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 В Спеціалізовану вчену раду Д 12.052.01 в                                                    

ДВНЗ «Приазовський державний                                                            

технічний   університет» 

                    87500, м. Маріуполь, вул. Університетська,7 

 

 

В І Д Г У К 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Савельєва Сергія 

Геннадійовича «Розвиток теорії і практики інтенсифікації згрудкування 

залізорудної сировини на основі поліпшення  структурно-морфологічних 

характеристик масообміну та енергоефективності», представлену  на 

здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 

05.16.02   «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних 

сплавів» 

Відповідно до листа Спеціалізованої вченої ради Д 12.052.01 мною в 

якості офіційного опонента розглянуто зазначену дисертаційну роботу, 

автореферат до неї та основні наукові праці здобувача наукового ступеня. 

Нижче наведено мої висновки по роботі  згідно з Порядком присудження 

наукових ступенів щодо докторських дисертацій. 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ 

ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ 

Значні обсяги виробництва основних видів металургійної продукції – 

чавуну, сталі та прокату (що недавно України входила до ТОП-10 

найпотужніших світових виробників чорних металів) вимагають відповідної 

кількості підготовленої металургійної сировини. Так, у 2017 році підприємства 

ГМК України виробили 60,5 млн. тонн залізорудного концентрату, 31,0 млн. 

тонн агломерату та 20,1 млн. тонн котунів. Безумовно, така масштабність 

виробництва вимагає постійної розробки системних заходів з  інтенсифікації 

технологічних процесів згрудкування металургійної сировини, підвищення 

ефективності використання матеріальних ресурсів і виробничих потужностей, 

скорочення промислових викидів та енергоємності виробництва. 

В цьому плані актуальність теми дисертаційної роботи здобувача не 

викликає сумніву, як і обрані основні шляхи її реалізації, а саме -  поліпшення 

структурно-морфологічних характеристик рудних матеріалів, масообміну та 

енергоефективності по всьому технологічному ланцюжку, з  поєднанням 

завдання оптимізації процесів оґрудкування котунів і спікання агломерату з 

покращенням металургійних властивостей готових продуктів, економією 
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матеріально-енергетичних ресурсів, зниженням викидів шкідливих речовин в 

атмосферу.  

 Дисертаційна робота у такому напрямку цілком відповідає Державній 

програмі розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України 

на період до 2012 року, Загальнодержавній цільовій економічній програмі 

розвитку промисловості на період до 2017 року, перспективним планам 

технічного переозброєння та розвитку галузевих підприємств. Матеріали 

дисертації являють собою узагальнення і розвиток наукових і практичних 

результатів, отриманих автором в період 1978-1998 років при виконанні 

науково-дослідних робіт.  

 

2. ОЦІНКА ОБГРУНТОВАННОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА НАУКОВОЇ НОВИЗНИ 

 

Отримані у дисертаційній роботі результати характеризуються достатньо 

повною аргументацією наукових положень, використанням сучасних методів 

досліджень, обґрунтованістю інтерпретації результатів масиву 

експериментальних даних. Теоретичні дослідження побудовані на 

фундаментальних положеннях фізичної хімії, теорії металургійних процесів, 

законів масо- і теплообміну, базових положень електродинаміки тощо. 

Практичні розробки, висновки та пропозиції базуються на великому 

обсязі теоретичних, лабораторних та промислових дослідів. Достовірність 

висновків, отриманих пошукачем, підтверджена достатнім об’ємом, 

відтворенням та збіжністю лабораторних та промислових експериментів, а 

також теоретичних розрахунків за загально визнаними  сертифікованими 

методиками.   Більшість досліджень у роботі носить комплексний характер, з 

використанням сучасних методів  аналітичного контролю,  термокінетичних 

розрахунків, регресивно-статистичних викладок тощо. 

Вище наведене свідчить про те, що обґрунтованість результатів, положень, 

висновків  і пропозицій, отриманих  в дисертаційній роботі, не викликає 

сумніву. 

Наукова новизна роботи пов’язана з розробкою прийомів поліпшення 

структурно-морфологічних характеристик застосовуваних у процесах 

згрудкування  матеріалів, масообміну та енергоефективності зазначених 

процесів. 

