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i,fr \'д"октора технiчних наук професора Вамболя Сергiя Олексаrцровича
на дисертщiйну робоry Оладiпо MyTiy Олатойе

кМiнiмiзацiя рiвня забрулценця навколишнього середовища

при перевезеннi вугiлля в напiввагонах>,
предст€lвлеIIу на здобуrтя наукового ступеЕя доIстора фiлософii

з гаlryзi знань 10 <Природличi науки) за спецiаrrьнiстrо 101 <Екологiя>

Актуальнiсть теми дисертацiйпоi роботи

,Щисертацiйна робота присвяЕIена однlи 1з вФкJIивих науковш( проблем

УкраiЪи та cBiry - зменшення рiвня забрулненшI нtlвколицIнъого середовища при

перевезеннi вугiлля загriзничним транспортом.

Однiею з наiiва>шrивiIшоr проблем с)часностi е забруднення атмосферного

повiтря навколицIнъого середовища. Техногенне навантarкення, за paxylroк

iнтенсивного розвитку промисловостi у cBiTi, непомiрно зростас кожного року. В

галузi вугiльноi промисловостi гrроблемним з тоtIки зору забруднення довкiлля е

транспортуваIIня вугiлля вiд мiсць його видобутrtу, яке здiйснюеться налriввzгонах.

Саме iнтенсивний винос вугiльного пиJIу з наrriввагонiв i е джерелом формуваIIЕя

цiеi екологiчноi небезпеки, забруднення атмосферного повiтря, пiдстильноi

поверхнi, та зон , що приJIягають до транспортного коридору. Тобто, актуalпьними

с питаннrt щодо мiнiмiзацii негативIIого впJIиву вугiльного пиJIу на довкirшя. Щ.гrя

практики дуже вв€DкJIивим с розробка методiв змеЕшення динамilол виносу

вугiльного пиЕу з вагонiв. Iснуючi методи мiнiмiзацii виносу вугiльного паIry з

вагонiв е дуже коштовними потребуюr" додаткового обладнання на станцiях

завантаження вугiлля та € досить недосконtlлими.

Таким чином, розробка ефективних методiв зменшення iнтенсивностi виЕосу

вугiльного паIry з вагонiв, що е економiчними, легкими дrя iмплементацiТ - е

важливою та актуаJIьною задачею. Науковий пiдхiд, що був розроблений в

дисертацiйнiй роботi, дозволяе вирiшити цю задачу.



обrруптованiсть науковпх положепь, висновкiв i рекомендацiй,

застосуваннямсформульованих у дисертацii забезпечуються

експеримеЕтаJьних методiв у комбiнацii з теоретичним ана.rriзом, кореr<тнiстю

постановки мети i зqдач дослiдження, строгiстю математиIшIr( постановок задач,

коректним застосуванням математичного апарату, а також порiвнянням та збiгом
отрим€lних результатiв з вiдошлими в огryблiкованiй лiтераryрi.

Наукова новизIIа отримаЕих результатiв
У дисертшlii одержано TaKi HoBi HayKoBi результати:

- експеримеЕтаIIьно й теоретитrо обlрунтовано застос).вання в напiвв€гонах

додаткових бортiв спецiалъноТ форми, що дозвоJIяють зменшити пиJIове

забруднення IIавколишнього природIого середовища при перевезеннi вугi.гшя;

- експеримеIIт€lльно й теоретишо обlрунтовЕlно застосування в напiввагоЕах

екраЕа, що дозвоJUtе змеIшIити IIиJIове забруднення навколишнього природIого

середовища при перевезеннi вугiлля;

- експериментЕlльIIо обцрунтовано застосуванIUI в напiввагонаr повiтряноi
завlси, що дозвоJUtе зменцIити пилове забрулнення навколиIцнього середовища

при перевезенн1 вугlJIJUt;

- розробленО чиселънi моделi, щО дозволяЮтъ IIа вiдмiну вiд iсную.пах

моделей, прогнозувати запиJIенiсть атмосферного повiтря при перевезеннi вугiлля
в напiввагонах з ypaxyBaнmlм форми додаткових бортiв, eKpaHiB, швидкостi
потяга, метеоумов, iнтенсивностi eMiciI вугiлъного пашу.

