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В монографії узагальнені результати робіт, виконаних протягом останніх років в 
ДП «УХІН» з розробки стандартного методу експериментального визначення тиску 
розпирання вугілля та шихт при коксуванні та розрахункового методу прогнозування цього 
неадитивного показника

Для фахівців вугільного та коксохімічного виробництва, керуючих компаній, науково- 
дослідних і проектних організацій, а також викладачів, аспірантів та студентів зі 
спеціалізації «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» спеціальності 161 
«Хімічні технології та інженерія».

Давление распирания углей и шихт в процессе коксования: Монография / 
В. М. Кузниченко, И. В. Шульга, A. B. Сытник. ‒ Харьков: Планета-Прінт, 2021. ‒ 210 с., 31 табл., 
173 рис., 2 приложения, библ. 157 наим.

ISBN 978-617-7897-46-9
В монографии обобщены результаты работ, выполненных на протяжении последних 

лет в ГП «УХИН» по разработке стандартного метода экспериментального определения 
давления распирания углей и шихт при коксовании и расчетного метода прогнозирования 
этого неаддитивного показателя.

Для специалистов угольного и коксохимического производства, управляющих 
компаний, научно-исследовательских и проектных организаций, а также преподавателей, 
аспирантов и студентов специализации «Технологии переработки нефти, газа и твердого 
топлива» специальности 161 «Химические технологии и инженерия»

Expansion pressure of coals and coal blends during coking: Monograph / 
V. M. Kuznichenko, I. V. Shulga, A. V. Sytnik. ‒ Kharkiv: Kontrast, 2021 ‒ 210 pages, 31 tables, 
173 pictures, applications 2, bibliography ‒ 157 positions.

ISBN 978-617-7897-46-9

The book provides an synthesis of the results of work carried out over the past years at the 
SE "UKhIN" on the development of a standard method for the experimental determination of the 
expansion pressure of coal and coal blends during coking and a computational method for 
predicting this non-additive indicator.

This book is intended for professionals of coal and coke production, management 
companies, project and research organization, as well as for professors, teachers and students of the 
specialization «Technologies of oil, gas and solid fuels prossecing» of the speciality «Chemical 
technologies and engineering».
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