 В дисертації вперше приведені теоретично обґрунтовані показники 

інтенсивності горіння вуглецю аглошихти, пов’язані з тепловиділенням в зоні 

горіння, а також  теплонапруженістю зони формування агломерату. Розроблена 

комплексна системна класифікація технологічних прийомів інтенсифікації 

процесів зґрудкування залізорудної сировини, що базується на речовинно-
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компонентному  і шихтово-режимному  принципах з 4-ма  рівнями розподілу, 

розроблено математичні моделі процесів, що аналізуються.  

 Запропоновано та науково обґрунтовано  новий підхід до виробництва 

вапна для процесів зґрудкування. Ознаки наукової новизни є у дослідженнях 

термоциклічного випалу котунів з утворенням фаз, які  підвищують міцність 

випалених котунів.  

Розроблений новий показник якості агломерату – коефіцієнт 

газодинамічного опору,  який є структурною характеристикою залізорудної 

сировини, що дозволяє дати оцінку її газопроникності. Запропонована нова 

науково обґрунтована методика ціноутворення зґрудкованої залізорудної 

сировини.  

 
3. ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Практичне значення отриманих результатів полягає в їх використання 

на агломераційних та оґрудкувальних фабриках  діючих підприємств гірничо-

металургійного комплексу – агломераційних фабриках ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», фабриках огрудкування Північного гірничо-збагачувального 

комбінату (ПівнГЗКу), Полтавського гірничо-збагачувального комбінату 

(ПолГЗКу) та Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗКу). 

Відбулася реалізація технології і устаткування для виробництва 

тонкодисперсного вапна; технології виробництва залізорудних котунів з 

використанням вапна в якості зв’язуючої і флюсуючої добавки в шихту, що 

зґрудковується, які забезпечили підвищення ефективності виробництва і 

застосування котунів. 

В умовах фабрики згрудкування ПівнГЗКу та ЦГЗКу впроваджено 

тарілчасті зґрудковувачі удосконаленої конструкції, які  стабілізують 

гранулометричний склад сирих котунів і знижують масову частку дріб’язкового 

класу у випалених котунах. На агломераційних фабриках № 1,2 НКГЗК у складі 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» впроваджено розроблений дисертантом 

спосіб виробництва агломерату з внутрішньошаровим випалом вапняку, який 

забезпечує підвищення продуктивності та зниження питомої витрати вапняку і 

твердого палива в аглошихту. 

У якості позитивного моменту відзначимо, що ряд розробок 

дисертаційного дослідження, пов’язаних з оцінкою показників якості вапна, 

прийомами інтенсифікації агломераційного процесу та процесу виробництва 

котунів, використовується в навчальному процесі Криворізького національного 

університету при проведенні лекційних та практичних занять студентів 

спеціальності «Металургія» з дисциплін «Теорія виробництва оґрудкованої 

сировини», «Технологія виробництва оґрудкованої сировини», «Інтенсифікація 

процесів оґрудкування». 
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Взагалі, суттєвою перевагою роботи, на думку опонента, є міцний зв'язок 

між теоретичними аспектами розробки та знайденими практичними  

інженерними рішеннями удосконалення технології та розробки нових 

прийомів та обладнання для згрудкування залізорудної сировини. Про 

комплексний характер дослідження свідчить й те, що у якості об’єктів для 

вивчення було обрано різноманітні стадії процесів – випал вапняку у різних 

агрегатах, способи регулювання вологості шихтових матеріалів, оптимізація 

речовинного складу шихтових матеріалів для згрудкування тощо. 

 

 

4. ПОВНОТА ВІДОБРАЖЕННЯ  У ПУБЛІКАЦІЯХ ТА АПРОБАЦІЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 

 

Основні результати дисертації опубліковано в 37 статтях у 

спеціалізованих фахових виданнях України (14), Російської Федерації (2), 

Радянського Союзу (21), з яких 16 розміщені у наукових періодичних виданнях, 

що входять до всесвітньо визнаних  науково-метричних баз даних Scopus і 

Google Scholar. Дисертантом також опубліковано 33 тези і статті у в збірниках 

та матеріалах наукових конференцій, конгресів, симпозіумів.  

Публікації, що додатково відображають наукові результати дисертації, 

представлені 1 монографією, 1 брошурою, 1 депонованим рукописом, 4 

статтями, з яких 2 розміщені у наукових періодичних виданнях, що входять до 

міжнародної науково-метричної бази даних GoogleS cholar. Здобувачем також 

отримано  9 авторських свідоцтв СРСР на винаходи, 1 патент Росії та 1 патент 

України. 

