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офіційного опонента на дисертаційну роботу Балаєвої Яни Сергіївни 

«Розвиток уявлень щодо вшемозв'язку властивостей вугілля з 

пайвиїцою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю», 

подану на здобутгя наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-

мастильних матеріалів 

Дисертаційна робота Балаєвої Яни Сергіївни «Розвиток уявлень щодо 

взаємозв'язку властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та 

максимальною вологоємністю» є заверщеною самостійною працею, яка 

вирішує важливу науково-технічну задачу, розв'язання якої полягає у 

розвитку наукових уявлень щодо впливу показників складу, будови та 

властивостей вугілля різного ступеня метаморфізма та петрографічіюго 

складу на величини його найвищої теплоти згоряння на вологий І сухий 

беззольний стан та максимальну вологоємність та у подальшому розробленні 

иауково-обгрунтованйх рекомендацій щодо розрахунку цих показників. 

Аісгуальність теми дисертаційної роботи. 

Сучасна вугільна сировинна база виробництва доменного коксу в 

Україні характеризується нестабільним міжбасейновим складом. При цьому 

безпосередньо частка українського вугілля протягом 2010-2017 рр. знизилась 

з 65,7 до 30,8 %, при одночасному відповідному збільшенні частки 

імпортного вугілля. 

Виникає необхідність постійного оперативного контролю якісних 

показників вугілля, що надходить на коксохімічні та інші вуглепереробні 

підприємства України. 

^Вуіл•^Ч^ 



Окрім технологічної необхідності, згідно із чинними законодавством та 

нормативною документацією, з метою забезпечення раціональної структури 

імпорту при постачаннях твердого палива із-за кордону, повинна визначатися 

належність вугілля до бурого або кам'яного виду згідно показників відбиття 

вітриніїу (Яо% виходу летких речовин на сухий беззольний стан (И'^') та 

найвищої теплоти згоряння на вологий беззольний стан (2/^), 

Для розрахункл' показника необхідні значення найвищої теплоти 

згоряння на сухий беззольний стан та максимальної вологоємності 

О^тах) вугілля, устаткування для визначення яких на коксохімічних 

підприємствах України відсутнє, що потребує постійного виконання 

експертиз в ДП «УХ1Н». Це інколи призводить до затримок у своєчасній 

поставці вугілля на коксохімічні підприємства України та, тігм самим, до 

порушення технології, зменшення виробництва коксової і металургійної 

продукції. 

Виходячи з вище викладеного, для з а ^ з п е ч е н я я оперативного 

поточного контролю якості вугілля і безперебійного постачання сировини на 

коксохімічні підприємства необхідно виконання комплексних досліджень, 

спрямованих на визначення впливу склаїїу; будови та технологічних 

властивостей вугІіїля на показники йога найвищої теплоти згоряння на 

вологий і сухий беззольний стан та максимальної вологоємності. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що її автор -

Балаєва Яна Сергіївна - вперше детально вивчила та розвила взаємозв'язок 

властивостей вугілля з показниками найвищої теплоти згоряння на вологий і 

сухий беззольний стан та максимальної вологоємності, обробила і 

узагальнила експериментальні результати. В дисертаційній роботі вперше 

розроблено універсальну кількісну залежність, яка дозволяє отримати 

достатню точність розрахунку найвищої теплоти згоряння на сухий 



беззольний стан вугілля різних басейнів на базі його петрофафічних 

характеристик. Вперше на підставі виконаних досліджень петрографічно 

однорідного рІБнометаморфізованого вугілля України та США було 

виявлено, шо величина найвищої теплоти згоряння на сухий беззольний стан 

визначається головним чином ступенем метаморфізму вугілля і значно 

меншою мірою ступенем його відновлення. Встановлено також кількісний 

взаємозв'язок між максимальною вологоємністю вугілля та об'ємом пор за 

водою: при збільшенні загальної пористості вугілля на 0,01 см^г, величина 

максимальної вологоємності збільшується на 1,2 % абс. 

