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(ВПЛИВ СИРОВИННИХ ТА ТВХНОЛОГIЧНИХ ФАКТОРIВ НА
ТЕПЛОТУ ЗГОРЯННЯ КОКСУ>

подану на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiТ
за спецiальнiстю 1б 1 - хiмiчнi технологii та iнженерiя

1. Актуальцiсть теми дослiджецня.
Перспектива розвитку чорноi металургii та вплив, який чинять на неi

потреба в eItoHoMiI енергоресурсiв i скорочення викиду вуглекислого .шу,
багато в чому зЕlJIежать вiд технологiчних процесiв у виробництвi чавуну i
коксу. В умовах обмежених pecypciB коксiвного вугiлля i все бiльш

жорсткого екологiчного законодавства виробники коксу та чавуну в ocTaHHi

роки об'сднують зусилля для вдосконалення технологii коксування на ocHoBi

технiчних вимог, якi висуваIоться до якостi i властивостей коксу в доменнiй
печi. Близько 70 % Bcix витрат енергiТ в чорнiй метаJIургii припадас на

енергоспоживання в системi виробництва чавуну, в тому числi близько 50 Оh

- в доменних печах, близько 15 % - у виробництвi коксу, близько 5 % - у
виробництвi агломерату i близъко I % - у виробництвi окатишiв. I-{e вказус

на той факт, що виробництво чавуну мае в своему розпорядженнi найбiльший
потенцiал енергозбереження в чорнiй металургii, а процеси в доменних печах

i в коксовому виробництвi вiдрiзняються найбiльшими енергоемнiстю i
споживанням вуглецю.

У свою чергу, близько 55-65 О/о маси коксу в доменнiЙ печi згоряе як

паливо в зонi циркуляцii перед фурмами, що свiдчить про необхiднiсть

пiдвищувати BMicT вуглецю в KoKci i його теплоту згоряння.

На ocHoBi промисловоi практики для доменних печей рiзного об'сму в

низцi краIн cBiTy для металургiйного коксу встановленi значення основних
показникiв якостi.

Вiдсутнiсть теплоти згоряння серед найважливiших пок€вникiв якостi

доменного коксу свiдчить про недостатнiй piBeHb опрацювання даного
питання, хоча вiдповiдно до мiжнародноi практики коксохiмiчнi
пiдприемства Украiни зобов'язанi включати до статистичноТ звiтностi

rrоказники теплоти згоряння основних коксохiмiчних продуктiв, зокреМа,

коксу, смоли, бензолу i газу.

У зв'язку з цим, постас питання про розвиток наукових основ i уявлень



щодо впливу сировинних та технологiчних факторiв виробництва коксу на
величину його найвищоi теплоти згоряння.

Виходячи з викладеного вище, треба визнати безсумнiвну
акryальнiсть науково-технологiчноТ роботи, спрямованоi на розробку
науково-обrрунтованих рекомендацiЙ щодо керування величиною наЙвищоТ

теплоти"згоряння коксу.
2. Сryпiнь обГрунтованостi i достовiрностi наукових положень i

висновкiво викладених у дисертацiйнiй роботi обумовлена детальним
критичним оглядом наукових публiкацiй щодо дослiджуваноi проблеми,
чiткою й коректною постановкою задачi, значним i вичерпним обсягом
експериментальних дослiджень. Щисертантом квалiфiковано поеднано
використання теоретичних та емпiричних методiв дослiджень зi
стандартизованими методиками визначення якостi сировинних та кiнцевих
матерiалiв, з такими сучасними високоiнформативними аналiзами, як
визначення показника окиснення вугiлля i шихт, реакцiйноТ здатностi (CRI),
механiчноi i пiсляреакцiйноi мiцноотi (CSR) та калориметричного (Qao1,, Q,i)
аналiзiв. Пtоден з теоретично та експериментально обцрунтованих висновкiв

дисертанта не викликас пiдозри у недостовiрностi.
3. Наукова новизна i значимiсть роботи полягае у наступному:
- максимальна величина найвищоi теплоти згоряння доменного коксу

досягаеться при KoKcyBaHHi вугiльних шихт (незалежно вiд величини iх
насипноi густини), що характеризуються наступним набором показникiв
якостi: R.o:0,9 |_-О,94 О/о; Vduf:30,5-З I,0 Оh; CduL83,80-83,83 7о; Hduf:5,01-5,02
О/о; OoduL 8,42_8,45 yо.

