
Вiдгук
ОфiЦiЙНОГО ОПОНеНТа На Дисертацiйну робоry CopoKiHa евгенiя леонiдовича
<<Розвиток наукових основ, внутрiшнъоi будови та властивостей вугiлля дJUI

розширення сировинноТ бази KoKcyBaHmD), представлену на здобуття наукового
ступеня доктора технiчних наук зi спецiа-гlъностi 05.17.07 - <<хiмiчна технологiя

п€tлива 1 п€rпивно-мастилъних матерiалiв>>

1, Акryальнiсть теми дисертацiТ та iT зв'язок з науковою тематикою.
При наявностi обмеженоi кiлькостi украiнсъкого коксiвного вугiлля,

можливим рiшенням е заJIrIення iмпортного вугiлля ближнього та далънього
зарубiжжя.

Вiдомо, що частка украiЪсъкого вугiлля протягом ocTaHHix poKiB
знижусться i у теперiтттнiй час не перевищуе 25 Yо, у той час як iмпортна
складова сировинноi бази коливаетъся у межах 75-.8о %.

Необхiдно зазначити, що постачання закордонного вугiлля внаслiдок
значноi вiдстанi транспоРтування с доситъ трив€Lлим (декiлька мiсяцiв),
включаЮчи довге перевезення водним або за_гliзничним транспортом, зберiгання
на мiсцi видобутку, у портах, перев€Lлочних станцiях тощо.

У результатi багатъох вантажних операцiй вугiлля може змiшуватися з
iншими марками, тим самим втрачаючи свою технологiчну цiннiсть.
ВикористаншI таких сумiшей негативно позначаеться на якостi отриманого
доменногО коксу, призводЯчи дО пiдвищуВання_ йогО витратИ в домеННОIчrУ
процесi.

виходячи З Викладеного. Виникла потреба в розробцi iнновацiйних
методiв розширення сировинноi бази коксування за рахунок вилrIеншI цiнних
ryстинних фракцiй енергетичного слабкоспiкливого вугiлля до коксування.

таким чином,обрана тема дисертацiйноi роботи copokiHa е.л. е
акту€tльною i своечасною. Вирiшення важливоi науково-технiчноi проблеми -
розвитку наукових основ внутрiшнъоТ будови та властивостей вугiлля для
розширення сировинноi бази KoKcyBaHIUI дозволить освоiти iнновацiйнi



технологlr, якi пiдвищать економiчну та екологiчну ефективнiстъ виробництва i
с''ршIтимутъ ст€tлому розвитку коксохiмiчних пiдприемств.

обрана автором дисертацii тема дослiдженъ пов'язана з науковими
планами та програмами науково-дослiдних робiт Нацiоналъноi металургiйноТ
академii УкраiЪИ MiHicTePcTBa освiти i науКи Украiни. Зокрема: <<Виробництво
iнновацiйних вуглецевмiсних матерiалiв з використанням бiомаси дJIя
зменшенIuI витрат непоновлюваних енергетичних джерел та застосування в
енергоемних металургiйних технологiяю> (номер дерЖ. реестрацii
0117U0O2з4l).

ЗважаючИ на вищезгадане, е пiдставИ вважатИ дисертацiйrу роботу
CopoKiHa е,л,, в якiй розгJUIнуто розвиток наукових основ внутрiшньоI будови
та властивостей вугiлля для розширення сировинноi бжи коксування,
акту€Lлъною та своечасною.

висновкiв i рекомендацiй

HayKoBi положенIUI, висновки та рекомендацiй, що мiстятъся у
дисертацiйнiй роботi, в достатнiй Mipi е обцрунтованими.