Також доведена можливість визначати максимальну вологоємність 

вугілля різних басейнів з зольністю від 3,7 до 35,3 % та з показниками 

хімічного складу золи, що характеризується основно-кислотним 

відношенням ІО від о, 198 до 1,832 од. 

Варіювання сіупеня окиснення {(ІЦ) вугілля у діапазоні від 9,3 до 29,4 % 

суттєво впливає на величину його максимальної вологоємності. При 

збільшенні показника ступеня окиснення ((іо) на 10 % величина максимальної 

вологоємності вугілля збільшується на 0,26 %. 

Вперше встановлені окремі кількісні залежності найвищої теплоти 

згоряння на вологий беззольний стан як від показників найвищої теплоти 

згоряння на сухий беззольний стан, так і від максимальної вологоємності 

вугілля різного ступеня метаморфізму та петрографічного складу. 

В цілому наукова робота Балаєвої Я.С. є теоретичною підставою щодо 

розробки практичних науково-обфунтованих «Методичних рекомендацій з 

розрахунку найвищої теплоти згоряння вугілля на вологий беззольний стан 

(01^)»^ які можуть бути передані коксохімічним підприємствам. 
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Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень т а 

висновків . 

Наукові положення та висновки, які сформульовані в дисертаційній 

роботі, теоретично обгрунтовані та аргументовані, а їх достовірність 

підтверджується експериментальною базою досліджень. 

В експериментальній частині дисертаційної роботи застосовані сучасні 

методи досліджень, які визначають властивості вугілля та інструментальне 

устаткування, а саме: насамперед безпосередньо при визначенні показників 

теплоти згоряння та максимальної вологоємності. 

Статистичний аналіз отриманих результатів І розробка математичних 

залежностей виконувались автором за допомогою комп'ютерної програми 

МІСГ050Й Ехсе!, а розв'язання систем рівнянь методом Гауса за допомогою 

комп'ютерної програми МаїЬса^ 14. 

Основні положення дисертаційної роботи, а також результати 

експериментів і методи дослідження регулярно оприлюднювались в фахових 

наукових виданнях і доповідались на наукових і науково-технічних 

конференціях. 

п р а к т и ч н а значимість дисертаційної роботи Балаєвої Я.С. не 

викликає сумніву, оскільки в результаті її виконання вирішено важливу 

практичну задачу - розроблено та передано коксохімічним підприємствам 

України науково-обгруитовані «Методичні рекомендації з розрахунку 

найвищої теплоти згоряння вугілля на вологий беззольний стан (^^^)»^ 

В а ж л и в и м аспектом роботи є метод визначення пористості вугшля 

шляхом насичення його пористої структури вологою згідно стандартної 

методики визначення максимальної вологоємності та видалення адсорбованої 

вологи за допомогою термогравіметричного методу та безпосередньо 

розроблення Методики визначення максимальної вологоємності вугілля. 



Важливість і новизна розробки підтверджена патентом на устаткування 

термостату щодо визначення максимальної вологоємності вугілля. 

Особистий внесок здобувача нолягас у сформульовані мети і 

основних завдань дисертаційної роботи, розроблені профами проведення 

досліджень, обфунтованості необхідності вдосшналення існуючого методу 

визначення максимальної вологоємності вугшля. 

Також, за безпосередньої участі аеторки виконувалися лабораторні 

дослідження з визначення петрографічних характеристик, найвищої теплоти 

згоряння, а також максимальної вологоємності вугілля. Математичні 

розрахунки, включно з розробкою кількісних залежностей, виконувалися 

дисертанткою особисто. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Балаєвої Я.С. складається з вступу, шістьох 

основних розділів, висновків, списку використаних джерел (117 

найменувань), додатків (13). Повний обсяг дисертаційної роботи становить 

165 сторінок: 18 рисунків за текстом, 43 таблиці за текстом. 

Дисертадїйна робота та автореферат написано українською мовою. 

Зміст автореферату повністю висвітлює основні положення дисертаційної 

роботи здобува'ча. 