- зниження на 1 0/о BMicTy вуглецю (волню), а також пiдвищення BMicTy
кисню у вугiллi при його окисненнi призводить в середньому до зростання
вiдповiдно на 0,26 (1,46) та 0,22 МЩж/кг найвищоi теплоти згоряння

доменного коксу;
- збiльшення BMicTy класу 0-З мм у вугiльнiЙ шихтi на | О/о призводить

до зниження величини найвищоi теплоти згоряння в середньому на 0,0067
МЩж/кг. Збiльшення насипноi густини вугiльних шихт на 100 кг/м3

призводить до зростання найвищоi теплоти згоряння доменного коксу на
0,05-0,12 Мlж/кг.

- збiльшення кiнцевоi температури коксування на 10 "С призводить до
зниження величини найвищоi теплоти згоряння коксу в середньому на 0,037
МЩж/кг. Збiльшення швидкостi коксування на 1 мм/год призводить до
пiдвищення величини найвищоТ теплоти згоряння коксу в середньому на

0,0493 МЩж/кг.
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- збiльшення середнього дiаметру частинки коксу на 1 мм призводить

до зниження величини його найвищоТ теплоти згоряння на 0,009-0,013
МЩж/кг при мокрому гасiннi та на 0,004-0,008 IVIЩхс/кг llри сухому гасiннi
коксу.

- збiльшення частки коксу сухого гасiння на 1, % призводить до
збiльшення найвищоТ теплоти згоряння рiзних класiв крупностi коксу на

0,005 6-0,00 87 МЩ>rJкг;

- зниження на 1 %о BMicTy вуглецю (водню), а також пiдвищення BMicTy

кисню призводить до зростання найвищоi теплоти згоряння в середньому
вiдповiдно на 0,409 (1,503) таO,З26 М{ж/кг;

- зниження дiйсноi (уявноi) густини на 0,1 г/см3 призводить до
зростання найвищоI теплоти згоряння на 0,6209 (0,65З9) МЩж/кг;

- пiдвищення поруватостi на \ yо лризводить до зростання найвищоi
теплоти згоряння на0,2З4 М.Щж/кг;

- зниження (пiдвиrцення) BMicTy анiзотропноi (iзотропноi) текотури на 1

% призводить до зростання найвищоТ теплоти згоряння на 0,035 (0,0З8)

VIЩж/кг.

4. Практична цiннiсть одержаних результатiв:
- розроблено науково-обrрунтованi рекомендацiТ щодо збiльшення

величини найвищоi теплоти згоряння коксу. Встановлено кiлькiсний вплив
складу та показникiв якостi вугiлъноI шихти, способу iT пiдготовки до
коксування, умов il коксування та ошособу гасiння коксу, а також показникiв
якостi коксу на величину його найвищоi теплоти згоряння.

- piBeHb <<готовностi>> коксу, виражений величинами виходу летких

речовин i дiйсноТ ryстини, значно впливас на величину найвищоi теплоти
згорання. Менш <<готовий>> доменний кокс характеризуеться бiльшими
значеннями найвищоi теплоти згоряння його класiв крупностi. Виходячи з

цього, значення найвищоI теплоти згоряння доменного коксу може служити
критерiсм оцiнки ступеня ((готовностi> доменного коксу (на додаток до вже
наявних).

- розроблено два патенти Украiни на кориснi моделi <Спосiб отримання
коксу).

- розраховано, що пiдвищення теплоти згоряння кокау на 0,ЗЗ МЩж/кг,
внаслiдок впровадження розроблених у диаертацii рекомендацiй, призведе до
eKoHoMiT 1800 т коксу на 1 млн. т залiза, або 6,48 грн/т залiза.

