ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу
Балаєвої Яни Сергіївни за темою
«Розвитокуявлень щодо взаємозв'язку властивостей вугілля з
найвищою теплотою згоряння та максимальною
вологоємністю»,
що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 05.17.07 - хімічна технологія палива і паливномастильних матеріалів
Дисертаційна робота, що рецензується, присвячена вирішенню
важливого науково-технічного завдання: на підставі розвитку наукових
уявлень щодо впливу показників складу, будови та властивостей вугілля
різного ступеню метаморфізму та петрографічного складу на величини
його найвищої теплоти згоряння на вологий і сухий беззольний стан та
максимальну вологоємність розробити науково-обґрунтовані рекомендації
щодо розрахунку цих показників.
Виходячи з цього, у завдання дослідження входило:
- Виконання критичного аналізу результатів досліджень, які
стосуються впливу складу, будови та властивостей вугілля різного ступеню
метаморфізму та петрографічного с к л а ^ на показники його найвищої
теплоти згоряння на вологий і сухий беззольний стан та максимальну
вологоємність;
- розробка універсальної кількісної залежності визначення найвищої
теплоти згоряння на сухий беззольний стан на базі петрографічних
характеристик вугілля різних басейнів;
встановлення
впливу
ступеню
відновлення
рівнометаморфізованого петрографічно однорідного вугілля України та
США на величину його найвищої теплоти згоряння;
ПУІТТІЧГО

~ вдосконалення стандартазованої методики визначення
максимальної вологоємності вугілля;
- встановлення взаємозв'язку між величинами максимальної
вологоємності та показниками пористості (К„ор), зольності (А% ступенем
окиснення ((іо) вугілля, а також хімічного складу його золи, що
характеризується основно-кислотним відношенням (Іо);
~ розробка науково-обґрунтованих методичних рекомендацій щодо
розрахунку найвищої теплоти згоряння вугілля на вологий беззольний стан
та максимальної вологоємності вугілля.
Дисертація складається зі вступу, шести розділів (кожний з яких
підсумовується висновками), загальних висновків, переліку використаних
джерел зі 117 посиланнями та додатків, що свідчать про практичне
застосування розроблених рекомендацій та безпосередню участь авторки у
дослідженнях.
У вступі викладено безсумнівні аргументи щодо своєчасності
(актуальності) запланованої і виконаної роботи, обгрунтовано 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 ї"ї апробацію.
Заплановані дослідження проводилися у рамках цілої низки НДР,
перелік яких надано у вступі до дисертації та у додатках.
Наукова новизна дисертаційної роботи пов'язана і випливає
насамперед, з ретельного системного аналізу робіт щодо сучасних поглядів
на взаємозв'язок між властивостями вугілля та показниками найвищої
теплоти згоряння та максимальної вологоємності.
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 максимальної вологоємності.
Огляд літератури слід визначити цілком
професійним, з
посиланнями на класичні роботи попередніх дослідників у цьому
напрямку.
Встановлено, що закономірності зміни найвищої теплоти згоряння
вугілля на сухий беззольний стан в залежності від його якості вивчалися
окремо для кожного вугільного басейну, але універсальна залежність для
вугілля різних басейнів відсутня, що вимагає її розробки.
З цього огляду І аналізу логічно випливає необхідність розробки
рекомендацій щодо прогнозування показників найвищої теплоти згоряння
та максимальної вологоємності вугілля різних басейнів.
Розділ 2 присвячений удосконаленню методики визначення
максимальної вологоємності, де зточнені окремі методичні положення, а
також внесені деякі конструктивні зміни в устаткування для її визначення.
Впровадження зазначених змін дозволило спростити конструкцію
устаткування, зменшити час виконання експерименту з 6 до З годин та
поліпшити збіжність результатів визначення величини максимальної
вологоємності з 6,5 до 0,4 % абс. (або на -20 % відносних).
З урахуванням виконаних досліджень розроблена, затверджена та
внесена до Реєстру ДП «УХІН» «Методика визначення максимальної
вологоємності вугілля» та проведено ії валідацію.
У третьому розділі виконано аналіз можливості використання
існуючих методів прогнозування найвищої теплоти згоряння на сухий
беззольний стан вугілля України, Ближнього (переважно, РФ) та
Дальнього (переважно, США) зарубіжжя.
Авторкою запропоновано використовз^ати при прогнозуванні
найвищої теплоти згоряння на сухий беззольний стан вугілля різних