У вступі ііаведено загальну характеристику роботи: обфунтовано 

актуальність теми, сформульовані мета та основні завдання роботи, 

визначено об'єкт, предмет І методи досліджень, висвітлено наукову новизну 

та практичну цінність отриманих результатів дисертації, а також її апробацію. 

У першому розділі наведено критичний огляд досліджень щодо 

використання у вуглехімії та виробничий практиці переробки вугілля 

показників найвищої теплоти згоряння вугілля на вологий і сухий беззольний 

стан, а також макси.мальної вологоємності. Відокремлена роль показника 
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найвищої теплоти згоряння, як класифікаційного показника, який розмежовує 

вугілля за видом бурого або кам'яного, а також кам'яного і антрациту. 

Зокрема, розглянуто сучасні уявлення щодо впливу показників технічного 

аналіза, петрографічного та елементного складів на найвищу теплоту 

згоряння вугілля на сухий беззольний стан та максимальну вологоємність. 

Встановлено, що закономірності зміни найвищої теплоти згоряння 

вугшля на сухий беззольний стан в залежності від його якості вивчалися 

попередніми дослідниками окремо для кожного вугільного басейну, але 

універсальна залежність для вугілля різних басейнів відсутня, що вимагає її 

розробки. Щодо найвищої теплоти згоряння вугілля на вологий беззольний 

стан, можливо констатувати, що сучасних досліджень взаємозв'язків між 

технологічними властивостя\ та складом вугішія і показником не 

проводилось. 

У другому розділі наведені перелік застосованих у дисертаційній 

роботі стандартизоваішх методів визначення складу та властивостей вугілля, 

а також рівняння розрахунку найвищої теплоти згоряння вугілля на вологий 

беззольний стан (^/^) згідно І 8 0 1170. 

В ході виконшня експериментальних робіт встановлено, що існуючий 

метод визначення максимальної вологоємносгі вугілля згідно І 8 0 1018 має 

ряд недоліків і потребує вдосконалення. 

При вдосконаленні методики визначення максимальної вологоємності 

уточнені окремі методичні патоження, а також внесені деякі конструктивні 

зміни в устаткування. 

Впровадження зазначених змін дозволило спростити конструкцію 

устаткування, зменшити час виконання експерименту з 6 до З годин та 

зменшити збіжність визначення величини максимальної вологоємності з 0,5 

до 0,4 % абс. (або на ~20 % відносних). 
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З урахуванням виконаних досліджень розроблена, затверджена і 

внесена до Реєстру ДП «УХІН» «Методика визначення максимальної 

вологосмності вугілля» та проведено валідацію цієї Методики. 

У третьому розділі виконано аналіз можливості використання 

існуючих методів прогнозування найвищої теплоти згоряння на сухий 

беззольний стан для виборки, до якої входило 63 проби вугілля різних 

басейнів: України, Ближнього (переважно, РФ) та Дальнього (переважно, 

США) зарубіжжя - по 21 пробі. 

Виконано зіставлення існуючих залежностей між найвищою теплотою 

згоряння на сухий беззольний стан та показниками якості вугілля загальної 

вибірки та доведено, що Ух використання не забезпечує необхідний рівень 

прогнозування найвищої теплоти згоряння на сухий беззольний стан. 

Проведено перевірку можливості прогнозу найвищої теплоти згоряння 

на сухий беззольний стан вугілля різних басейнів за даними його 

петрографічних характеристик. 

Внаслідок виконаних досліджень петрографічно однорідного 

рівномстаморфізоваїюго вугілля України та США виявлено, що величина 

найвищої теплоти згоряння на сухий беззольний стан визначається головним 

чином ступенем мегаморфізму вугілля і значно меншою мірою ступенем 

його відновлення. 

У четвертому роздиіі наведено результати досліджень впливу 

показників пористості, складу, будови та властивостей органічної маси 

вугілля, а також зольності, хімічного складу золи, який характеризується 

основно-кислотним відношенням та окиснення на величину максимальної 

вологоємності. 

У п ' ятому розділі розглянуто взаємозв' язок найвищої теплоти 

згоряння на сухий беззольний стан і максимальної вологоємності вугілля та 
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величини найвищої теплоти згорїгння на вологий беззольний стан. 