 Апробація результатів дисертації відбулася на 27 регіональних, 

республіканських, всесоюзних і міжнародних конференціях, конгресах 

збагачувачів країн СНД, міжнародних симпозіумах, які присвячені проблемам 

рудопідготовки у металургійній промисловості, підвищенню якості рудної 

сировини та її використанню у сучасних промислових агрегатах та технологіях.    

 

5. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ 

ВІДПОВІДНІСТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ 

 

Дисертація складається з вступу, шести розділів, висновків і списку 

використаної літератури (279 джерел, включаючи наукові публікації автора по 

темі дисертації). Загальний об’єм роботи разом з ілюстраціями і таблицями 

складає 367 сторінок, в т.ч. основний зміст – на 259 сторінках, містить 54 

рисунків і 54 таблиці, 13 додатків, які підтверджують достовірність, факт 

впровадження та ефективність результатів розробок в промислових умовах. 

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, проаналізовано стан 

проблеми, сформульована мета і завдання дослідження, вказано предмет і 

об'єкт дослідження, визначена наукова новизна і практичне значення 
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отриманих результатів, висвітлено особистий внесок здобувача в розробку 

проблеми. Наведені дані щодо апробації результатів дисертаційної роботи, 

повноту їх висвітлення в публікаціях.  

Перший розділ роботи містить  аналіз публікацій за темою дисертації. 

Показано, що інтенсифікація агломераційного процесу може бути забезпечена 

шляхом  створення сприятливих фізико-хімічних, теплообмінних і 

газодинамічних умов для прискорення процесу горіння твердого палива в шарі 

аглошихти.  

Критично проаналізовано такі технологічні показники агломераційного 

процесу, як швидкість руху зони горіння палива, структурно-морфологічні 

параметри агломераційної шихти, що впливають на  рух газового потоку, і 

можливості їх поліпшення. Розглянуті деякі особливості застосування 

найважливіших інтенсифікуючих добавок в аглошихту – вапна, вапняку, 

залізофлюсів тощо. 

Аналогічно проаналізовані літературні данні щодо технології 

виготовлення котунів та прийомів поліпшення їх металургійних властивостей. 

Представлені основні напрями вдосконалення технології випалу вапняку 

в агрегатах різних конструкцій, виходячи з завдання  поліпшення якості вапна, 

використовуваного в процесах зґрудкування. 

Отриманні літературні данні використані здобувачем для формулювання 

напрямків власних наукових досліджень. 

 

Другий  розділ дисертації присвячений питанню інтенсифікації процесів 

зґрудкування залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-

морфологічних характеристик вихідних матеріалів і масообміну. Виведено 

«універсальну»  формулу для розрахунку вертикальної швидкості спікання у 

процесі агломерації газу та алгоритм розрахунку інтенсивності процесу 

отримання котунів; запропоновано новий підхід для класифікації процесів 

термічної обробки рудної сировини;  розроблено математичну модель процесу 

переміщення зони горіння твердого палива в шарі агломераційної шихти. 

На підставі отриманих математичних моделей проаналізовано додаткові  

можливості інтенсифікації аглопроцесу шляхом вдосконалення масообміну, 

складу і структурно-морфологічних характеристик шихти. 
 

В третьому розділі сконцентровані результати дослідження технології та 

вдосконалення апаратурного оформлення процесів  виробництва вапна, що 

застосовується в процесах зґрудкування залізорудних матеріалів. Представлені 

отримані здобувачем показники вдосконалення процесів шарового випалу 

вапняку і виробництва вапна в повітряному потоці, а також результати 

вивчення впливу якості вапна на агломераційний процес. 

Показана можливість модернізації кільцевої шахтної випалювальної 

машини ПОР для випалу вапняку, запропоновано   новітні спосіб і пристрій для 

підготовки флюсу, які розширюють його функціональні можливості. 
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Удосконалено спосіб отримання вапна в повітряно-вихровому потоці, що 

забезпечує в порівнянні з відомими способами поліпшення якості вапна і 

зниження витрат на його виробництво. Проведено низку представницьких 

дослідних кампаній в промислових умовах аглофабрики НКГЗКу ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг».  

 

Четвертий розділ дисертації присвячений  дослідженням найважливіших 

прийомів інтенсифікації агломераційного процесу – поліпшенню складу шихти 

та її підготовки до спікання в процесі оґрудкування,  встановленню 

оптимальних значень основності аглошихти і способу її офлюсування,  

параметрів використання вапна в аглошихті тощо. 