басейнів петрографічні характеристики, такі як показник відбиття
вітриніту та рефлектограма, петрографічний склад (вміст вітриніту,
семівітриніту, інертиніту та ліптиніту) вугілля.
Вперше розроблено універсальну кількісну залежність, яка дозволяє
отримати достатню точність розрахунку найвищої теплоти згоряння на
сухий беззольний стан вугілля різних басейнів на базі цих петрографічних
характеристик.
У четвертому розділі авторкою на основі низки експериментів
виконано дослідження щодо 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.
Встановлено кількісний взаємозв'язок між максимальною
вологоємністю вугілля та об'ємом пор за водою. Збільшення загальної
пористості вугілля на 0,01 см^г призводить до збільшення величини
максимальної вологоємності на 1,2 % абс.
Доведено, що можливо 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 0,198 до 1,832 од. Варіювання ступеня окиснення {йо)
вугілля у діапазоні від 9,3 до 29,4 % суттєво впливає на величину його
максимальної вологоємності.
При збільшенні показника ступеня
окиснення (^о) на 10 % величина максимальної вологоємності вугілля
збільшується на 0,26 %.
П'ятий розділ присвячений розгляду взаємозв'язку між найвищою
теплотою згоряння на сухий беззольний стан і максимальною
вологоємністю вугілля та величиною найвищої теплоти згоряння на
вологий беззольний стан.

Одним з основних результатів багаторічної важкої роботи авторки
стало створення, на підставі виконаних досліджень, науковообгрунтованйх «Методичних рекомендацій з розрахунку найвищої теплоти
згоряння вугілля на вологий беззольний стан (^б/'О»» я:кі затверджені УНПА
«УКРКОКС» та передані коксохімічним підприємствам України.
Розроблені авторкою теоретичні положення та численні
експериментальні дані,
а також практичні рекомендації щодо
взаємозв'язку властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та
максимальною вологоємністю (судячи з Додатків Б10-Б12) активно
використовуються в лекційних курсах відповідного профілю провідними
технічними ВНЗ України. Додаток Б13 свідчить про особистий творчий
внесок здобувача в опубліковані наукові роботи. Наведені аргументи
свідчать як про суттєву наукову новизну результатів роботи, так і про ії
високу практичну цінність. Дисертантка виявила високий рівень
теоретичної підготовки та навики вченого-дослідника.
У шостому розділі наведено техніко-економічну оцінку отриманих
результатів розрахунку показника найвищої теплоти згоряння вугілля на
вологий беззольний стан. Встановлено, що очікуваний економічний ефект
від впровадження Методичних рекомендацій в розрахунку на 1 тис. т
імпортного вугілля складає 12529,33 грн.
Вцілому робота Я.С. Балаєвої безсумнівно справляє цілком
позитивне враження.
Однак дисертаційна робота викликає деякі запитання та зауваження:
1. На мій погляд, досліджена у дисертаційній роботі вибірка вугілля
не повністю відображає різноманіття властивостей українського та
імпортного вугілля, яке постачається на коксохімічні підприємства
України. Було б набагато краще, якщо б дисертантка спромоглась
дослідити більшу кількість проб вугілля, наприклад, 100 або 150.
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2. Безсумнівним добутком Балаєвої Я.С. є розробка Методики
визначення максимальної вологоємності вугілля та її валідація. Здається,
що якщо б здобувачка стандартизувала цю методику, це краще підтвердило
практичну цінність дисертаційної роботи.
3. Не зрозуміло, чому авторка у своїх дослідженнях не
використовувала сучасні методи дослідження властивостей вугілля, такі як
інфрачервона спектроскопія, хроматографічний аналіз, ядерний магнітний
резонанс, електронний парамагнітний резонанс, тощо.
4. Дисертанткою визначено взаємозв'язок між показником
максимальної вологоємності та пористості досліджених семи проб
кам'яного вугілля та двох антрацитів. Чи достатньо такої кількості
експериментів, щоб оцінити та довести існування цього взаємозв'язку?
5. Як здобувач може пояснити вибір методик досліджень, які були
застосовані у дисертаційній роботі?
6. У розділі 4 (підрозділ 4.3) дисертаційної роботи визначено вплив
зольності на показник максимальної вологоємності вугілля різного
ступеню метаморфізму, причому діапазон значень зольності коливався від
3,7 до 35,3 % (стор 106). Але ж авторка присвятила своє дослідження
насамперед сировині для виробництва металургійного коксу. Тоді для чого
було досліджувати вугілля з зольністю більше від 10 %?
Зазначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку та
значеьшя дисертаційної роботи для сучасної коксохімічної науки і суміжної
промислової галузі.

Висновок

Ретельно ознайомившись з роботою «Розвиток уявлень щодо
взаємозв'язку властивостей вугілля з найвищою теплотою згоряння та
максимальною вологоємністю», що представлена на здобуття наукового

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07., визнаючи її
актуальність, доцільність, наукову новизну і практичну значимість,
вважаю, що представлена дисертаційна робота цілком відповідає вимогам,
які висуваються в Україні до кандидатських дисертацій, зокрема, пп. 9, 11,
12, 13, 14 та ін. діючої редакції «Порядку присудження наукових ступенів»,
а її авторка, 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,
директор з якості ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