розроблена математиtIна модеJь пропrозу рiвня забруднення

атмосферного повiтря при перевезеннi вугiлля, що дозволяе, Но вiдмiну вiд
1снуючих моделей, враховувати при прогнозi швидкiсть руху потяга з вугiллям,

траскторiЮ рухУ потяry, метеор{ови i оцiнювати piBeHb забруднення

атмосферного повфя пiсля його проходженшI;

- ОТРИМаНа еМПiРИЧНа МОДелъ оцiнки маси вугiлъного rrилу, що виноситься
вiд повеРхнi ванТажу, яка дозвоJUI€ розрахувати iнтенсивнiстъ eMicii пиJIу при

рiзноi локальноi швидкостi повiтря.



l

Практпчна цiннiсть дисертацiйпоi роботи

Автор дисертацlино1 робопл розробив ефективнi методи захисту

навколиIIIнього середовища вiд зафудIIення вугiльними пиJIо при перевезеннi

вугi.гr.гrя в на пiввагонах цi методи дозволяють зменшити забруднення

атмосферного повiтря, пiдстильноi поверхнi за рахунок використання в на

шiввагонах спецiаrrьних додаткових бортiв, eкpalry. Заrrропонованi автором меТоДи

не потребують встановJIенЕя на gганцi.rD( з€lвiштажеЕня додаткового обладнчlнIuI та

спецiальноТ пiдготовки персонаIry, який обсrryговуе потяг з вугiллям. ДУже

важливим е те, що ефективнiсть розроблених методiв не залежить вiд кrriматичних

умов. .Щля пракгики е ваrкJIивим комплекс математичнIо( моделей, що дозволяють

оперативно оцirтовати ефекшrвнiсть розробпених методiв з€lхисту довкiлля. Щi

математичнi моделi дають моrкrrивiсть отримати iнформшдiю про стан забрудrеЕня

атмосферного повiтря при транспорryваннi вугiлля, а також визIIачати зони

iнтенсивного забруднення повiтря при перевезеннi вугiлля.

Результати дисертацiйноi роботи отримано в рамках науково-дослiдноi

роботи, що викоIIуваIIась в Щнiпровському нацiональному унiверси:гетi

за-гliзничного транспорту iMeнi академiка В. Лазар.шrа: <МоделповЕtння процесiв

забруднення навкоJIицIнього середовища при надзвичайних сиryаrriях та

органiзованих викид€lх забруднюючих речовин)) (Ns Д 0115U 007226).

Слiд пiдкрес.гплти, що HayKoBi розробки автора використовуеться в

начальному гrроцесi ,Щнiпровського нацiона-гrьного унiверситеry заrriзничного

транспорту iMeHi академiка В. ЛазаряЕа та в ТОВ <<Енергосервiс-КР>. Ще також

п iдкр еслюе практиIIне зЕачення результатiв даноТ дисертаrliйноi роботи.

Повнота викладу результатiв в наукових публiкацiях, зарахоВаних за

темою дисертацii

За темою дисертацiТ огryблiковано 20 наукових пращь, з яких:. 9 - HayKoBi

статгi {2 - в перiодичних наукових вид€lЕшD( iнших держав; 7 - у наукових

фахових виданнD(); t - наукова монографiя; 10 - тези доповiдей у збiрниках Праць

конференцiй.



Струкryра, оцiнка мови, стилю та оформлення дисертацii

,Щисертацiя прелст€lвлена на украiнськiй та англiйськiй мовах. ,Щисертацiйна

робота на украiЪськiй MoBi складаеться з анотацiТ, вступу, чотирьох роздiлiв,

висновкiв, списку використztнlD( джерел i додаткiв. Загальtшй обсяг роботи

становить 136 cTopiHoк, з них основшлй текст розмiщено на 98 сторiнкаr; мiстить

72 рисунка, 8 таблиць. Список використаних лiтераryрних джерел мiстить 108

бiблiографi.пrюс назв.

