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l вIдгук

офiшiйного оlrонента - кандидата технiчних наук" доценте
Чемеринського Михайла Сергiйовича на дисертацiйну робоry

Фатенка Сергiя В алентиновича:
(КОКСУВАННЯ ВУГIЛЬНИХ ШИХТ З IIIДВИЩЕНИМ ВМrСТФМ

гАзового вугIлля>>
подану на здобуття наукового ст)дIеня доктора фiлософiТ

за спецiальнiстю 16l - хiмiчнi т€хнологiТ та iнжешерiя

l -,dктуальнiсть теми дослiджеfl ня"

Форп,tування сировинноi бази коксування дикту€тъся, FiзL:ёýlý*Fед,

вимOгами, що гtред'являються до якслстi коксу. його gаеканiчн+i i
ý{)с,]тереакiliйноТ zuriтtцgба!" KpiM тOго- ма€ враховуватися якiсть *и*облен*г*
iъ{*'гi]-чургiЙного коксу (доменниЙ рядовий або rтолiпшеноi_ якслстi, iлiаварний}, а

також сlтосiб коксчвання (коксування i-{асипFlих або трамбованих lпих,гi,
Особливiстю формування сирсвинноi бази коксохiмiчного виробнитlтва

УкраТни в ocTaHHi роки е icToTHe скорочецня видобчткъ,, кgксiвн*г<;

украiнського вугiлля. Спочатку uе бчло викликано трива-цою робс}тФI* iýахт
600 l't ;сэсобхи**

конфлiктом на

Д<энбасi" в результатi чого 7{-} Ч* шIахтного фонд.ч вияЕи.tа*я Ёа
неtтiдконтрольнiй територiТ. У r{их y]vioвax треба було за,lучення iмпорт{iФгФ

в"чгiлля як блиэкнього, так i далекOго зарубiжжя. частка якого в лцлахтi д;tя

коксування 0танOвить в даний час бiлыч,а 75 ОА"

З оглядtr, на пiдвищену BapTicTb lMrTopTHoI,o вугiлля. а такФ]fr наявЕii_,ть

ýОНеЦЬКОго басейн5r i вiдшрацюванням шластiв глибино}о дс
вугiлля сгIiкливих марок). Нада-цi ситyацiя погiршилася

технологiчних параметрiв гriдготовки та
пiдвищеним BMicToM г€вового вугiлля.

Виходячи з викJIаденого вище,

власЕOго видобутку маJlометаплорфiзоваliогс вчгiлля на територiТ Захt,цЕ{il-i}

ýоабасу е актуальним виконання дисертацiйноi"роботи" l]рисвýчf;я.*! резр*fi;э!

треба визнати
актуальнiсть науково-технологiчноi роботи, сшрямованоТ на
lтiдвищення у складi вугiльних шихт дJut коксуванця,
маJIоI\dет€tмрфiзованного вугiлJIrIп з отрим€tнням доIчIенного кOксу вiдповiдноТ
якостi.

2. Сryпiнь обrрунтованостi i достовiрностi наукових шOлФжеgrь i
BracHoBKiB, викладених у дисертацiйнiй роботi обумовлена детаJIьним
критичним oглядOj\{ наукових гrублiкаlдiй щод0 дослiлжуваноi срсlбче:rtлэ_

чiткою f| коректнO}о постановкOtо задачi, зЕачниN,I i вичерпниъя *б*яг*ьс

i

коксування вугiльних iýlxxт з

безсужжi*нау

за,чучення та
вiтчизтая:сi}го



ексilериментаJIьних дослiджень.
використatння стандартизованих

;1,исертант,ом квzuтiфiковано гl*€днаýФ

методик tsизначення якостi сировиýних та

кiнцевих матерiа-пiв з такими с)цасними високоiнформативними аналiзаь,rи,

як визначення мiкроструктури (спiввiдношення анiзотропноТ i iзотротrноТ

текстурЦ), реакчiйну здатнiстъ (CRI), а також механiчну i пiсляреакщiйну

мiцнiстъ (CSR). Пtоден з теOретиIшо та експериментаJ[ьно обцрунтованих

висновкiв дисертанта не викдика€ пiдозри у недостOвiрностi.