Щисертантом виконано наступне :

проведено критичний аналiз процесiв i способiв
сировинноi бази коксування, а також розглянуто crlacнi уявлення
спiкливого вугiлля i загальнi положення про характер взаемодiт
вугiлля в результатi термiчного пiролiзу;

сryпiнь обгрунтованостi та достовiрностi наукових положень,

розширеннrI

про будову

спiкливого

встановлено, що метод ryстинного фракцiонування в сучасних
умовах е найбiльш ефективним методом, Що дозволяе розширити сировинну
базу коксування;

вивчено молекулярну i надмолекуJIярЕу структури окремих фракцiй
вугiлля, вiдмiнних за ryстиною, за допомогою атомно-силовоТ мiкроскопii та
фрактального методу аналiз поверхнi сколу;

встановлено змiну ryстини груп мацералiв у рядi метаморфiзму за
допомогою ryстинного фракцiонування;

2.

вивчено хiмiчну будову окремих фракцiй спiкливого вугiлля;



розроблено технологiчнi параметри виробництва

ryсТинноТ фракцiТ слабкоспiкливого вугiлля в

,Щостовiрнiстъ результатiв теоретичних дослiдженъ була пiдтверджена
резулътатами, отриманими при проведеннi дослiдно-промислових випробувань
на ПрАТ <Щнiпровський КХЗ).

3. Наукова новизна, теоретичпа r практична значущiсть
дисертацiйноi роботи

.що основних резулътатiв дисертацiйноi роботи, що складають наукову
новизну, слiд вiднести нижченаведенi положення:

вперше за dопоtиоzоЮ аmоJино-сuловоi л,tiкроскопit всmановлено
idенmuчнi зtwiнu харакmеру поверхнi сколу?усmuннuх фракцiй вуеiлля нuзькоi i

спол)чень, Що мiстятъ полiсполl^rенi алiфатичнi надмолекулярнi конгломерати
1 елементи з подulJIьшою ix трансформацiею в полiсполуrенi (дендридоподiбнil>
системи при переходi вiд менш ryстоi до бiлъш густоi фракцii вугiлля;

- вперulе за mеорiею фракmалiв розраховано фракmальну розlйiрнiсmь
iерархiчноt сmрукmурu нqd'йолеlg)лярн',х уmворенъ, вl,tявленlдс на поверхнi сколiв
dослiduсуванuх ZусmuннLlх фракцiй вуziлля. Встановлено, що фракцii вугiлля з
бiлъшою ryстиною, за рахунок органiзацii та рекомбiнацii наноструктурних
утворень, маютъ структуру з розвинеЕою конфiryрацiею сформованих
надмолекулярних сполук, а змiни в ryстинних фракцiях вугiлля низъкоi i
середньоi стадii метаморфiзму iдентичнi;

- вuсвimлено поdальu,tuй розвumок
пtацераttiв вуziлля в ряdi меmаJvlорфiзlwу.

МаЦеРаЛiВ ВУГiЛЛЯ РiЗНОi СТаДii метаморфiзму виявлено, що при збiлъшеннi
стадtt метаморфiзму змiНюетъся мащромолекулярна структура мацералiв групи
iнертинiту внаслiдок розвитку системи сполlплених зв'язкiв i збiльшення BMicry
ароматиIIниХ коЕденсОваниХ СпоJý/к при практично незмiннiй cTpyKTypi
мацералiв групи вiтринiту. Встановлено, що в рядi метаморфiзму iнтенсивнiстъ

використанням

коксуваш{я.

коксу з

шихтi для

сереdньоi' сmаdi|

фракцiй вугiлля

Jиеmаlиорфirrу. Виявлено

наявнiстъ наноструктурних

на поверхнi сколiв ryстинних

речовин, згрупованих у блоки

уявлення про

На пiдставi

зл,tiну власmuвосmеЙ

розрахункiв ryстини



змlни ryстинIi \{ацера-liв становить для групи вiтринiту до 0,009 од. i групи
iнертинiту :о 0.19 о:.:

молекулярноi структури,

ступеня ароматичностi

ланцюгiв;

- уmочнено HayKoBi

- розlll1lрено HayKoBi уявлення про зwtiну ycepedHeHux к.rиолекулярнuх))