У вступi обцрунтовано alшy€mbнicTb теми, сформульовано MgTy та ocHoBHi

завдання дослЦження, визначено об'еlст, предмет i методи дослiджень, наведено

наукову новизну та практичну чiннiсть результатiв, зазначено особистий внесок

здобувача.

У першому роздiлi дасертшrт виконав системний анапiз iснуюwтх методiв

захисту довкiлля вiд забрушrення при перевезешIi вугiлля заrriзни.*rим

транспортом. В даноtvfу роздiлi прошrшliзованi iснуючi методи, моделi прогтrозJ

рiвня забруднення довкi.гшlя при перевезеннi вугiлля. Автор ,rylсертацiТ

проанаrriзував переваги та недолiки цих методЪ та моделей . На ocHoBi цього

аналiзу автор дисертацiйноi роботи обгрунтовуе вибiр напрямку д{сертil{iйного

дослiдження.

У другому роздiлi розглядitються теоретичнi основи модеJпованIuI процесу

пилового забруднення атмосферного повiтря на базi яких cTBopeHi HoBi методи

оцiнки рiвня зафуднення повiтряIIого середовища при перевезенi вугi.тшя. Для

визЕачення диналлiки забруднення атмосферного повiтря автором

використовуеться багатовимiрнi математичнi моделi аеродинамiки та масо

переносу. Надаеться дета-гtьний опис цих моделей та перелiк факторiв, що

враховуються при використаннi загrропоновtlних моделей. Слiд пiдкреслити, що

запропонованi автором моделi дозволяють вр€lхувати KoмIllreкc таких вЕDкJIивих

факторiв якi ранiше не враховувttлись при оцiнки рiвня забрулненнrI довкiлшя при

транспортуваннi вугiлля, а саме - швlадкiсть руху потяry, TpaeкTopir pyxy потяry,

метеоумови, наявнiсть додаткових бортiв екрану на вагонах



В третьому роздiлi дисертацii розгляд€tються питан}Lя побудови чисельних

моделей, за допомогою якID( вiдбуваеться прогнозування динамiки забрУднення

довкi.гlля при шеревезеннi вугiлля в на в пiввагоноr. Побулованi моделi, ЩО

дозволяють поле тттвцд1lggli повiтряного потоку бiля вагону, що дае МоЖJIиВiСТЬ

визначити поле пиJIового забрудlення атмосферного повiтря в трансПорТIIомУ

корилорi та за його межами. Особливо слИ пiдкресшIшr, що рОЗРОбЛеНr

дисертантом моделi зручнi до програI\dування, та поц)ебуютъ незнаЧнОгО ЧаСУ ПРи

реалiзацii на кошш'ютерi. Автор наводить дgтшrьний опис розрОбЛеНИх

комп'ютерних програIчI за допомогою, яких здiйснюеться оцiнка РiВНя

забрулнешц довкiJIJut при перевезенi вугiлля в на гriввагонa>(.

Четвертий роздiл присвяIIено дослМенню ефектллвностi нових метоДiВ,ЩО

розробив дисертант та спрямованих на з€tхист довкiлля вiд забруднення вУГiЛЪНИм

пилом. В роздiлi ЕредставпеIIо результати комшIексу експериментУ по

обгрунryванню ефеlстlлвностi використаЕнrI рiзних методiв захистУ, а СаМе -
додатковi борти типу ((крило), додатковi борти тигIу <внутрiшrе ЩРИlrО),

додатковi вертикапrьнi борта, екран, повiтрлrа завiса. Важливо пiдкреслитИо ЩО

поряд з експеримеIIт€lльними дослiдженнями ElBTop наводить реЗУльТати

теоретиIIних розрахуflкЬ, що отриманi за допомогою розроблених в дисертацii

математичних моделей. Таким чином, обцрунтованiсть використання нОВих

методiв, що розробленi для мiнiмiзацii забруднення довкiлля при перевезенui

вугiлля, обцрунтов5/ються, як експериментulльним IIIJID(oM так i теоретично.