3. НаукОва новиЗна i значимiсть роботи поJUIгае у HacTyIIi{OMy:

- встанOвлено, що величини BMicTy класу 0-3 мм та середньог0

дiаллетру частинок вугiлля, яке входить до сировинноi бази кхts ПрАТ кМК
(дЗоВСТдJь)), обумовленi стуIIенем метаморфiзму та Blлi*T,*nc

фюзенiзованих комгrонентiв. Розробленi матештатичнi залехсностi, якi

мм, а також оерелнiй дiаля*тр;д.Фзволя}оть [iрогнозувати BMicT класу 0-З

частинок вугiлля за даниI\{и його flетрOграфiчного ана";тiзу;

- BlTepmre iIOкЕLзано, Що за кýксування вугiльних шiихт з rtiд*иr:{*н!{&i

вrлiстопt газовогО вугtлля збiльшrення витрати тепла Еа кокýу-Еання дФзЕ*ля€

ýе лише забезпечити вiдведення з ка\4ери коксуваIiня бiльiцст кiльк*,;тi

шарогазових прOдуктiв iз бiльшою ента-цьпiеrо. але й гrринаймкi ча{:ткФЕФ

к{,]мшеЕсувати гiогiршення властивостей отримуваног0 кФксу чер*з зiiц}к*эjЕ"ц

cпiK;lиHocTi Lшихти шIляхом iтiлвиrцення кiнцевот темшератури кФк*"у ,F8

tlевного yдосксналенЕя його структури.

- зростанню BMicTy вологи у товарнiй сruолi сfiрияють цiдвиl.i{ення

зЕаченнЯ середньогО довiльногО пок€Lзника вiдбиттЯ вiтрияiту, с}/ýdи

фюзенiзованих компоЕентiв, кiлъкостi деемулъгатору та знихсен}iя тривал*стi

вiдстоювання. з цiеr точки зору, пiдвищення вшriсту газсвФго вчгi_"i:тя _\,

вугiльних шихтах не призведе д(} liогiрtлення умов вiдстоrованl{я *триьэаноТ

кам' яновyгiльноТ смоли.

4" Практична цiннiсть одержаflих резуJlьтатiв;
- проведенi лабораторнi коксуваНня шокаЗаJIи. rцО вiдсiв лрiбних к:эасiв

(<6 мм) IтереД 0статочниМ rrодрiбненняlv1 вугiльноТ ш]ихти дФз}i*j]и"гь

гrgхiпшити механiчну мiцнiстъ одержуваЕого коксу за показниками ýl]j *а

{i",+*1,0 %, та Il0 на 0,1-i,0 %. trlри цъому, чим бiльше в rrзихт,i м:iстжтьс;я

грубiшоГо, в перШу чеРГ}r газOвOгО вугiллЯ (в iнтервалi вiД i5 д* З5 9ii;, ТИМ

бiльший ilозитивний вгrлив Вiлсiв}, лрiбних клtасiв на якiсть ксксу,

- лабораТорними i дослiдно-IтромислOвиlчtи кOксуванняъ{и ilоказано, i]g{-1

збiльшення частки газовсго вугi.lrля в шихтi для коксування з 25 до З5 %л

шризвOдить до збiльшrення виходу головних хiпдiчних продуктiв коксуваiiýя

(смоли, сирого бензолу, ГШУ, аrиiаку" сiрководню),

- деяке зниження шоказникi.в виходу та якостi домен,чсl,с кФксу за

Z1!

i
J
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ý4еханiчноТ (N{25, М10) та пiсляреакцiйною {CSR) мiцнiстю" {ДФ КsРе"ЪЮЁ:ТЬ*Я

зi знижеЕняl'I BMicTY класУ бiлъше 80 шцм i зростання\,! ЗасМiчено*,гl K;taOL}it{

ilденшIе 25 мм вимагае реалiзашiТ компенсуючих заходiв, В {Te,piiJY ЧеРГ'y.

