
вIдгук
офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу Фатенка Сергiя Валентиновича

<<Коксування вугiльних шихт з пiдвищеним BMicToM газового вугiлля>>,
подану до захисту у спецiалiзовану вчену раду ДФ б4.050.029 при

Нацiональному технiчному унiверситетi <Харкiвський полiтехнiчний iнститут>>
на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 1б1 - хiмiчнi

технологii та iнженерiя

!Iilt.,,.;,,,icl,tTlзгte Фl,лtк;liоtлувалltIя гтiдlпрlасп,лств N4с,га_п)/ргiйrirэl' галу,зi та Тх

].l0]пi],],{ili l,it]IIrэ пt,lв'язаlli з е(lективtliстю коксохiпцiчних комбiнатiв, якi сьогоднi
iIpaill.эio,f ь в деrцо нестабiльних умовах, спричинених ускладненням
з;iбезпе.rснпя с1.1ровинноТ базлt, першочергово, через зменшення видобутку
вi,t,.лt.t:]tlянсlго KoKciBHoгo вугiлля. Тому розробка нових методiв застосування
B,vгi.rb}lIIx Iil].IxT iз збiльшеtrим впцiстом низькоN,Iетап,rорсРi:зоваIlого вугiлля,
пок,паJll,I яl((il,о у l+ашiй деряtавi е бiльш суттевими, анiж родовиiца коксiвного
tзl.,гi.пJlяl, - [lalц:}l}и.lal:ill0 актуальtIе зrlвдаt{ня. Саме такiй TeMi присвячено
л [{i] е] )"гl] I t i tli t lr, роботу (/IC ) Фате нка Сергi я ВалентиновLI ча.

il 1lllilliT,i .tit,Ktl i:(lорллr,льованi мет,а та зада.ti дсlслiдrкс,нllя. Ретельне
it_зltaiiott.;lellIIя :] дисертLittiсlо jIозволяс стверджуI]ати, ltlo вони виконаrti.

/[t,tcc:tl'raHToп,t бl,ли проведенi лабораторнi, дослiдно-проь,tисловi та
Il1,ONii.li]jtOlзi Jцtlслiд}кеLtltя iз вr,tкористанням сучасних стандартизованих методiв
IJl,t]Hillit]Iiiiit яttiсних показникiв вугi.lt]rя, коксу i кам'яновугiльноТ смоли.
,jiilll.:j-,,lllitiilrlt робоr,а BI.1l{o{laIlll в ])a\IIiax IIilyIiово-дослiдних робiт, здiйснених tta
зil|,jr_)]jJi.tiiI::l I1pAI'((Mii ((АЗОВСТАЛЬ): <Вплив властlлвостс,ii шихти i
,l,exllojl{)гi.Itti.tx IlapaмeTpiB r<сlксування на уN,{ови експлуатацiТ коксових батарей,

])eaKltilrlI1', здатtliсть, iHirli показники якостi коксу i роботу доменI-Iих печей> (ЛЪ

дерiri, рессl,р. 0115U00l69a); <Розробка рекомендацiй щодо марочного i
I(оN,]пilIIеi{,l ]lol о сttлtадiв вугiitъних шихт, що п,tiстять пiдвrtшелlу кiлькiсть
1,;i.ii)].;qlLt, ],, ij-].;trl. il ,г;lко)ii техIlологiТ Тх лirrго,гоl]ки i кt-lt<счваFIня i| )\{oi]ax КХВ
Г1;l.\ I- ,,,1,,,1Il <r,\ЗОВСТАЛЬ> (Лл лерiк. ресстр. 01 18U004034).

Ёýгr\,т;овl tIовизIlа лr{cepTalliriHoT роботи полягас в том},, rilo дисертант
ol,pi]t',lt,IB Bllepiue настугtнi важливi результати:

lia,l,aHOBJlel{o) tI{o граrI)цоl\4етричнt.tй ск.пад ItIихтLt з сr,lровинноТ бirзи
i,:XB IIpA'I' (N4K кАЗОВСТАЛЬ), якиti с)/ттсво вп_цI4i:iilt. I{i,} проrtес
ii{)к;\,,I]ilI{ня, t] cilN4e. rtiлькiс,гь фракцiТ 0-З rчrшr та, вiдпоiзiдrlо, середrriй
,lliп,,;e,l-p LIac1]1,1ttoK вуr,iлля, визнаLIаIоться ступенем метап,rорфiзму, який
itl],io]]}l х;lрактеризuоть показtlикопt вiдобрах{ення вiтринiту i BMicToM
r]-ltolletl iзова I Iих Kobl понеrт,гi в;