ВаNсгrивим досягненням автором е емпiрична модель, що була отримана в наслЦок

обробки даних експериментiв яка дозволяе визначати iнтенсивнiсть виносУ

вугiльного tп{,ry вiд вшlтажу в з€шежЕостi вiд значення локЕlпьноi rrrвидкостi

повiтря бiля вшrтажу. Результати наукових дослiджень добре iлюстрованi та дають

повну уявнiсть про ефективнiсть застосування запропонованих автором метоДiв

мiнiмiзацii рiвня зафудненшt довкiлrля при перевезеннi вугiлля.

У висновках узагаJIьнено отриманi в дисертацii HayKoBi та практичнi

результати.



У додатках наведено результати верифiкацii розроблених моделей та список

публiкацiй здобувача за темою дисертацii.

Використана в роботi наукова термiнологiя е за загальновживаною, стиль

викJIадення результатiв теоретиIIних та експериментальних дослiджень, нових

HayKoBIlD( положень, висновкiв i рекомендацiй забезпечуе ix доступне сприйняття

та застосуваннrI.

Ознак порушення академiчноi доброчесностi не виявлеЕо.

мiнiмiзацii рiвня забруднення довкiJIJIя при перевезеннi вугiлля. Але, бажано було

б також детальItо прошrалiзувати ефективнiсть використання спецiаrrьних

розчинiв, що роблять на ocHoBi рiзного роду промисловlдl вiдходiв.

2. Перший роздiл дисертаIIiТ перевантажний рисунками, частиЕу рисуrпсiв

можна було навести у додатIqу.

3. Автор роботи наводить резуJьтати тестувчlння розробленID( моделей в

додатку. Було б доцЬно цi результати навести поряд з розробленими модеJLями,

тобто в роздiлi 3.

4. Щочiльно було б в роздiлi 3 навести блок схеми роботлл теоретиIших

методiв що розробленi дIя прогнозування рiвня забруднення довкi.гlля при

перевезенi вугiлля.

5. Автор дисертаIIii отримав емпiричну залежнiстъ, що визначае iнтенсивнiсть

виносу вугiльного пиJry вiд поверхнi вантажу в залежностi вiд локаrrъноi

швидкостi повiтря. Але ця запежнiсть отримана дJIя одного значення вологостi

вугiлля. Було б доцiльно отримати з€tлежнiсть що Bp€lxoBye iнтенсивнiсть виносу

вугiльного пI4Iry в залежностi вiд вологостi.

6. В дисертадii не вк€ваIIо, в чому е рiзниця мiж запропоIIовtlним автором

методом оцiнки рiвня забруднення навколицшього середовища при перевезеннi

вугiлля та методом AERMOD.

Зазначенi зауваження нiякою мiрою не знижають знаIIимiсть представленоi

HayKoBoi квалiфiкацiйноi праlдi.



загальнi висновки

У зв'язку з вищенаведепим вважаю, що дисертацйна робота Оладiпо MyTiy

Олатойе <Мiнiмiзшдiя рiвня забрудrення навколишнього середовища ПРи

перевезеннi вугiлля в нагriввагоЕ€lх) за актуапьнiстю, новизною результатiв,

високим piBHeM проведен}D( дослМенъ та експериментЬ вЦповiдае виМОГаN{

Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украi'ни NЬ 40 ьrд |2 сiчня 2017 Р. КПРО

затвердження Вимог до оформленrrя дисертацii>, та вимогам, переДбаЧеНИМ

пунктом 10 <Порядку проведенЕя експерименry з присудження ступеня ДОКТОРа

фiлософiЬ (ПocTalroBa Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\b 167 вИ б березня 20|9 Р.), а

iT автор заслуговуе на присудження йому стуленя доктOра фiлософii з гаiryзi ЗНаНЬ

10 <Природничi науки) за спецiа-гьпiстю 101 <Екологiл>.

