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На теперішній час вплив петрографічних складових 

макрокомпонентів вугілля на процес збагачення недостатньо вивчено. 

Викопне вугілля - складний геологічний об’єкт, що утворився і 

змінився в процесах седиментогенезу і літогенезу, це важлива тверда 

горюча корисна копалина, основне джерело теплової і електричної енергії і 

вихідна сировина як для чорної металургії, інших галузей  

промисловості [1]. В даний час добре усвідомлено, що петрологія 

(петрографія) вугілля має значення не лише в геології і промисловому 

видобутку, а також в переробці вугілля. 

Одна з головних петрографічних складових макрокомпонент 

вугілля викопного, це вітрен. Вітрен характеризується чорним кольором, 

сильним блиском, раковинним і напівраковинним або згладженим зламом, 

однорідністю структури, вираженою ендогенною тріщинуватістю. 

Присутній у вугіллі у вигляді лінз або смуг різної товщини. Вітрен - 

найменш зольна складова вугілля. Розрізняють вітрен безструктурний - 

однорідний геліфікований фрагмент з різкими контурами, без ознак 

клітинної будови рослинних тканин і вітрен структурний - геліфікований 

фрагмент, який зберіг контури і сліди клітинної будови рослинних тканин. 

Обидва різновиди належать до мікро- компонентів групи телініту. 

Тип мікролітотипу змінює густину вугілля. Наприклад, густина 

вітринертиту варіює між 1,35 і 1,7 г/см3 в залежності від ступеня 
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вуглефікації вугілля. При цьому густина вугілля змінюється пропорційно 

вмісту інертиніту. Міцність вітринертиту вища, ніж у вітриту відповідного 

ступеня вуглефікації. 

Технологічні властивості вітринертиту займають проміжне 

положення між властивостями вітриту та інертиту. Він слабко 

розтріскується і має тенденцію до концентрування в гранули крупністю > 1 

мм, що істотно впливає на показники збагачення за рахунок зменшення 

вмісту тонких фракцій.  

Мацерали групи вітриніту переважають у складі блискучого і 

напівблискучого вугілля і у великій або малій кількості в інших типах. 

Показник відбиття вітриніту, визначений за типовим кольором мацерапів - 

основний показник ступеня вуглефікації, який використовується для 

промислової класификації вугілля та його марочної належності. Мацерали 

ідентифіковані за вихідним рослинним матеріалом використовуються для 

визначення кореляції вугільних пластів. 

Вітриніт зустрічається у вугіллі у вигляді: відносно чистих шарів 

або лінз товщиною від декількох мікронів до декількох сантиметрів; 

суцільної фази основою маси (матрикса), що зв’язує інші компоненти 

вугілля або аморфного заповнення осередків, пор і тріщин. Вітриніт є 

основним компонентом блискучого вугілля, що містить мікролітотипи 

вітрит, вітринертит і кларит.  

Оскільки вітриніт є основним компонентом більшості видів вугілля, 

від його властивостей залежить більшість промислових процесів, в яких 

воно використовується. У разі вугілля середньої якості вітринит легко 

плавиться в ході коксування, і ця властивість також відбивається на 

протіканні і продуктах гідрогенізації і спалення. Окиснення в процесі 

зберігання приводить до погіршення якості вітриніту, включаючи 

термопластичність у разі бітумінозного вугілля. 

Вітрит - основний мікролітотип блискучого вугілля (вітрен). Вітрит 

169



VІ Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          29-31 травня 2018р 

 

 

є основним реакційно здатним мікролітотипом в багатьох технологічних 

процесах типу коксування, газифікації, спалення і зрідження, хоч його 

реакційна здатність залежить від ступеня вуглефікації. Вітрит можна 

співвіднести з морфотипами напівкоксу, отриманого після спалення, а саме 

з так званими крассісферами і тенюісферами [2]. Вітрит - це основне 

джерело природного газу первинного походження. 

Дюрит - бімацеральний мікролітотип, що містить мінімум 95 % (за 

об'ємом) мацералів групи інертиніту і ліптиніту, кожного з яких повинно 

бути як мінімум 5% (за об'ємом). 

Густина дюрину варіює між 1,3 і 1,7 г/см3 в залежності від ступеня 

вуглефікації вугілля. У вугіллі середнього ступеня вуглефікації густина 

змінюється зворотно пропорційно вмісту ліптиніту. Міцність варіює від 28 

до 85 кг/ мм2. Звичайно міцність вища, ніж у вітриту і клариту в тому ж 

вугіллі, але ця відмінність меншає із збільшенням ступеня вуглефікації. 