Ij()Ka:]a]Io, що ]]ptl KoкcyBallt,ti вугi-ltьtlих шL{хт з пiдвиrцеitиNl Bl,ticToM
г;:tзог]ого вугiлля доt]iльно збiльшувати кiнцеву температуру коt(сових
]ili:l4ti]). Utо fiflс,гь зN,{огу частково компенсувати погiршелttля
ll.jiila,гI.tвостей оr-рi4N,Iyвtlного коксч через зниження спiк.lтивостi шихти,
,(]i,l,., tзiлбчtзltс"t,t,слt t,jIlilcJlil(tl}( вj]едеtlня у lT скJIад бiльrrrоТ кiлькостi
t,*v ;-i.ltля Mapr<lr I',



lIi,jll][{IценLIя BMicTy газового вугiлля у вугiльних шихтах не призводитъ
il,.i tlогiрtltеннл 

' 
ynu.,,u вilддi.llенгrя вiд к|lNt'яновугiльгlоТ смоли

на,rlсN4ольноТ води.

Практи.Iна значимiсть дисертацiйноТ роботи полягас в том} rцо:

розроблено NiIетодику вибiрковоТ класифiкацiТ i подрiбнення вугiльноТ
IlIItхти, яка дозволяс полiпшити ш,техагtiчну мiцнiсть одеря(уваного
к()1{су за показникаN,Iи П25 Hs 0,4-1 ,0 %, та I16 на 0,\-1,0 О/о;

ilt}Kilзal{o, l_tlo збiльшення частки газового вугiлля в шихтi для
l(о}iсування з 25 до З5 % призводить до збiльшення виходу ряду
гrрод,чктiв коксуваL-Iня (сп,tоли, сирого бензолу, газ} aMiaKy,
сiрttоtзолгrю). lJеяке зни>Itення показникiв виходу та якос,гi доменного
liоKcy за Mexaiti.tHoT (Мrr, М19) та rтiсляреакцiйною (CSR) мiцнiстю
l\,lо)Kнa tIacTKoBo компенсувати за рахунок додаткового пiдведення
,l 

i]1 L]ia ( lliлвиIItеIJilя кiнцевих температур коксування);
- aiitiItсlп,tiоitlип,tи 1lозрriхVllкilп,II,i llоведен(), iIlo зI{I.{}кеI{L{я заготiвельноi

Bit;;TocTi ших1,I.1 за раху}lок додаваFIня бiльшоr кiлькостi вугiлля марки
Г:,tас п,tожливiс,гь знизити собiвартiсть LIaByHy на В,4 $ США/т;
tlctloBHi теорети.лнi положення та результати експериментальних
дослiджень дисертацiТ використоRуються в навчальному процесi на
i,,аtl]сдраlх ]чIе,l i1.II\/ргil.rного гlал}]ва та вогнетривiв }lаr(jональноТ
Nlсl,iulургiЙноТ itкадеп,riТ УкраТни, техноJtоI,iЙ гrереробitи нii(lти, газу та
,j l]срдOIо Ilал1.Iва [[ацiогIального технiчногсl унiверситету <Харкiвський
tlсl;tiтехнi.лний iнстlттут>> та хiмiчноТ технологiТ переробки нафти i газу
{ iiritioналbFIoго унiверситету <Львiвська полiтехнiка>.

С(lо1-.к,rульованi в дисертацiйнiй робо,гi гtауковi по-[о)iе}"I}lя. lзиснов]iIi та

1lctttlrteH,ttatiii' €- Te(}pe,t-tIrlHtt обгрl,нтованi, Тх дocTclBilrlIicr-b rriлr,вердiкусться

рсз}/":lы,аl,il},lij експериNIентilльних i теоретичних дослiдittень з використанням
cyLIacHI,Ix t]ксIIериNIелlтtlльних та розрахункових методiв, а також комп'ютерноi
обробк и оl р1,1N,Iаних резул bTaTi в,