Офiцiйний опонент,

професор кафедри безпеки життедiяльностi та права

Харкiвського НаIliонального технiчного yHiBepcI,ITeTy

сiльського господарства iM. Петра Василенка, /
доктор TexHi.rrrш< наук, професор 4L С.О. Вамболь

,../
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ВЦГУК ОФIЦIИНОГО ОПОНЕНТА
на дисертацiйну роботу Оладiпо MyTiy Олатойс

на тему <<Мiнiмiзацiя рiвня забрулнення навколишнього середовища при

перевезеннi вугПля в напiввагонах>, подану на здобуття

наукового сryпеня доктора фiлософiТ в га_lrузi знань 10 <Природничi науки>>

за спецiальнiстю 101 <<Екологiя>>

Актчальнiсть теми дисертацiйноi роботи. Залiзничний транспорт нчLлежить

до вiдносно <<чистих> видiв транспорry, KpiM випадкiв транспорryвання сипучих

вантажiв. У зв'язку з дуже високою вартiстю спецiалiзованих вагонiв для

транспортування сипучих вантажiв, у cBiTi перевезення цих вантажiв здiйснюсться

у напiввагонах. Ще призводить до виносу дрiбних частинок вантажу з вагонiв.

Особливо небезпечним с винос так званоI <fugitive dusD> - дуже лрiбних фракцiй

вантажу. Внаслiдок цього мае мiсце iнтенсивне забруднення довкiлля як в

транспортному коридорi, так i на прилеглих територiях, що призводить до

пригнiчення екологiчних систем. Серед сиtц/чих вантажiв, основна частка

вантажопотокiв у cBiTi припадае на перевезення вугiлля. У зв'язку з цим, захист

вiд забруднення довкiлля пiд час транспорryвання вугiлля залiзничним

транспортом с важJIивою науково-прикJIадною задачею в галузi екологiТ. З цiеТ

точки зору тема дисертацiйноi роботи здобувача е, безмовно, акryальною.

обrрунтованiсть наукових положень. висновкiв i рекомендацiй.

сформульованих у дисертацii базусться на комlrпексi коректно проведених

здобувачем експериментttльних дослiджень. Автор дисертацiТ застосував сучаснi

математичнi моделi прогнозування забруднення довкirшя вугiльним пилом.

Проведено комплекс тестувань розроблених в дисертацiТ моделей згiдно з

сучасними вимогами.

Наyкова новизна отриманих резyльтатiв. Наукова новизна даноi дисертацiТ

вкJIючае в себе TaKi аспекти:



теоретично обГрунтовано застосування

напiввагонах додаткових бортiв спецiальноI форми, що дозволяють зменшити

пилове забруднення навколишнього природного середовища пiд час перевезення

вугiлля;

експеримент€Lльно й теоретично обrрунтовано застосування в

напiввагонах екран?, що дозволяе зменшити пилове забрулнення навколишнього

природного середовища пiд час перевезення вугiлля;

експеримент€lльно обцрунтовано застосування в напiввагонах повiтряноТ

завiси, що дозволяе зменшити пилове забрулнення навколишнього середовища пiд

час перевезення вугlлля;

розроблено чисельнi моделi, що дозволяють, на вiдмiну вiд iснуючих

моделей, прогнозувати запиленiсть атмосферного повiтря пiд час перевезення

вугiлля в напiввагонах з урахуванням форми додаткових бортiв, eKpaHiB,

швидкостi потяга, метеоумов, iнтенсивностi eMicii вугiльного пилу;

iснуючих моделей, враховувати швидкiсть руху потяга з вугiллям, траекторiю

руху потягу, метеоумови i оцiнювати piBeHb забруднення атмосферного повiтря

пlсля иого проходження;

локzlльноТ швидкостi повiтря.