ДСДаТкОВогогliДвеДенняТеПлаЗМеТоЮглiДвишIеннякiнтtеtsиХТаМIТерат-Vрý
KoKci та ушOрядкування його структури.

- оскiльки зроотання BMicTy газовOго вугiлля в ш;ихтi ЕиR€агас

додаткових витрат теIIла. важливим с загrобiгання його }"{арним Еитратаý,{"

зокрема, наднормативнi простот кOксових печей зi знятими дýериýtа

призводять до зростання витрати коксOвог0 газy на обiгРiВ баТаРеЙ На L}t t ]'',

за кожну хвилину такOго прOстоrо.
* екOноNIiчниьди розрахунками доведен0, Що зниження загаэтiвеяьн*j

BapTocTi шихти дае можливiсть знизити собiвартiсть чавун_}' Ёа З_+ ъ ;.

ЕезtsажаючИ на деяке гriдвиттiеннЯ тrитоьлоТ витратИ паJIива в д*ъdf;нЕ{Ф}l':i

процеоi та знижеЕня концентраriii киснIс в дуттi"

- gcHOBHt теоретичнi ШолO,кення та результати ексцеJ]ие{ер"таiiьниЕ

дослiдхtень дисертацiТ викориетовуються в наtsчаJIьному тrроцесi на кафеэ*а>;

еfеталургiйного пztjlиBa та вOгнетривiв Натtiональноi i\{етаryргiйн*i акадеg,лiт

УкраТни. техIlологiй переробки нафти, газу та твердого IIfuiива Нацi*нацьэ;Фгs

rехнiчного унiвероитету <Харкiвський гiолiтехнiчний iнститyт>> та ;*'кiчк*.i

тсхнолOi.iТ переробки нафти i г;lзу Нацiона-шьнOго унiверситет_Ч <jlbBlB*b;ta

по;ri,гехнiка>"

5. Структура роботи.
щисертацiйна робота е цiлком завершеним Еаукови\4 дослlдженняь{, хлдо

вIIкOЕана в paцK€lx науково-дослiдних робiт, здiйснених на заfoIовдеflня ГiрАТ

(МК (АЗоВСТАЛЬ>: <<Вгtлив властивостей шIихти i техн*:т*гiчних

EapaмcTpiB коксування на уNIови експлуатацiТ коксOвих батарей, реакэ;iйну

здатнiсть, iншi показники якостi коксу i роботу доменних печой>> (м лерж,

реестр. 0115U001694); <<Розробка рекомендацiй щодо марочнсгФ i

компонентного складiв вугiльних шихт, що мiстять шiдвищен1, кiлъкiстъ

газового вугiлля, а також технологii ix пiдготовки i коксуванIIя в умсвах кхв
прдт (мк кдзовстдJь) (J\b держ. реест,р. 01 18U0040з4).

Робота складаеться зi вступу, II'яти основних роздiлiв, висновкiв,

списку використаних джерел:! додаткiв. Повний обсяг дисертацii становитъ

154 cTopiHoK: tЗ рисункiв за текстом; 71 таблицi за текстом, 149 найменlъань

викорисТаних джерел на 1б cTopiHKax, б додаткiв на 9 cTopiHKax,

резулътати дослiджень, що увiйшли до дисертацiйнот робсти,

il,1

rt
.i
l{jii

t"i

gщробоВанi )z i l наукових Iтрацъ, у Tol4y числi 4 cTaTTi у" перitlличнлtх

Е{аукOвиХ виданнях iцших держав- якi входять Д0 f)рганiзацii' ек*н*кiчн*г*:

спiвробiТництtsа та розвиТку або европейського союзу, за науковФго напряму,

/,

ь-



за яким пiдготовлено дисерташiю (HaykoBi видання напежатъ до третьOг0
квартиля, вiдповiдно до класифiкацii SClrnago Journal and Country R.апk); 2
cTaTTi у наукових виданнях, вкJIючених до перепiку наукових фахових видань
УкраrЪи; 5 тез доповiдей на мiжнародних науковO-практичних конференlдiях.