Надано та реалізовано практичні рекомендації відносно оптимізації 

хімічного і гранулометричного складу залізорудної частини шихти та її 

вологості. На основі аналізу закономірностей витікання шихтових матеріалів  з 

розхідних ємкостей  розроблений спосіб дозування погано сипкого матеріалу, 

який забезпечує підвищення коефіцієнта стабільності дозування поганосипкого 

матеріалу, що сприяє інтенсифікації процесу спікання. 

Показано доцільність виробництва і використання на аглофабриці 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» високоосновного залізофлюсу;  оптимізації 

одночасного  виробництва агломерату за кількома технологічними лініями з 

додатковим використанням нових технологічних прийомів, розроблених 

здобувачем. 

  

У п'ятому розділі, присвяченому інтенсифікації процесів виробництва 

котунів, надані результати дослідження можливості підвищення ефективності 

зґрудкування  механічною активацією компонентів шихти, поліпшення виду 

застосовуваних сполучних добавок, вдосконалення конструкції тарілчастих 

зґрудковувачів, термоциклічного режиму випалу котунів із застосуванням 

легуючої добавки.  

Розроблено також технологію холодного брикетування металургійних 

шлаків і продуктів їх переробки з використанням методу механічної активації 

матеріалу, який зґрудковується. Запропоновано спосіб  отримання міцних 

безвипалювальних брикетів з механоактивованих концентратів збагачення 

конвертерних шлаків, придатних для металургійного переділу.  

Досліджено в промислових умовах Північного ГЗК застосування різних 

видів бентонітових глин (у  тому числі сумісно з вапном)  в якості зв’язуючих 

добавок при виготовленні залізорудних котунів. Запропоновано низку 

конструктивних рішень для удосконалення процесу обпалення котунів, 

підвищення їх міцності та інших металургійних властивостей, що було 

перевірено в промислових доменних печах  
 

Шостий  розділ роботи  присвячений техніко-економічній оцінці 

ефективності інтенсифікації процесів зґрудкування залізорудної сировини та її 

застосування в доменній плавці.  
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Здобувачем досліджено вплив інтенсифікації процесів виробництва 

зґрудкованої залізорудної сировини на якість одержуваних продуктів, на роботу 

доменної печі і розроблено раціональний критерій  оцінки гранулометричного 

складу агломерату. Запропонована  методика ціноутворення на зґрудковану 

залізорудну сировину та  оцінки впливу розроблених прийомів інтенсифікації 

процесів виробництва зґрудкованої залізорудної сировини на техніко-

економічні показники роботи фабрик зґрудкування. 

Зроблений аналіз залежності міцності випалених котунів від 

інтенсивності їх зміцнюючого випалу, зумовленої вдосконаленням складу і 

структурно-морфологічних властивостей сирих котунів.  

Запропоновані техніко-економічно обґрунтовані величини нормативних 

приплат (знижок) до оптової ціни зґрудкованої залізорудної сировини з 

урахуванням її якісних показників.  

 

Дисертація в цілому добре оформлена, написана грамотною технічною 

мовою, характеризується цілісністю за змістом, високим науковим рівнем; 

окремі зауваження щодо оформлення роботи висловлені у наступному розділі 

відгуку.  Назва і оформлення дисертації відповідають вимогам МОН України. 

За своїм змістом і рівню досліджень, по своїй завершеності і практичним 

результатам дана робота відповідає вимогам, що пред'являються до 

докторських дисертацій. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертаційної 

роботи. 

 

6. ЗАУВАЖЕННЯ ПО РОБОТІ 

 

Даючи роботі в цілому позитивну оцінку, необхідно висловити також 

деякі зауваження:  

6.1. Формулюючи зміст наукової новизни,  дисертант на стор.35 вказує на 

позитивну роль реакцій утворення шпінельної фази між оксидами MnO2  і  

Fe3O4  при температурі більше 9000С. Це також висвітлено на стор.5,6 

автореферату роботи. Проте, з надійних літературних джерел відомо, що в 

інтервалі температур 560-6400С оксид MnO2 практично повністю дисоціює 

(відновлюється)  до оксиду Mn2O3, який у свою чергу в інтервалі температур 

810-9100С швидко перетворюється у оксид  Mn3O4 а потім у MnO (я посилаюсь, 

зокрема, на відомі  фундаментальні роботи по цій тематиці акад. М.І Гасика). 