Практична цiннiсть дисертацiйноi роботи. З точки зору практичного

використання отриманих здобувачем результатiв можна зазначити наступне. По-

перше, автором зzlпропоновано HoBi засоби захисту довкiлля вiд забруднення

вугiльним пилом, що е економiчними та ефективними. Впровадження цих засобiв

захисту не потребуе спецiального обладнання дJIя виготовлення додаткових бортiв

або eKpaHiB. Встановлення бортiв та eKpaHiB може бути реалiзовано дуже швидко



без заlryчення спецiальних працiвникiв. По-друге, дисертант розробив ефективнt

методи розрахунку зон пилового забрулнення, що можуть бути використанi для

розв'язання двох задач: визначення ефективностi використання запропонованих

методiв захисту довкiлля вiд пилового забруднення та прогнозування динамiки

забруднення довкiлля пiд час перевезення вугiлля за.гtiзничним транспортом.

Результати дисертацiйних дослiджень автора використовуються ТОВ

<Енергосервiс-КР> та в процесi пiдготовки сryдентiв ,Щнiпровського

нацiонального унiверситету заrriзничного транспорry iMeHi академiка В. Лазаряна.

повнота викладч резчльтатiв y наyкових rryблiкацiях. зарахованих за

темою дисертацii. Результати дисертацiйноТ роботи опублiковано здобувачем у 20

на)rкових працях. Що перелiку чих праць входять: 7 статей у наукових фахових

виданнях, 2 cTaTTi в перiодичних наукових виданнях iнших

наукових статей), 1 наукова монографiя та 10 тез доповiдей.

держав (загалом - 9

CTpvKTypa. оцiнка мови. стилю та оформлення дисеDтацii. Здобувач надав

два примiрники дисертацii (англiйською та украiЪською мовами). Щисертацiя

(украiЪською мовою) мiстить: анотацiю, вступ, чотири роздiли, висновки, список

використанихджерел, додатки. Загалом, обсягдисертацiТ- 136 cTopiHoK, основний

текст - 98 cTopiHoK. В дисертацiТ мiститься 72 рисунки та 8 таблиць. Список

лiтературних джерел скJIада€ться iз 108 бiблiографiчних н€lзв.

У всmупi здобувач обrрунтував актуа-гtьнiсть дисертацiйноi роботи,

сформулював мету, завдання дослiдження, об'скт, предмет дослiджень. Також

здобувачем визначено наукову новизну, практичну цiннiсть результатiв

дослiджень. Зазначено особистий внесок здобувача у розв'язок поставлених задач.

У перu.лоJйу розdiлi здобувачем наведено данi

використання рiзних методiв з€lхисry довкiлля вiд

lцодо ефективностi

забруднення пiд час

транспортування вугiлля в напiввагонах. Цi данi аналlзутранспортування вугlJIля в напlввагонах. ц1 данl отримано шляхом аналlзу

сучасних наукових дослiджень, в першу чергу, якi були проведенi в АвстралiТ,

ПортугалiТ, Нiдерландах, тобто в краiЪах, де iснують протягом довгого часу школи

з дослiдження цiсТ важливоi проблеми.



Наприкiнцi роздiлу здобувач сформулював напрям наукових дослiджень

дисертацiйноТ роботи, базуючись на проведеному аналiзi лiтераryрних джерел.

У dруzол,tу розdiлi здобувачем представлено математичнi моделi для

визначення забрулнення атмосфери пiд час виносу вугiльного пилу з напiввагону.

Щi моделi с багатофакторними та спрямованi на визначення поля концентрацii

пилу бiля напiввагону з вугiллям. Перевагою розроблених математичних моделей

€ можJIивiсть врахування фiзичних факторiв, що безпосередньо впливають на

формування зони забруднення у транспортному коридорi. Yci моделi мають

фiзичне пiдrрунтя та мiстять стандартну вхiдну iнформацiю, що е важJIивим для

проведення серiйних розрахункiв з метою визначення ступеня забруднення

довкlлля пlд час перевезення вугшля.