На підставі виконаних досліджень розроблені, затверджені УНПА 

«УКРКОКС» та передані коксохімічним підприємствам України науково-

обгрунтовані «Методичні рекомендації з розрахунку найвищої теплоти 

згоряння вугілля на вологий беззольний стан (^^^^)». 

У шостому роздші наведено техніко-економічну оцінку отриманих 

результатів розрахунку показника найвищої теплоти згоряння вугілля на 

вологий беззольний стан. 

Зауваження та з апитання по дисертаційній роботі. 

1. Авторка в своїй роботі добре дослідила існування взаємозв'язку 

між показниками найвищої теплоти згоряння на сухий та вологий беззольний 

стан, а також максимальної вологоємності та показниками, що 

характеризують склад, будову та властивості органічної та неорганічної 

частин вугілля. Але з дисертації не зрозуміло, як використовувати ці 

показники (найвищої теплоти згоряння на сухий та вологий беззольний стан, 

а також максимальної вологоємності) безіюсередньо в процесі виробництва 

доменного коксу на коксохімічних підприє.мствах України. 

2. При визначенні взаємозв'язку між показниками найвищої 

теплоти згоряння на сухий та вологий беззольний стан, а також максимальної 

вологоємності та показниками, що характеризують склад, будову та 

властивості вугілля було використано 63 зразка вугільної продукції 

вугледобувних підприємств України, ближнього та дальнього зарубіжжя. 

Необхідно підтвердити адекватність отриманих результатів дослідження на 

вказаній кількості вугільних проб, а також висловити припущення щодо 

можливості розповсюдження результатів дослідження на вугілля інших 

родовищ. 
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3. Для визначення окиснення дисертантка використовувала ДСТУ 

7611:2014 «Вугілля кам'яне. Метод визначення окиснення І ступеня 

окиснення». треба пояснити, чому здобувач використовував саме цій метод, 

а не наприклад, ГОСТ 8930-94 «Вугітля кам'яне. Метод визначення 

окиснення» чи А8ТМ О 5263-93 «Метод визначення оптичної густини 

лужних ексірактів бітумінозного вугілля для оцінки ступеня його 

окиснення». 

4. З назви дисертації «Розвиток уявлень щодо взаємозв'язку 

властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною 

вологоємністю» зрозуміло, що в процесі її виконання відбувся розвиток 

якихось уявлень. Необхідно пояснити які саме уявлення були розвинені і в 

чому-саліе відбувся їх розвиток. 

5. Якісне виконання наукового дослідження в будь-якій галузі 

дозволяє з одного боку відповісти на поставлені перед дослідженням 

запитання, а з другого - побачити нові ф а н і подальшої дослідницької 

роботи. Чи вбачає здобувач необхідність подальших досліджень та їх 

розвитку і впровадження в напрямку теми її дисертаційної роботи. 

Загальна оцінка дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Балаєвої Яни Сергіївни «Розвиток уявлень щодо 

взаємозв'язку влааивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та 

максимального вологоємністю» є актуальною та завершеною науковою 

працею, в якій отримані нові наукові результати, що мають обфунтовану та 

аргументовану теоретичну цінність та практичне значення. 

Зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи та визнання значення її результатів для сучасної 

коксохімії та промислової галузі. 
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Ознайомившись з роботою, визнаючи її актуальність, доцільність, 

наукову новизну і практичну значимість, вважаю, що представлена 

дисертаційна робота відповідає вимогам пп.. 9, 11, 12, 13, 14 "Порядку 

присудження наукових ступенів", затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013р. №567, зі з.мінами, затвердженими 

постановами Кабінету Міністрів України від 19.08.2015р. №656, та від 

30.12.2015р. №1159, які висуваються до кандидатських дисертацій, а ЇЇ 

автор Балаєва Яна Сергіївна заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 - хімічна технологія 

палива і паливно-мастильних матеріалів. 

Офіційний опонент. 

Перший проректор 
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