сmрукmУр вl,zi.l.-tЯ як у ряdi лlеmаллорфirrу, mак i прu зпtiнi йоzо zусmuнu. На
пiдставi отри]\{аних стехiометричних рiвнянъ усереднених молекул органiчноi

маси вугi.гшlя встановлено, що зi збiльшеннrlм ступешI метаморфiзму вугiлля i
при змiнi його ryстини знижуетъся BMicT aToMiB кисню i водню при

одночасному збiльшеннi BMicTy aToMiB вуглецю i зростаннi ik ролi в побудовi

dля вуеiлля pbHot cmadit л4еmаJvlорфiзrу i йоzо Zусmuннчlх фракцiй.,Щослiджено
змiнУ пок€вниКа аромаТичностi дJUI ryсТинниХ фракцiй вугiлля рiзних стадiй

метаморфiзму i встановлено дiап€вон (вiд <1,25 г/см3 до !,27-1,28 г/см3), що
вiдповiдае розподiлу вугiлля за марками. Виявлено взаемозв'язок мiж
пок€tзником ароматичностi ryстинних фракцiй, структурою макромолекул

органiчноI маси i показником змiни iнтенсивностi ароматичностi, а також

встановЛено йогО значеннrI длЯ густинних фракцiй молодого вугiлля - О,26 од.,

а бiльш зрiлого вугiлля - 0,1 од.;

- вперurе вuявлено законоJvtiрносmi зwtiнu iHdekcy oct|oBHocmi еусmuннuх

фракцiЙ слабкО спiклuвоео вуziллЯ л4аркu !Г залеuсно Bid харакmеру розпоdiлу
пtiнеральнuх колtпоненmiв у золi. Встановлено, що внаслiдок кiлькiсного

перерозподiлу основних i кислих оксидiв максимальнi значення iндексу

ocнoBнocTi - 6,31% вiдповiдають ryстиннiй фракцii <1,25 г/см3 i з пiдвищеннrlм

ryстинИ фракцii >1,3 г/см' i"декс ocнoBнocTi симптоматично знижуеть ся до - 4,

64%.

практичне значення результатiв теоретичних i експериментаJIьних

дослiджень полягас в такому:

що супроводжуеться закономiрним зростанням

i зниженням вiдносноi розгагryженостi бокових

daHi про харакmер зл,tiнu показнuка аромаmuчносmi



РОЗРОбЛеНО ТеХНОЛОГiЧНi ПРийоми використаншI слабкоспiкливоговугiлля В гiрничо-Металургiйнiй галузi для розширення сировиннот бази, атакож ефективноi та рацiональнот переробки горючих коп€tлиЕ;
за резулътатами здiйсненого на ПрАТ <Щнiпровсъкий кхз> дослiдно-ПРОМИСЛОВОГО КОКСУВаННЯ ВСТаНОВЛеНО ДОЦiЛЪНiстъ використаншt до 1о%

фракцiТ слабкоспiкгrивого вугiлля з ryстиною 7,25-1,3гlсм3 у шихтi длякоксування при отриманнi метагургiйного коксу з комплексом заданихпокЕlзникiв властивостей;

ЗДiЙСНеНа баГаТОКРИТеРiаЛьна оптимiзацiя вугiльних шихт, що мiстять
фРаКЦiЮ СЛабКОСПiКЛИВОГО вугiлля марки д i врахуванtш iT одночасного
ВПЛИВУ На МеХаНiЧНi, фiЗИКО-ХiМiЧНi Та хiмiчнi властивостi твердого вуглецевого
з€lJIишкУ як на параметри оптимiзацiil дозволили розробити склад вугiлъноiшихти для отримання метirлургiйного коксу, який захищений патентом Украiни
ЛЬ 85624;

розроблено технологiчнi
слабкоспiкгlивого вугiлля марки ДГ з
чотиръохпродуктового каскадного
отримано рекомендацii щодо ik
вуглез багачув€tлъних 

