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на дисертаційну роботу Брянкіна Олександра Серафимовича 

«Підвищення екологічної безпеки металургійних виробництв  

шляхом очищення, зневоднення та утилізації шламів», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 101 – Екологія 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи та зв’язок роботи з наукови-

ми програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота Брянкіна О.С. присвячена зменшенню техногенного 

впливу на довкілля металургійних  підприємств за рахунок раціоналізації пово-

дження зі шламами мокрої газоочистки, пошуку оптимальних умов очищення та 

зневоднення шламів, які містять дрібнодисперсну тверду фазу, розробці науково-

обґрунтованих способів освітлення оборотної води що, безумовно є актуальним 

науковим-практичним завданням. Пошук екологічно безпечних та економічно до-

цільних способів утилізації твердої фази шламів також належить до актуального 

завдання. Очікувані ефекти від практичної реалізації запропонованих в дисерта-

ційній роботі Брянкіна О. С. рішень є зменшення скиду зворотних вод шляхом їх 

вторинного використання, зменшення кількості чистої води на продувку системи, 

зменшення, за рахунок утилізації, кількості осаду шламу, що накопичується. 

Таким чином, дослідження дисертаційної роботи Брянкіна О. С., що мають 

на меті підвищення екологічної безпеки та зменшення негативного впливу на до-

вкілля металургійного виробництва є дуже актуальними.  

Частина досліджень, результати яких викладені в дисертаційній роботі, 

проводилися відповідно до державних НДР, виконаних на кафедрі хімічної техні-

ки та промислової екології Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», а саме «Розробити методологію пошуку умов оптиміза-

ції процесів розділення високодисперсних суспензій у процесах зневоднення ви-

сокодисперсних суспензій під дією гравітаційних та інерційних сил» (№ держав-

ної реєстрації 0118U002333), в якій здобувач був виконавцем окремих етапів. 
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Ступінь новизни, обґрунтованості та достовірності наукових положень, ви-

сновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається теоретичним уза-

гальненням і новим підходом до очищення та зневодненні шламів металургійних 

підприємств шляхом раціоналізації умов флокуляції і підтримання міцності фло-

кул під час їх транспортування на зневоднення, а також новим способом викорис-

тання пилу металургійного виробництва як наповнювача металонаповнених ком-

позитів холодного твердіння.  

Наукова новизна отриманих результатів 

Як наукову новизну автор захищає: залежності зміни швидкості осадження і 

міцності флокул під впливом зміни наступних технологічних параметрів: концен-

трації суспензії в шламах тонкодисперсної твердої фази, витрати флокулянта, ча-

су та інтенсивності гідромеханічного впливу; встановлені у лабораторних умовах 

і на промисловій установці науково обґрунтовані значення контрольованих і ре-

гульованих параметрів, що впливають на процес очистки та зневоднення шламів у 

технологічному ланцюгу приймально-дозувальна ємність – флокулятор – відстій-

ник – центрифуга; встановлену залежність ефективності очищення та зневоднення 

– ступеня затримання твердої фази, відсотка вологи осаду твердої фази шламу 

мокрої газоочищення металургійного виробництва в центрифузі, від швидкості 

осідання флокул; запропоновану концептуальну модель управління роботою мо-

дуля очищення та зневоднення шламів для підтримки і регулювання оптимальних 

значень факторів забезпечення екологічної якості процесів і дотримання умов мі-

німально можливих витрат флокулянта; запропоноване технологічне рішення з 

утилізації металовмісних відходів металургійного виробництва як наповнювача 

епоксидних композитів холодного твердіння. 

Дисертаційна робота Брянкіна О. С. є завершеним науковим дослідженням, 

виконана на належному теоретичному та прикладному рівні. Робота структурова-

на у відповідності до певної логічної послідовності задач та отриманих рішень, 

містить достатню аналітичну складову та аргументацію отриманих результатів. 

Висновки та рекомендації, які сформульовані в дисертаційній роботі Брянкі-
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на О. С. містять достатнє наукове обґрунтування, враховують сутність та актуаль-

ність наукового завдання роботи та її мету. Встановлені закономірності та прак-

тичні результати дисертаційної роботи доведені до форми придатної для практич-

ного використання під час проектування промислових установок очищення стіч-

них вод та шламів. Зміст роботи та всебічне висвітлення наукової задачі свідчать 

про комплексну наукову компетентність здобувача.  

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульова-

них в дисертаційній роботі підтверджено одержаними здобувачем результатами 

експериментальних досліджень, виконаних у лабораторних і промислових умо-

вах. Достовірність встановлених залежностей забезпечується коректним викорис-

танням методів математичної статистики в обробці результатів експериментів.  