С,r,l;ъ,tс,гчlrа та обсяг дtlсертаIцiiirrоi роботlr. Роботу, l]икоI{ано в
I-IartioHarlblIo\,{y TexHi.tHorr,ry унiверситетi <Харкiвський полiтехнi.tнttй iнститут>.
f{t.тсе1l,гilLliя; ск.[адаеться зi вступу, 5 основних роздiлiв, загальних висновкiв,
clll.]cKv лiтератури та додrrгкiв. Повний обсяг дисертацiТ складае l50 cTopiнoк, з

яl{Ijх - lЗ plrcyHKiB,rir 71 т,аблиць по текст,ч, 149 найме}{увань вLIкористаних
"rli,t,eparvptllIx l{iкepe.lI Ll.t lб сторiгtltах, до/lатки на |2 cT:opiHKax. У долатках
Ilавсдено l]оI;уN,Iенти) IIlo r-riдтвердlttують впровадження резуль,Iатiв itсlслiд)iенi-iя.

()tlэrлрпrлення дисертацiлiноi роботrr. N4атерiал дисертацiйноi робо,ги
B}.,IltJlajtt]Ho, r] основному, граN,lотною технiчною украТнською мово[о та подано в

послiдовносr,i вiдповiдгtо до поставлетrоТ ]чlети i завдань дослiдlкенгtя,
Br.rlliltleIiII}l ,tKl.tx розкрито достатньо пOi]но. Обсяг i струкгу;lаi 1lсцензованоТ
роботи tзiдitсltзiдас виNIогап,r !АК N4OH УкраТни. шо виоуваються до дtlсертацiй.

Запитання та зауваження, якi виникли при розглядi дисертацiйноi
роботи й автореферату.



1. В актуальностi та новизнi frC нема посилань на досвiд попереднiх
робiт застосування кам'яного вугiлля низького сryпеня метаморфiзму для
Bi{ роOни ц1,1]а ко ксу.

2, ГI. З <НауковоТ новизF{и.,.)) написаний I]евдало. Не зlэозумiло на
lIoKlt:]HIlK вi:lображеFIня вiтlэинiту, суNIи фюзенiтових компонентiв якоТ речовини
(в1.1хiлtltlгtl rзугiллrя???) впливас BMticT вологи у товарнiй смолi, TaKorK не
:зllt,t;\,п,ti.пtl якI,{N,I LIиноN,,I кlJIькlсть води у товарнiй смолi може впливати на
xllpali,fL,l]l1c-гt]KIJ органi.lгtоТ частини вихiдного вугiлля (або смоли???). Те саме
стос\,€]т,ься п. 4 висновкiв до розд, 4 та п. 4 загальних висновкiв, якi дублюють
в I] I l te IJ l(a:]il I]y I{ о визну.

3. }Ic зрозуп,liлрtм с п.4 <Практичного значення..,>. Запобiгати втратам
l-еплll трсба ), будь-якоN,Iу в}rпадку. Яким чином збiльшення затрат на 0,I о/о на
lI;tc ill]t-icToIo пов'я:]аFлс iз застосуванняN4 газового вугiлля (ГВ)? Якби не
зас г{)(-]оl]iYlJi].;1Ll i-B, ,гсl вl,рат вiд простою не бу.,rо б'?

4. ilри характеристицi запасiв вугiлля марки Г автор не HaBiB iнформацiТ
лtl якtli категорiТ воr{и вiлносяться (промисловi, розвiданi, прогнозованi тошо),
Ilозttачеtlняt А, ТJ, Cl, С2, I1о,щ€iнi у табл. 1.1, вимагають пояснень.

5, ijl ,геr<стi дисеllта{{ir'прис1,,тrri 1rяд вiдгtоl.:ttо IIеко}lекl,гтттх" i]lорпIvIIоваIiь,
lii,ili], ,i,*1lbiittiB. ItcTo.1ttocTi: (\,{аJtо\,lетаморrРiзоване вуr,irtля>

{ltI.i.зьtttlп;е,r,аl,,iорt};iзовi]не вугiлля?) (по т,ексту дисертацiТ); ((коксува}{ня в умовах
п,riи;бitсейttr.lвtll' сировиI{IlоТ бази>> (використання сировиI-1и з рiзних басейнiв
ll},г!.lr,ltя'?) (с:т,.43); <вугiлля цlубiшоТ групи) (крупнiлlа фр.вl,гiлля?) (ст.52);
((сiiojlOtj{-]iIlirl l)I.IBaJtocTi>> (Tprt валостi?) (ст. 1 ]0).