У mреmьоwtу розdzzi здобувачем розроблено комплекс чисельних моделей, що

створюють платформу дIя проведеннrI теоретичних дослiджень iз визначення

сryпеня пилового забруднення довкir-, у випадку виносу вугiльного пилу з

напiввагонiв. Надаеться детчlIIьний опис процедури розрахунку та комп'ютерних

програм, що використовуються дIя проведення дослiджень.

Чеmверmuй розdiл мiстить результати фiзичних експериментiв, що були

проведенi здобувачем з метою визначення ефективностi використання

спецiальних бортiв та екран?, що встановлюються у напiввагонi для зниження

рiвня забруднення довкiлля пiд час перевезення вугiлля. Результати

експериментilльних дослiджень пiдтверджують ефективнiсть запропонованих

засобiв. Представлено результати експерименry щодо можливостi використання

повiтряноТ завiси на напiввагонi, що пiдтверджують можливiсть iТ практичного

використання з метою зниження забруднення довкiлля пiд час перевезення

вугiлля. Iнша частина даного роздirry присвячена методам теоретичного

дослiдження ефективностi запропонованих здобувачем методiв захисry довкiлля

вiд пилового забруднення.

У вuсновках представлено ocHoBHi HayKoBi та практичнi результати

дисертацiйноТ роботи.



У dоOаmках представлено результати тестування запропонованих в дисертацii

чисельних моделей, а також список публiкацiй здобувача, що вiдображають

результати наукових дослlджень.

Реdакцiйнuй аналiз. ,Щисертацiю написано на високому стилiстичному piBHi.

Термiнологiя, що використана в дисертацiйнiй роботi, € загzLпьноприйнятою.

Отриманi HayKoBi результати детчtльно проiлюстрованi, що дас змоry легко Тх

ана-гliзувати.

З ау важення до дисертацiйноТ роботи.

1. Було б доцiльно у першому роздiлi дисертацiТ аналiз використання

сучасних засобiв захисry довкiлля вiд пилового забруднення подати у виглядi

порiвняльноТ таблицi.

2. Автор здiйснюс оцiнку ефективностi використчlння запропонованих засобiв

дJIя умов конвекцiТ. Було б доцiльно провести дослiдження для умов iHBepciТ.

3. Бажано було б пiд час опису розроблених моделей придiлити бiльше уваги

опису вхiдних даних та методологiТ пiдготовки цих даних цп проведення

теоретичних дослiджень.

4. Автор не пояснив, чому низку задач вирiшено в двовимiрнiй постановцi.

5. Пiд час проведення теоретичних дослiджень забруднення довкiлля пiд час

виносу вугiльного пилу не враховуеться вплив булiвель бiля транспортного

коридору на формування зон забруднення.

Необхiдно зазначити, що цi зауваження не впливають на загальну позитивну

оцiнку дисертацii та piBeHb наукових розробок здобувача.

заzальнi вuсновкu.

Вважаю, що за акryальнiстю розгJuIнутих задач, обсягом дослiджень,

науковим piBHeM i практичною цiннiстю отриманих результатiв дисертацiйна

робота Оладiпо Myriy Олатойе <Мiнiмiзацiя рiвня забруднення навколишнього

середовища при перевезеннi вугiлля в напiввагонах)> вiдповiда€ вимогам Наказу

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи Ns 40 вiд |2 сiчня 20I'| р. ..Про затвердження

Вимог до оформлення дисертацiТ>, та вимогам, передбаченим пунктом 10



<Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософiТ>

(Постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни Ns 167 вtд б березня 2а|9 р.), а iT автор,

Оладiпо MyTiy Олатойе, заслуговуе на присудження йому сryпеня доктора

фiлософiТ з га-гrузi 10 <Природничi науки>> за спецiшlьнiстю 101 <Екологiя>>.

Офiцiйний опонент,
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унrверситету УкраiЪи
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iнстиryт iMeHi Iгоря
Сiкорського> MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни
(м. КиiЪ), доктор технiчних
наук, доцент
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