 

Практичне значення наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані для вирішення 

практичних завдань очищення та зневоднення промислових стічних вод з викори-

станням флокуляційного методу інтенсифікації процесу осадження завислих час-

ток у відстійнику та зневоднення осаду в центрифузі. Одержані математичні за-

лежності зміни швидкості осідання флокул і витрати флокулянтів залежно від 

концентрації твердої фази в шламі, інтенсивності та часу гідродинамічного впли-

ву на флокули дають змогу робити прогнозні розрахунки величин екологічної 

ефективності процесу очищення освітлення води у відстійних спорудах. Запропо-

новані методики лабораторного дослідження та технологічних тестів можуть бути 

використані під час удосконалення роботи устаткування з очищення дрібнодиспе-

рсних стічних суспензій замкнених водооборотних схем промислових підпри-

ємств не тільки металургійної але і інших галузей промисловості. 

Практичне значення роботи підтверджено актом про впровадження в процес 

проектування технологічних установок з очищення дрібнодисперсних стічних вод 

і зневоднення осадів на ТОВ «Науково-технічний центр «Екомаш» (м. Харків) та 

використовується у навчальному процесі на кафедрі хімічної техніки та промис-
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лової екології Національного технічного університету «Харківський політехніч-

ний інститут» під час викладання спеціальних дисциплін, курсовому та диплом-

ному проектуванні за спеціальністю 101 «Екологія». 

 

Повнота викладення наукових і прикладних результатів дисертації в 

опублікованих роботах 

За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 13 наукових 

праць. Основні наукові положення викладено у 6 наукових статтях: у тому числі у 

періодичних наукових виданнях держав, які входять до Європейського Союзу – 2 

наукові статті, з них 1 стаття опублікована у виданні, що індексується науково-

метричною базою Scopus та входить до другого квартилю (Q2); у наукових фахо-

вих виданнях України – 4 статті, з них 3 статті опублікована у виданні, що індек-

сується науково-метричною базою Scopus. 

Дослідження, викладені у дисертаційній роботи Брянкіна О. С. пройшли 

обов’язкову і достатню апробацію на міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях. За матеріалами виступів на конференціях оприлюдне-

но 6 публікацій. Основні результати дисертаційної роботи у цих публікаціях відо-

бражено достатньо повно. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та відпові-

дають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з присудження сту-

пеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.03.2019 р. № 167. 

 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності й оформлення. 

Побудова дисертації відповідає прийнятим для наукового дослідження ви-

могам. Усі положення, винесені на захист, висвітлені в тексті дисертації. Дисер-

тація написана оформлена відповідно до існуючих нормативних документів, текст 

і графічний матеріал виконані здобувачем з використанням комп'ютерної техніки. 

Дисертаційна робота Брянкіна О. С. складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 2 додатків. Загальний обсяг дисертації 
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складає 149 сторінок, з яких основний зміст – 113 сторінок. 

У вступі автором обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено її 

наукову значимість та практичну цінність, сформульовано мету і задачі дослі-

дження, наведено зв’язок дисертації з науковими планами та темами, наведена 

інформація щодо апробації дисертаційної роботи і публікації її результатів.  

У першому розділі автором виконано критичний аналіз та систематизацію 

наукових і статистичних даних, отриманих із сучасних джерел інформації, щодо 

впливу металургійного виробництва на довкілля. Визначені основні розв’язання 

задач екологічної безпеки на металургійних підприємствах, охарактеризовано пи-

тання екологічної безпеки виробництв. У кінці розділу обґрунтовано напрями та 

структурну схему дослідження, подано мету та наукові задачі. 

Другий розділ присвячено опису методик досліджень, які виконані автором 

в умовах лабораторії кафедри і промислових експериментах на одному з металур-

гійних підприємств на установці очищення та зневоднення тонкодисперсних 

шламів.  

Автором запропоновано критерії ефективності роботи очисного устатку-

вання – відстійних споруд та центрифуг, а також способи контролю цих показни-

ків на реальному устаткуванні. Також подано методику отримання зразків компо-

зиту і дослідження експлуатаційних характеристик цих зразків. 

У третьому розділі описані узагальнені результати експериментальних до-

сліджень флокуляції тонкодисперсних шламів, проведених в лабораторних умо-

вах з модельними суспензіями; результати, отримані в промислових дослідах на 

реальних стічних водах металургійних виробництв на установці очищення стіч-

них вод, а також подано результати досліджень металонаповнених композитів хо-

лодного твердіння з використанням відходів металургійного виробництва. 