ф абрик;

дослiджень структури i
вугiлля для використаннrI в

властивостей

навчЕlJIъному
процесi на кафедрах:

металургiйного п€Lлива та вогнетривiв (нацiоналъна метагryргiйна
академiя Украihи) пiд час викJrадаЕня дисциплiн <<Будова речовини iметоди iT дослiдження)), <<Фiзика i хiмiя твердих горючих коп€tJIин)),
<<Пiдготовка твердих горючих коп€tлин до переробкп>;
хiмiчноi технологiй палив, полiмерних та полiграфiчних матерiалi" (
двнЗ УкраiЪсЬкий державний хiмiко-технологiчний 

унiверситет) пiд
час викJIадання дисциплiни <<Технологii переробки горючих коп€UIин)),
<<теоретичнi основи технологiчних процесiв переробки горючих

режими дJuI отримання фракцiТ
ryстиною 7,25-7,3 г/см3 iз застосуванням
важкосередовищного гiдроциклону i
ВикорисТаншI пiд час rrpoeKTyBaHIuI



коп€Lпин>), <<Теоретичнi основи технологiчних процесiв одержаннrI

ztльтернативних енергоресурсiв>> ;

r ТеХНОЛОГii ПеРеРОбКи нафти, газу i твердого п€lлива (Нацiональний

технiчний унiверситет <<харкiвський полiтехнiчний

пiдготовцi студентiв за спецiалънiстю 161 <<хiмiчнi

iнженерiя> пiд час викладання спецiальних лекцiйних KypciB кафедри.

4. ЩискУсiйнi положення та зауваження до роботи.
в цiлому резулътати дисертацiйноi роботи варто оцiнити позитивно.

незважаючи на заг€Lпъну позитивну оцiнку, вважаю на необхiдне висловити Taki

зауваження.

1. Автор мас декiлька хибне уявлення щодо пок€lзникiв якостi вугiлля
маркИ (Г) (стор. 26). Згiдно дстУ З472:2О|5 <<Вугiлля буре, кам'яне та
антрацит. Класифiкацiя> вугiлля марки <<г>> мае значення середнього довiльного
пок€tзника вiдбиття вiтринiту Rю,rвiд 0,6 до 0,79 Yо; ВИХОду летких речовин на

сухиЙ беззольНий стан Vduf вiд Зб до 44 % та товщину пластичного шару вiд 10

до 24 мм.

2. не зрозумiло навiщо виробляти доменний кокс с пок€lзниками

якостi CRI:89-90 % та CSR:6-7 % (стор. 29).

3. Вiдсутнi деякi одиницi вимiру у табл. 1.1 (стор. 31).

4- Як може глибока сушка при 100 оС супроводжуватися видiленням

ВОЛОГИ, ЩО УТВОРЮеТЬСЯ ПРИ СИНТеЗi H2i Oz У KaMepi коксування при значно

високiй температурi (стор. 32)?

5. Нема вАТ <сЯсиноватськiй коксохiмiчнiй завод>, е <<Ясинiвський

коксохiмiчнiй завод) (стор. 3).

Що таке (загальна проба становила 500 м> (стр. 74) або

шя коксу В кiлъкостi 5 ю>?чому iндекс Рогу вимiрюеться у<<навiшуваЕня коксу в кiлъкостi 5

вiдсотках, а не у одиницях (стор. I02)?

7. Яка рiзниця мiж математико-статистичним, математичним та

комп'ютерним апаратом (стор. S 1)?Що таке багатокритерi€ulьна оптимiзацiя?

iнститут>>) .rр"

технологiт та

6.



a

8.

9.
ryстинних

украiЪський

значення

i науки

розробленi Улановсъким м.л. та Мiрошниченко д.в. у 2005 роцi, а не
Козловим В.А. у 20|2роцi (стор.218).