"fIалежний piBeHb

виконання висвiтлених

.il

qýобцстага ццеаку_ здqOуцаца у
у роботi дослiджень, отримаЕня

результатiв, ik обробкУ та узаг€Lлънення й формулrовання висновкiв не
виклика€ cyMHiBy.

6. Пiдстав дJU{ суплнiвiв У Ц&yковiй доброчесностi дисертанта IIри
детаJIьному ознайомленi з роботою не виявлено.

7. Запитаннfl й зауважеЕня, якi виникли при розглядi дисертащЁý:
1. У шершому роздiлi наведено технологiТ виробництва метаJý/ргiйного

коксу за vчастю газOвого вугiлля. Автор до таких технOлагiй вiднiс *s*с*би.
гIOв'язан1 з ретельниМ полрiбнення},{ слабкоспiкливогс вVгi,э.эя"
викорисТанняМ ооляноТ киýло:ги в лроrдесi кокс)/вання, брикет_чваýЕсяý€-
трамбуtsанням, ,гермiчноТ шiдготовки i виробництвом формовацФг.t} к*кс,,,,,
Однак, iснують ще сгlособи. якi дозволяють пiдвищити частку гж*вФгФ
вугiлля в складi вугiльноТ шtrихти, TaKi як SCOPE 2i i техн*логiя вир*бниатва
коксу без уловлIовання" Ввахtаю, i]io ik теж необхiдно бу-ло розгjIян,vти, ,l-аF;

ЯК Цi СПОСОбИ ДOЗВодяЮтъ гliдвиtцити часткч слабкосшiкливого вз.гi"а;rя ;*
5{,}ira.

2" Методику визначення впливу BMicTy гtилоподiбних класiв в.чгi:тьн*7
ItIихти на власТивостi смоли кам'яноВугiлъноi необхiдно було ошиса?й у
другому роздiлi кМетодологiя дослiдження)).

3. В дисертацiйнiй роботi, <PоЗДIл 3> (cTopiHKa 132), наЕедено: <f;aнi,
викладенi в табл" 4.5 i 4.10, свiдчать, що збiльшення BMicTy взrгiляя T*ck
Рrеmiurп з 0 до 2а-28 0/o шривело до зростання: BMicTy класу меншlе fi"S мьс -;

вугiльнiй шихтi з 37,l до з7,4_37,5 % або на 0,з*0,4 % абе,; гYстини
каý4'яноВугiльноТ сI\dолИ з i2З0 до ]24t]*\249 кгlпд:j або на 1Ф-i9 кг;'h.{j эбt.;
впаiсту речовин} нерозчинних в xiнoлiнi з 12,2 до 14,1 %)). Чи вгtевненi ви що
тiльки це вугiлля даJIо такий зрiст псказникiв? Можливо збiльшэецнi Blcl*Tv
газового вугiлля також вп-{инуло на цi змiни,

4, В ДисертаIIiйнiй роботi, кРОЗfiIЛ 5> (cTopiнKa 1i.4-ii5.!_ наэзеденt,;

ТабЛицi 5.11-5.13. Вугiлля lrостач;ulьника (ТАЛТЕК> у таблицях 5.1tr та 5.1З
ГЖП та КП, а у таблицi 5" 12 ГЖо та Ко. Пояснiть, будь ласка?

5. У Висновках @ОЗДIЛ 5> (cTopiHKa 127), наведено: кВикористання
ДОМеННOГО коксу, отриманого з шихти з гriдвищени\я BMicToM газOвФг0
вугiлля, призводить до пiдвищення середньоi питомоi витрати скипового i

г{лаýчваIiЕя i

лостсвiрних

IчIета[урГiйногО коксу, а такоЖ коксовогО горiшка. При i{b0Мy трФхи

/



знизилася концентрацlя кисню в дуттi.>. Проте на стор. tr25 наведен0: кУ -

дослiдному перiодi iз-за зниження характеристик мiцностi доменнсгФ коксу з
метою недопущення захаращування горна i горiння повiтряних фурм була
пOнихtена tsитрата коксового горiшка на 18,2 кг/т (з 71 до 52,8 кг/т).> Не
зовсiм зрозумiло що вiдбуваеться з витратсю коксовсго горiшка? Г{ояснiть,
буль ласка.