У четвертому розділі здобувачем виконано статистичну обробки експери-

ментальних даних, отримано розрахункові залежності для промислового модуля 

за допомогою яких можливо оперативно розрахувати концентрацію твердої фази 

в шламі, кількість флокулянту та швидкість осадження флокул до відстійника та 

після нього, а також ступінь затримання твердої фази в центрифузі та вологість 
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осаду. Також у цьому розділі обґрунтовано екобезпечний вміст наповнювача для 

досліджуваних металонаповнених епоксидних композитів з використанням відхо-

дів у концентраційному інтервалі 45–60 % мас. 

П’ятий розділ присвячено науковому обґрунтуванню рекомендацій щодо 

вибору раціональних умов проведення процесу очищення, зневоднення та утилі-

зації шламів металургійних виробництв. В розділі наведена удосконалена схема 

технологічного рішення очищення стічних вод і зневоднення шламів з урахуван-

ням можливості автоматичного управління процесами для досягнення певного рі-

вня екологічної ефективності утилізації шламів. 

Загальні висновки за результатами дисертаційної роботи, а також висновки 

до кожного розділу сформульовані чітко та відповідають змісту дисертаційної ро-

боти.  

Список використаних джерел із 119 найменувань достатньо повний і вклю-

чає сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові публікації. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо розкриває нау-

кові результати та практичну цінність роботи. 

Зауваження до дисертаційної роботи 

1. В огляді джерел літератури за темою дисертації автор сконцентрував ува-

гу на аналізі статистичних даних викидів та скидів від металургійних підпри-

ємств, а також аналізі методів очищення стічних вод та переробленню відходів. В 

наслідок цього недостатньо повно висвітленню екологічні наслідки антропоген-

них змін в екосистемах, що їх причиняє металургія. 

2. Автор звертає певну увагу на вміст твердих часток шламу розміром 40 

мкм (стор. 26) з концентрацією 20 %, як важливий фактор забезпечення міцності 

флокул. Не зрозуміло, як можна визначити концентрацію часток розміром саме 40 

мкм. До того ж доля таких часток 20 % у будь-якому шламі здається малоймовір-

ною. Мабуть йдеться про фракцію у певному діапазоні розмірів. 

3. На стор. 45 також йдеться про розмір часток 40 мкм. Точніше про фрак-

цію менше 40 мкм. Не зрозуміло чому обрано саме такий розмір та чому на нього 

звертається увага, хоча у подальшому тексті про нього більш нічого не написано. 
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4. У дослідженні впливу різних факторів на якість зневоднення шламу автор 

використовує тест що полягає у вимірюванні швидкості осадження одразу після 

флокуляції (V1) та після певного механічного впливу на сфлокульований шлам 

(V2). Цю останню швидкість автор називає «залишковою швидкістю» або «крите-

рієм міцності флокул». На мою думку ці терміни є не дуже вдалими, бо швидкість 

осадження не може бути залишковою (залишковим є розмір флокул), а її величина 

залежить від розміру, а не міцності флокул. Критерієм міцності може бути різни-

ця між V1 та V2. 

5. З міркувань, що викладено в п.4 вважаю назви рис. 3.12 та 3.13 такими, 

що не відповідають фактично зображеним графікам. 

6. Пунктирні криві на рис. 3.12, 3.13 та 3.14 ніяк не коментовано.  

7. На стор. 70 йдеться про оптимальну концентрацію твердої фази, яка 

«сприяє найкращим умовам агрегатоутворення» та оптимальну кількості флоку-

лянту, яка «забезпечує необхідну швидкість осадження флокул перед відстійни-

ком», але не вказано які саме показники автор вважає найкращим умовам агрега-

тоутворення та де у технологічній схемі перед відстійником знаходиться точка де 

потрібно вимірювати швидкість осадження. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам і загальні висновки 

Описані недоліки не мають суттєвого впливу на загальне позитивне вра-

ження від роботи, не зменшують її якості, а також наукової та практичної ціннос-

ті. Вони не є визначальними і можуть бути використані для планування подаль-

ших напрямів досліджень. 

Під час вивчення та аналізу дисертаційної роботи випадків порушення 

академічної доброчесності виявлено не було. 

За змістом, актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, науковою та 

практичною значимістю одержаних результатів дисертаційна робота «Підвищення 

екологічної безпеки металургійних виробництв шляхом очищення, зневоднення та 

утилізації шламів» відповідає вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення екс-

перименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 



 8 

 

 
 