- ocHoBHi теоретичнi положення та результати експеримент€}JIьних

доолiджень дисертацii використовуються в навчалъному процесi на кафедрах
металургiйного палива та вогнетривiв Нацiональноi металургiйноi академii
Украiни, технологiй переробки нафти, газу та твердого паJIива Нацiонального
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технiчного унiверситету <Харкiвський полiтехнiчний iнститут> та хtмtчноt
технологii переробки нафти i газу Нацiонального унiверситету <Львiвська
полiтехнiка>.

5. Структура роботи.
Щисертацiйна робота е цiлком завершеним науковиIчI дослiдженням, що

виконана в рамках науково-дослiдних робiт, здiйснених на замовлення ПрАТ
кМК (АЗоВСТАЛЬ>: коптимiзацiя складiв шихт КХВ ПрАТ (Мк
(АЗОВСТАЛЬ> в умовах мiжбасейновоi сировинноi бази коксування 2018

рокр) (JФ лерж. реестр. 0118UOOa033); <Оптимiзацiя складiв шихт ПрАТ
(МК (АЗОВСТАЛЬ) в умовах мiжбасейновоi сировинноi бази коксування

2019 року) (Ns держ. ресстр. 0119U102418); <Розробка рекомендацiй та

технiчних рiшень щодо збiльшення разовогQ завантаження коксових камер)
(JYs держ. ресс. 0120U102763); <Оптимiзацiя складiв шихт ПрАТ (МК
(АЗОВСТАЛЬ) в умовах мiжбасейновоТ сировинноi бази коксування 2020

року. Оцiнка впливу рiзних складiв вугiльних шихт на мiцнiсть i якiснi
характеристики коксу та його витрата в доменному цеху) (Jф держ. ресстр.
0120U10276l).

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

списку використаних джерел, додаткiв. Повний обсяг дисертацii становить
167 cTopiHoK: 32 рисункiв за текстом; 64 таблицi за текстом, 125 найменувань
використаних джерел на 13 cTopiHKax, 8 додаткiв на 19 cTopiHKax.

Результати дослiджень, що увiйшли до дисертацiйноi роботи,
апробованi у 20 наукових праць, у тому числi 7 статей у перiодичних
наукових виданнях iнших держав, якi входять до ОрганiзацiТ економiчного
спiвробiтництва та розвитку або Свропейського союзу, за наукового напряму,
за яким пiдготовлено дисертацiю (HayKoBi видання наJIежать до третього

квартиля, вiдповiдно до класифiкацii SCImago Journal and Country Rank); 3

cTaTTi у наукових виданнях, включених до перелiку наукових фахових видань
УкраТни; 8 тез доповiдей на мiжнародних науково-практичних конференцiях
та 2 патенти.

Належний piBeHb особистого вцескy здобyван_а у планування i
виконання висвiтлених у роботi дослiджень, отримання достовiрних

результатiв, iх обробку та узагаJIьнення й формулювання висновкiв не

викликае cyMHiBy.

6. Пiдстав для cyMHiBiB у
детальному ознайомленi з роботою не виявлено.

7. Запитання й зауважtення, якi виникли при розглядi дисертацiТ:
1. Список публiкацiй злобувача наведено в анотацii. У пунктах 7 та |З

у перелiку aBTopiB, здобувач вiдсутнiй.

дисертанта при



2. У першому роздiлi автор описус прогноз теплоти згорання коксу за
рiзними показниками, але здаеться, що потрiбно було б розглянути i вплив
теплоти згорання коксу, як паJIива в доменному процесi.

3. У висновках <РоЗДIЛ 2) наведено; <ЩСТУ ISo 1928:20Об <Палива
тверлi мiнералънi. Визначення найвищоi теплоти згоряння методом
спЕLлювання В каJIориметричнiй бомбi та обчислення найнижчоТ теплоти
згоряння>. Проте у самому роздiлi наведено тiльки визначення i розрахунок
найвищоi теплоти згоряння. Чому автор дисертацii не привiв розрахунку
найнижчоi теплоти згоряння?

4. В дисеРтацiйнiй роботi, <PоЗДIЛ 3> (cTopiHKa 42) автор вказуе, що
перiод коксування вугiльних шихт склав - З годин при досягненi по центру
коксiвного завантаження 950 "с. Виникае питання, чи достатнього цього часу
коксування для трамбованих вугiльних шихт, оскiлъки густина завантаження
значно бiлъша нiж при завантаженнi насипом?