Дюрин, має найвищу міцність і менш схильний до розтріскування, ніж 

вітрит і кларит. Дюрит утворює дюрен і зустрічається в більш матових 

частинах кларену. Він є типовим для потужних пластів низької і середньої 

стадії вуглефікації вугілля.  

Технологічні характеристики – вміст у дюриті ліптиніту обумовлює 

тенденцію до меншого розтріскування, ніж у випадку вітриту і клариту, і 

відповідно більшої міцності. Від вмісту ліптиніту, а також потужності 

прошарків дюрену, що зустрічаються в пласті, залежать крупність і 

характеристики дроблення дюриту. При дробленні дюрит має тенденцію 

до концентрації в гранули крупністю > 1 мм. При збагаченні з метою 

одержання надчистого вугілля необхідно видалити літотипи, що містять 

дюрит, оскільки вони можуть характеризуватися високим вмістом власної 

мінеральної речовини. 

У коксівному вугіллі спікливість дюриту слабша, ніж у вітриту, 

клариту і тримацериту, і залежить від відносних пропорцій ліптиніту та 
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інертиніту. У шихті для коксування, що містить бітуминозне вугілля багате 

вітринітом з низьким виходом летких, дюриті може діяти як розчинник, а 

також перешкоджати розвитку надмірного тиску в коксовій печі за 

рахунок відсутності усадки після коксування [3]. В процесі спалення при 

рівних умовах реакційна здатність дюриту нижча, ніж у вітриту і клариту. 

Окислюється дюрит погано. Тенденція до пилоутворення невисока, що 

поліпшує показники при збагаченні вуггіля, як гравітаційної крупності  

так і флотаційної. 

Інертиніт характерний для більшості видів вугілля, хоч іноді в 

невеликих кількостях. Органічна речовина в піщаних породах містить 

більше інертиніту, ніж в інших осадових породах.  

Високий вміст інертиніта у вугіллі, особливо фюзиніту з пустими 

клітинами і семіфюзиніту, сприяють пилоутворенню при проведенні 

гірничих робіт [4]. Реакційна здатність інертиніту при коксуванні залежить 

від фізико-хімічних характеристик різних мацералів і від ступеню 

вуглефікації вугілля. Інертиніт з відносно низькою відбивною здатністю і 

флуоресціюючий при коксуванні частково або повністю плавиться, тоді як 

нефлуоресцентний не плавиться. Неплавкий інертиніт у вугільної шихті 

виконує функцію зв'язуючий матеріал і при тонкому диспергуванні 

підвищує міцність коксу. Для отримання коксу максимальної міцності і 

стабільності доцільно підібрати оптимальний склад інертиніту. Його 

кількість у вугіллі залежить від ступеня вуглефікації останнього. 

Характерні властивості: підвищена твердість, питома вага 1,5, 

висока відбивна здатність, ізотропність, хімічна і термостійкість. У вугіллі 

мацерали інертиніту присутні у вигляді розсіяних уламків або скупчень, 

шарів різної товщини. Підвищений вміст у вугіллі і антрациті мацералів 

інертинітової групи (понад 20%) негативно впливає на міцність коксу, 

термостійкість антрациту.  

Інертодетриніт - мацерал інертинітової мацеральної групи, що 
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зустрічається у вигляді розрізнених дрібних уламків різноманітної форми, 

які стають помітними завдяки відбивній здатності, більш високій, ніж у 

відповідних вітринітових мацералів. Значущість інертодетриніту для 

технологічних процесів залежить від його кількості в початковій сировині. 

При виробництві коксу з шихти, яка містить багато бітумінозного вугілля з 

високим вмістом летких речовин, велика кількість інертодетриніту 

підвищує механічну міцність коксу. 

Кларит - бімацеральний мікролітотип, що містить мінімум 95 % 

мацералів групи вітриніту і ліптиніту, кожний з яких повинен бути 

представлений як мінімум 5% (за об'ємом). Густина клариту варіює  

між 1,2 і 1,7 г/см3 в залежності від ступеня вуглефікації вугілля і 

змінюється зворотно пропорційно вмісту ліптиніту. Міцність варіює від 26 

до 85 кг/мм2. Звичайно міцність вища, ніж у вітриту, але ця відмінність 

меншає із збільшенням ступеня вуглефікації. 

Кларит є основним компонентом літопгипу кларена. Він 

поширений і типовий для вугілля середньої стадії вуглефікації, особливо 

вугілля кам'яновугільного періоду. Кларит з високим вмістом щільно 

упакованих кутикул утворює "паперове вугілля". 

Вміст у клариті ліптиніту обумовлює тенденцію до меншого 

розтріскування, ніж у випадку вітриту, і до більшої міцності. Від вмісту 

ліптиніту також залежать крупність і характеристики дроблення клариту. 

