всех других 
размерностей: фуллерены (0D), нанотрубки (1D) и 3D-графит. Приведен обзор научно-
технических организаций, занимающихся изучением и производством графена. Показаны 
размеры упорядоченных кристаллитов турбостратного углерода для углей, коксов и 
различных видов графита. Описаны различные виды графеновых структур: графен, 
графеновые ленты и пластины, оксид графена, двухслойный графен, графан и другие 
химические производные графена. Приведены исследования несколько разных методов 
синтеза и источников углерода для производства графеновых структур. Показано, что 
уголь является дешевым и богатым по природе материалом для производства различных 
наночастиц в широком масштабе. 
 
Ключевые слова: графен, кристаллит, графит, уголь, кокс. 
 
The article considers a new allotropic modification of carbon – graphene, which is a two-
dimensional building material for carbon materials of all other dimensions: fullerenes (0D), 
nanotubes (1D) and 3D graphite. The review of scientific and technical organizations involved in 
the study and production of graphene has been given. The sizes of ordered crystallites of 
turbostratic carbon for coals, coke and various types of graphite are shown. The types of graphene 
structures are described: graphene, graphene ribbons and plates, graphene oxide, bilayer 
graphene, graphene and other chemical derivatives of graphene. The studies of several different 



methods of synthesis and carbon sources for the graphene production structures are presented. It is 
shown that in nature coal is a cheap and rich material for the production of various nanoparticles 
on a large scale. 
 
Keywords: graphene, crystallite, graphite, coal, coke. 
 
У статті розглянуто нову алотропну модифікацію вуглецю – графен, який є двовимірним 
будівельним матеріалом для вуглецевих матеріалів усіх інших розмірностей: фулерени (0D), 
нанотрубки (1D) і 3D-графіт. Наведено огляд науково-технічних організацій, що 
займаються вивченням і виробництвом графена. Показані розміри впорядкованих 
кристалітів турбостратного вуглецю для вугілля, коксів і різних видів графіту. Описано 
види графенових структур: графен, графенові стрічки і пластини, оксид графену, 
двошаровий графен, графан і інші хімічні похідні графену. Наведено дослідження кількох 
різних методів синтезу і джерел вуглецю для виробництва графенових структур. Показано, 
що вугілля є дешевим і багатим за природою матеріалом для виробництва різних 
наночастинок в широкому масштабі. 
 
Ключові слова: графен, кристаліт, графіт, вугілля, кокс. 
 
 
 