5. В дисертацiйнiй роботi, (РОЗДIЛ З> (cTopiHKa 47) автор пише: <Ще
пiдтверджусться максимальним ступенем наближення профiлю лiнiт (002)
цього вугiлля ло профiлю графiту....)). Не зовсiм зрозумiло цей вислiв.
Пояснiть, будь ласка?

6. У висновках <PоздIЛ 5) (cTopiHKa 125), автор вказус:
<МаксимаJIьним piBHeM найвищоi теплоти згоряння незалежно вiд способу
його гасiння, характеризусться кокс крупнiстю бiльше 25 мм, а мiнiмальним
- кокС крупнiсТю менше 10 мм.>. Наведенi данi у таблицi 5.20 суперечать
цим висновкам, також, у пунктi 5 говориться, що найбiльшим piBHeM
значення найвищоi теплоти згоряння характеризуетъся коксовий пил Усгк.
Пояснiть, це будь ласка?

Висновок

оцiнюючи дисертацiю в цiлому, вважаю, що вона е закiнченим
науковиМ дослiдженням. .Щисертантом на пiдставi отриманих результатiв
виконаних лабораторних, дослiдно-промислових та промислових дослiджень
вирiшено важливе науково-технiчне завдання, яке характеризуеться
науковою новизною та мае практичну чiннiсть, а саме - розроблено науково-
обгрунтованi рекомендацiт щодо керування величиною найвищоi теплоти
згоряння коксу.

вищенаведенi зауваження та запитання не погiршують загального
позитивНого враЖення вiд роботи i не викликають cyMHiBy у достовiрностi
результатiв роботи та висновкiв, до яких прийшов дисертант.

за темою i змiстом дисертацiя цiлком вiдповiдас спецiальностi 161 -



Хiмiчнi технологii та iнженерiя.
Матерiал викладено в логiчнiй послiдовностi, стиль викладання

забезпечуе сприймання матерiалу, oKpeMi роздiли мають мiж собою
вiдповiднi логiчнi зв'язки.

Належний piBeHb планування i виконання висвiтлених у роботi
дослiджень, отримання достовiрних результатiв, iх обробку та узагальнення й

формулювання висновкiв не викликас cyMHiBy.

На пiдставi викладеного, беручи до уваги актуальнiстъ теми

дисертацiйноi роботи, наукову новизну та практичне значення одержаних

результатiв, достовiрнiсть та обГрунтованiсть положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацii, вважаю, що робота
Мирошниченка Iгоря Володимировича (ВПЛИВ СИРОВИННИХ ТА
ТЕХНОЛОГIЧНLЖ ФАКТОРIВ НА ТЕПЛОТУ ЗГОРЯНFUI КОКСУ),
вiдповiдас вимогам поточноi редакцii (вiд \2.01.2019 р.) Наказу МОН
Украiни вiд 12.0|.2017 р.}ф 40 <Про затвердження Вимог до оформлення

дисертацii> та поточноi редакцiТ ("iд 29.|0.2020 р.) Постанови Кабiнету
MIiHicTpiB Украiни вiд б березня 20t9 р. J\Ъ 167 <Про проведення

експерименту з присудження ступеня доктора фiлософiТ>.
Вважаю, що дисертант Мирошниченко Iгор Володимирович заспуговус

на присудження наукового ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 161 *

Хiмiчнi технологii та iнженерiя (галузь знань 16 хiмiчна та бiоiнженерiя).

Офiцiйний опонент:

доцент кафедри металургiйного палива
та вогнетривiв Нацiональноi
металургiйноi академiТ УкраТни,
кандидат технiчних наук, доц ихайло ЧЕN4ЕРИНСЬкИИ

Пiдпис к.т.н. Чемеринського 1\4.С. засвiдчую:

Вчений секретар

Нацiональноi металургiйно

Ш,,-,! Вч.,,

,ffiцъ
'S-Йr"fл\Ж)

\j /сакадемiТ УкраТни, професо олег ПоТАП