Формули (6.2) та (6.3) дJUr розрахунку показникiв CRI та CSR

Чи були розрахунки щодо кiлькостi фракцiй, що
можJIиво заJцлити до сировинноi бази коксування
пiдприемств, наприклад у 202l роцi?

5. Загальний висновок.

бази коксування) виконана на достатньо високому
теоретичнi узагальнення i практичнi рекомендацii до

основ внутрiшнъоi будови та властивостей вугiлля для розширення сировинноТ

щисертацiйна робота copokiHa евгенiя Леонiдовича <<розвиток наукових

науково-прикладноi проблеми щодо розширення сировинноi базикоксування.
Акryалънiсть теми дослiдженнrl, науковий рiвенъ та практичне

дисертацiйноi роботи вiдповiдаютъ вимогам MiHicTepcTBa освiти
украiъи, що ставлятъся до дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора
технiчних наук, Тема дисертацii вiдповiдае спецiалъностi о5.07.07 - хiмiчна
технологiЯ п€Lлива i паливно-мастильних матерiалiв. Завдання дослiдження
охоплюють широке коло питань, що дозволило автору всебiчно вивчити
дослiджУваниЙ об'екТ i досягтИ поставленоi мети. Робота мас логiчну
структурну побудову, характеризуетъся послiдовнiстю розв'язання завданъ
ДОСЛiДЖеННЯ, МОВа ДИСертацii вiдповiдае нормативним вимогам. стиль
дисертацii носить науково-переконл ивий характер.

Автореферат дисертацii необхiдним чином розкривае ocHoBHi iT
положенIuI та висновки, е iдентичним дисертацii за структурою та змiстом та не
мiстить iнформацii, що е вiдсутньою у дисертацiйнiй роботi. yci пункти
науково1 новизни дослiдження, якi заявленi в авторефератi, необхiдним чином
вiдображено у дисертацiйнiй роботi.

Обсяг друкованих праць та ix кiлъкiсть вiдповiдаютъ вимогам щодо
публiкацiй основного змiсту дисертацii на здобуття наукового ступеня доктора
технiчних наук' ocHoBHi матерiа-гlи дисертацiйноi роботи висвiтлено у зб
опублiкованих працях,у тому числi 21 статтяу фахових виданнях, з яких 3 -у

рlвн1, мlстить HoBi

вирiшення акryалъноi

коксохiмiчних



перlодичних виданнях iнших держав, що входять до Органiзацiт економiчного
спiвробiтництва та розвитку i еС; 1 патент на винахiд i 14 тез доповiдей у
матерl€rлах мlжнародних та укр аiЪських конф еренцiй.

пропозицii автора були оприлюдненi на науково-практичних
конференцiях. Таким чином, ocHoBHi положення дослiдження пройшли yci види
апробацiт: вони опублiкованi, впровадженi, обговоренi на науково-практичних
конференцiях рiзного рiвня.

Викладене дозвоJUIе стверджувати, що дисертацiя на тему <<Розвиток

науковиХ осноВ внутрiшньоi будови та властивостей вугiлля дJUI розширеншI
сировинноi бази KoKcyBaHHя>) за cBoiM змiстом

l3 i 1,4 <Порядку присудження наукових

р. J\Ъ567, а iT автор - CopoKiH Свгенiй Леонiдович - заслуговуе на присудженшI
науковоГо стуIIеня доктора технiчних наук за спецiальнiстю 05.17.о7 _ хiмiчна
технолоГiя палива i паливно-мастильних матерiалiв.

Офiцiйний опонент -
Завiдувач кафедри <<Технологii переробки

нафти, г€tзу та твердого п€tпива)

Нацiоналъного технiчного унiверситету
<Харкiвський полiтехнiчний iнститут>>, м. XapKiB,

йы;,-дёзуl
Ц ]/l,r r_,-, l .i t-j',,,jlii,

вiдповiдае вимогам п.п. 9, 1О, L2,

сryпенiв та присвоення вчених
звань...), затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24.07.2013

доктор технiчних наук, п
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