6. )' розд. 2 бажilнс) наводити TaKoiK характеристики вихiдноТ сIлровини,

рсltгсII1,i}i 
,гоtilо, yN4oI]1,1 Тх вiдбору.

1. i}llcHoBoK (<Аrrалiз)/юLIи...)), ст. 61) стосовно BпJlI.tBy ступсня
F.lc-,},ilr,,iOi)i]lilзrtr, гrа Bп,Ticт lijlacy 0-З ь,тп,r i серсlднiЙr розлтiр tIастинок вугiлля, дагti
лlис, _],],""] 5 ,i,ijl ,,эiгlлl. З. l i 3.2 IJLIN,IaI,aloTb t]оясFlеIIь ((за суттю)). i] caNle: Lloi\4y
,tбi"llьtшенtIя сl-yпеня NIетаN,Iорфiзп,rу сприяе зростанню BrlicTr, дрiбних сРракцiй
Bril,];.lя i ltы Ile чзго/]}кусться i:з загальноприЙнятими уявленнями.

8. }i ДС автор liaвollIll,b розробленi ним рiвняння регресiТ (шлатематичнi
llolielri). iiiii (,)Ill,]c\/loTt, рiзгtоп,tанiтнi процеси. Проте автор lIe встаI]овлюс
i,lд(,}iгiз,l,iii1.:,,,l], l1.14x рiilгt;тttт,, }] ]1L-яI(их вl{lIалкilх не lIояс}Iiос приз}{аItення 1эiвнянь
( btc t,r, i'x с,гlзtlllення).

9. iIo ходу ДС (особливо, у розд. 4) наводиться ду}ке баг,ато
xa}]i,lKTcl]llL]1,I1K вихiдгtогt-t вугiлля та шихти, якi подано у рiзних таблицях i

1эtlзлi,tl,tх, i]i,ile lIазRа цих :3разкiв с всIоди однаковото. IJe утруднtос сприйняття
l.,j;l l,ijl-r jlл.,, : illtнtпгаr: пояi]iIсiI{lяl/1,зl,t1,1t.пt,IlеIlIIя: якI,{N{I,[ поI(a]:]}II.i I(abIT,1 i .tol,t1,

lзi.tt1,.iзгlялllс}l зразкtr iзlахiлt,лоТ сировини, чи вiдбиралися вони у рiзнi промiжки
II|]с}/,{,iлtrlо..i{-пя зру.tностi сгtриГlняття необхiдно, хоча б у rrазвах, }Iаводити
i}Ir,Ii]i,:,_]i]. .ili!,i.l, rзi:tбсlру ToIIlt.l,

}}*в,jс*Otзtlк. В резуrIь,гlтгi розгляду предсl-ав.пеноТ роботи N,lo)ItFIa зроби,ги
BI.1cF]oBi)Ii. lцо дисертаuiя tI}aTeHlco Серr-iя Еlа.гlеlr,гиtlовиI{а <[tоксування
:]},t,i.rci,lIltK IIILIxT з пiдвrrщеIIим вплiстопr газового вугiлля>> с завершеною
{lllallclо, lз яtсiй на\,ковий piBellb та повнота викладення результатiв дослiджень



повнiстю вiдповiдас вимогам <Порядку проведення експерименту з
присудження ступеня доктора фiлософii>>, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд б березня 20|9 р. М 167, та положень <<Вимоги до
оформлення дисертацiТ>, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраТни вiд 12.01.2017 J\Ъ 40 щодо дисертацiй, поданих на здобуття наукового
ступеня доктора фiлософiТ. Наведенi в роботi науково обrрунтованi теоретичнi
та експериментальнi результати у сукупностi допомагають вирiшити важливi
для розвитку краТни завдання. Автор дисертацiйноТ роботи, Фатенко С.В.,
заслуговуе присудження наукового ступеня доктора фiлософii за сrrецiальнiстю
i 61 хiмiчнi технологii та iнженерiя (галузъ знанъ 1б хiмiчна та
бiоiнженерiя).

Д.,r.н., проф. кафе2црлr хiмiчноi технологii
переробки нафти та газу Нацiонального
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