Взагалі, як відомо, формула «класичної шпінелі» має вигляд RO . R*
2O3 

(наприклад, т.зв. «благородна» шпінель MgO . Al2O3). Зазначу, що деякі автори 

навіть оксид Fe3O4 розглядають як шпінельну фазу  FeO . Fe2O3. 

Можливо, згадка про участь у утворенні шпінелі MnO2 є помилковою, 

оскільки подалі у розділі 5.5 (стор.250) дисертант вказує, що фазовий  перехід 
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до шпінелі має місце у системі Fe3O4 - Mn2O3? Хотілося би отримати пояснення 

думки дисертанта щодо наявності «твердого розчину» оксидів MnO2  і  Fe3O4 в 

цих умовах. 

6.2. Дисертант є не завжди строгим при формуванні в цілому вірних речей. 

Так, наприклад, інтенсифікацію агломераційного процесу він на початку 

розділу 1.1 (стор.40) пов'язує виключно  з створенням сприятливих умов «для 

прискорення процесу горіння твердого палива в шарі аглошихти, що 

спікається». Але ж в роботі переконливо доведені й інші технологічні 

прийоми поліпшення показників агломерації залізорудної сировини, у тому 

числі на базі власних  розробок дисертанта. 

6.3. Розробляючи нові та удосконалюючи існуючі процеси згрудкування 

залізорудної сировини, дисертант головну увагу приділяє  параметрам та 

описам самих технологічних процесів та відповідного обладнання  (це 

випливає навіть з назви дисертаційної роботи). Проте, на думку опонента, було 

б доцільне сконцентруватися також на якості отриманих продуктів, зокрема 

на їх металургійних властивостях. Частково дисертантом це відображено в 

понятті «механічної міцності» агломерату, котунів, брикетів. Але ж поза 

увагою залишилося, наприклад, такі поняття як «реакційна здібність» продуктів 

згрудкування, їх температурні показники плавкості тощо, що є важливим для 

використання підготовлених продуктів  у відновлювальних металургійних 

агрегатах.  

Навіть окремий підрозділ роботи 6.1.2, який присвячений дослідженню 

впливу інтенсифікованих технологічних процесів на якість готового 

продукту,  містить лише показники міцності агломерату та котунів.  

6.4. У розділі 2 на стор.79 дисертант наводить данні відносно «індексів 

інтенсивності» виробництва агломерату та котунів (фактично мова йде про 

обсяги виробництва, тобто «екстенсивні» показники), обмежуючись часовим 

інтервалом аналізу до 1988 року. Хотілося б бачити більш сучасні узагальнені 

данні, тим більше, що у вступі (стор.30) дисертант наводить показники 

збільшення виробництва залізорудних котунів в Україні на 90% у першому 

десятиріччі XXI сторіччя. Можливо, більш сучасні данні відображено у табл.2.1 

по деяких аглофабриках, але там не вказано –  якого часу вони стосуються? 

6.5. Безумовною перевагою роботи є, як мною зазначалося вище, 

поєднання технологічних досліджень з розробкою та впровадженням так би 

мовити «інженерних рішень». На жаль, окремі розділи перевантажені 

детальним описом удосконалення обладнання, яке розроблено дисертантом, 

при досить стислому викладі власне технологічних параметрів процесів. 

Особливо це стосується розд.3 – на мою думку, в цілому досить цікавому з 

точки зору наукової новизни та практичної цінності. Але ж у цьому розділі 

дисертант, наприклад,  лише однією фразою наприкінці підрозділу 3.2 

(стор.155) вказав, що задовільні результати були отримані у ході дослідно-



9 

 

промислових випробувань в умовах Північного ГЗК, не приводячи – які саме 

отримані результати? 

6.6. Окремі висновки у роботі даються без власного експериментального 

обґрунтування, Так, дисертант ретельно проаналізувавши неоднозначну   роль 

«активного СаО» у формуванні структури аглоспеку, вказав на збільшення 

склоподібних фаз і рівень внутрішніх напружень у структурі агломерату (3.3.1, 

стор.161).  Але ж будь-які результати дослідження мікроструктури агломерату, 

які б дозволили зробити такі висновки, в роботі не наведено. 

Взагалі, незважаючи на багаторазове згадування «структурно-

морфологічних характеристик», дисертант лише на одному рис. 5.13 на        

стор. 253 (до речі, не дуже якісному)  наводить мікроструктуру зразків, 

отриману оптичною та електронною мікроскопією. Це, безумовно впливає на 

оцінку роботи. 