Кларит має тенденцію до концентрації в гранули крупністю > 1 мм. 

Технологічні характеристики. У коксівному вугіллі кларит суттєво 

підвищує спікливість. Вихід побічних продуктів (наприклад, газів) 

змінюється із вмістом ліптиніту. Кларит співвідносять з пористими 

напівкоксами крассисферами і тенюісферами, що отримуються при 

спаленні. У вугіллі середнього ступеня вуглефікації кларит добре 

гідрогенізується [5]. Це пов'язано з високим вмістом водню, який входить 

до складу ліптинітових мацералів. Кларит не виявляє тенденції до 

172



VІ Міжнародна науково-практична конференція     ДНВЗ «ДонНТУ», м. Покровськ 
«Технології і процеси в гірництві та будівництві»          29-31 травня 2018р 

 

 

пилоутворення завдяки своїй міцності, але при дробленні повинні 

враховувати цей показник та схему розкриття корисної копалини. 

Літотипи це позначення гумусового вугілля макроскопічно різного 

за блиском, структурою, механічними властивостями, тріщинності. За 

блиском та структурою виділяють прості та складні літотипи. Прості – 

вітрен (блискучий) фюзен (сажисгий, волокнистий, матовий), кларен 

(напівблискучий, смугастий), дюрен (матовий) та перехідні - дюрено-

кларен, кларено-дюрен. Товщина смуг вітрена - від 2-3 до 10 мм, 

мінімальна товщина фюзена та складних літотипів умовно 3 мм, 

максимальна відповідає товщині потужних пластів. Блиск складних 

літотипів залежить від участі в їх будові тонких блискучих і матових смуг, 

а структура - від товщини смуг, яка знаходиться в межах до 3 мм[6]. За 

цією ознакою структура складних літотипів характеризується як 

неявносмугаста, штрихувата, тонко-, грубосмугаста тощо.  

Мікролітотипи мають пластовидну лінзоподібну форму, розмір від 

мікроскопічного до значного, площа розповсюдження варіює в широких 

межах. При потужності шарів від декількох см до 1 м та більше вони 

представляють своєрідні типи вугілля викопного з рівномірним розподілом 

мацералів [7]. Але така форма дуже погано збагачується гравітаційними 

методами. 

Висновки: Склад, розмір і розподіл мікролітотипів є 

характеристикою мікроструктури (і структури) вугілля, одною з ознак типу 

вугілля і кореляції вугільних пластів. У відповідності зі складом мацералів 

мікролітотип розрізняють за хімічними, фізичними та технологічними 

властивостями, наприклад за густиною, міцністю, тріщинуватістю. При 

руйнуванні та подрібненні вугілля його дезінтеграція відбувається по 

межам мікролітотипів і карбомінеритів. Це приводить до того, що 

частинки подрібненого вугілля крупністю менше 3 мм представлені 

різними мікро літотипами і карбомінеритами. Ця відома особливість 
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гумусового вугілля справляє суттєвий вплив на їх збагачення. Різна 

міцність мікролітотипу проявляється в грануломеричному складі, якій 

впливає на схему збагачення в цілому, а також впливає на характер 

пилоутворення, сорбційну здатність, окиснення, самозаймання та спікливі 

властивості вугілля.  

Якщо подрібнене вугілля піддати розсіву на класи вугілля різної 

крупності, то в дрібних класах, як правило, концентрується фюзен.  

Дюрен, що внаслідок неоднакового і непостійного співвідношення 

мікрокомпонентів, а також через більший чи менший вміст мінеральних 

речовин має різну густину і, отже, виділяється у різні  

фракції розшаровування.  

Фюзен також не завжди є чистим матеріалом, тому що його клітини 

можуть бути заповнені мінеральними речовинами (що збільшує загальну 

густину речовини і потрапляє у відходи) чи смоляними тільцями  

(густина зменшується). 

Тому необхідно враховувати петрографічні властивості та склад 

мікролітотипив вугілля при розробці схем збагачення та  

технології переробки.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА УГЛЯ 
ДОНБАССА НА ОБОГАТИМОСТЬ 
 

Проанализированы петрографические составляющие гумусового угля, которые 
оказывают существенное влияние на их обогащения при переработке. Рассмотрены 
технологические свойства основных макрокомпонентов выкопанного угля. 
Ключевые слова: уголь, петрография, микролитотип, физические свойства 
обогащения. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE PETROGRAPHIC 
COMPOSITION OF DONBAS COAL ON ENRICHMENT 
 

Petrographic components of humus coal have been analyzed, which have a significant 
influence on their enrichment during processing. The technological properties of the main 
macro components of the excavated coal are highlighted. 
Key words: coal, petrography, microlithotype, physical properties of enrichment. 
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