6. Нажалъ у роботi не наведено економiчног0 розрахуЕку. Проте у
заг€LIIьних виснOвкЕlх та у <РОЗ[Iл 5) (cTopiHKa 126) про це гсвориться.

7. З п'ятого роздiлу не зовсiм зрозумiло, чи використовуваJIись
запропонованi рекомендацii якi наведенi у висновках третього роздiлу, ш{од0
використЕtння прогресивних схем пiдготовки вугiлля"

Висновок

Оцiнюючи лисертаrliю В tliлому, вважаIо, що воЁа с закiнченl,ть.f
H85;rq6rrN{ дослiДженняivl, Щисертантоп,l на пiдставi отриманих рсзчльтатi*
виконанИх лабораторних, дослiднО-промислових та промислових дослiджень
вирiшено важливе науково-технiчне завдання, яке характеризустьсЁ
ýауковоЮ новизнсIо та n4aе шрактичну uiHHicTb. а саме * розробленФ цаук*еф,
*бгрунтованi параметри виробництва. дOменнога ксксу з вугiлъних tлiихт. 1ýФ
характеризуються пiдвищеним BMiсTOM гЕtзового вугiлля.

Вищенаведенi заувЕDкенця та запитЕtння не погiршуlоть-":rlJ-\vtlgDvлvлr 5crJDcrr,t\Е.tlflЛ li1 .JanlИ'l'ittlнЯ Не ПОГlРШУiОТЬ загаJIьного
II0зитивного враження вiд роботи i не виклйкаютъ cyb,rHiBy у достовiрностi
резулътатiв роботи та висновкiв, до яких прийшов дисертант.

За ТеМОЮ i ЗМiСТОМ Дисертацiя цiлком вiдповiдае сгrецizuтьностi 161 _
Хiмiчнi технологiТ та iнженерiя.

матерiал викJIадено в логiчнiй послiдовностi, стиль викладання
забезпечуе сприймання матерiагу, okpeмi роздiли м€tютъ мiж собоrо
вiдповiднi логiчнi зв'язки.

НалежниЙ рiвенъ планування i виконання висвiтлених у -sобr:т:

дослiджень, о,гримання достовiрних резулътатiв" ik обробку та узагшiьнензя-й
формулювання висновкiв не викликае cyMHiBy.

На пiдставi викладеного, берl^rи д0 уваги актуалънiсть т,еl\{и

дисертацiйноi роботи, наукову новизну та практичне зшачення одержаних
резулътатiв, достовiрнiсть та обцрунтованiсть положень, висновкiв i
рекоI\4ендацiй, сформульованих у дисертацiТ, вваж€lю, що робота Фатенка
Сергiя Валентиноtsича (кокСУвАння вугIльних шихт з
пIдвиIцЕниМ BMICT0M гАзового ВУГIлЛrI), вiдповiдае вимогам
поточноi редакцii (вiд 12.07.20]'9 р.) Наказу МОН УкраiЪи вiд 12.01 "20|7 р,

I

|,_
l""



Nb 40 кПро затвердження Вимог до оформлення дисертацi"i> та rrоточно'i

редакцii (вiд 29.10.2020 р.) Пост€Iнови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 6

березня 2019 р, J\b 167 <Про проведення експерименту з присудженЕ{я
ступеня доктора фiлософii>.

Вважаrо, що дисертант Фатенко Сергiй Ва-шентинович заслугOвуе на
присулження наукового ступеня доктора фiлософii за слrецiальнiстто 161 *
Хiмiчнi технологiТ та iнженерiя (галузь знань 16 хiмiчна та бiоiнженерiя)"
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