6.7. Аналогійного змісту зауваження опонент вважає за необхідне 

висловити відносно розділу 4.4.1, де мова йде про підвищення ефективності 

виробництва агломерату за рахунок збільшення у аглошихті частки тонких 

класів крупності рудного матеріалу, що на думку дисертанта «інтенсифікує 

розвиток твердофазних реакцій утворення первинних феритів кальцію» 

(стор.171). Жодних експериментальних доказів знов не наведено. На 

стор.187 низька міцність агломерату основністю 1,3-1,5 пояснюється наявністю 

у його структурі «значних кількостей двохкальцієвого силікату і 

багатофазністю мінералогічного складу» - це також ми вимушені прийняти так 

би мовити «на віру», без наведення результатів підтверджуючих 

експериментів для такого висновку 

6.8. Дисертація в цілому збалансована по розділах, назва яких відповідає 

змісту викладеного матеріалу. Проте, в якості зауваження вкажемо, що розділ 5, 

який за назвою присвячений процесам виробництва котунів, починається з 

розгляду питання брикетування металургійних відходів, а це вже зовсім інша 

технологія.  

До речі, за висновком дисертанта позитивні результати брикетування 

концентратів з конвертерних шлаків порівняно з базовим варіантом,  пов'язані з 

механічним активуванням шихти для брикетування в барабанному млині зі 

сталевими кулями.. На жаль, в роботі не наведено показники зміни 

гранулометричного складу сировини після подрібнення у млині; тобто питання 

– а чи не є цей позитив наслідком простої оптимізації фракційного складу 

матеріалу для брикетування у ході подрібнення, без будь-якої «активації»? 

6.9. Окремі підрозділи виглядають дуже скороченими. Так, досить цікавий 

підрозділ щодо інтенсифікації аглопроцесу шляхом  застосування т.зв. 

«залізофлюсу» (4.2.2) займає усього півсторінки тексту роботи; тобто у цьому 
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випадку, як і в деяких інших,  дисертант практично обмежився посиланням на 

власну опубліковану роботу – літературне джерело /202/ - стор.188. 

6.10. Як вже зазначалося вище, дисертація викладена в цілком грамотною 

науковою мовою, добре вичитана в частині помилок. Проте є окремі невдачні 

вирази – наприклад «Спосіб виробництва…  здійснюють у такий спосіб…» - 

стор.191.  

Є й не зовсім зрозумілі ствердження. Наприклад, на стор.249 дисертант 

вказує на те, що «амплітуда коливань температури змінюється в межах 150-

5000С», але це відбувається в температурному «інтервалі 900-4000С». Як це 

розуміти? 

6.11. На завершення роботи  у 6-му розділі дисертант наводить результати 

удосконалення методики техніко-економічної оцінки якості згрудкованої 

сировини та ціноутворення на неї. Ці розробки у умовах сьогодення, на жаль,  

мають лише довідковий характер, бо в Україні практично всі гірничорудні 

підприємства входять до складу вертикально – інтегрованих промислово – 

фінансових груп, без чіткої трансфертної  системи  внутрішніх розрахунків, 

з отриманням максимального прибутку від збуту кінцевої металургійної 

продукції. 

Зазначені зауваження мають частковий характер й не стосуються 

принципових положень роботи, яка в цілому оцінюється як безумовно 

результативне дослідження значної науково-технічної проблеми.     

 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Аналізуючи зміст дисертації в цілому, можна відзначити наступне.  

7.1. Робота присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної 

проблеми інтенсифікації процесів зґрудкування залізорудної сировини на 

основі поліпшення структурно-морфологічних характеристик застосовуваних 

матеріалів,масообміну і енергоефективності. 

7.2. Дисертація є закінченою науковою працею, яка виконана з 

використанням сучасних методів дослідження, містить нові наукові результати 

та технічні рішення, впровадження яких сприяє економії витрат енергоносіїв та 

підвищенню екологічності об’єктів  дослідження.   

7.3. Матеріал дисертації викладено послідовно і логічно. Зміст та 

оформлення дисертації відповідають вимогам МОН України до докторських 

дисертацій (пункти 9,10,12  діючого «Порядку присудження наукових ступенів 

і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»,  

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р.) . Робота цілком відповідає спеціальності 05.16.02 - «Металургія чорних 

і кольорових металів і спеціальних сплавів». 
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