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про творчий внесок завiдувача кафедри технологiй переробки нафти, г€ву та твердого
папива Мiрошниченка {ениса Вiкторовича в
роботу

(ЕФЕктивнЕ

використАннrI окиснЕного вугIлJUI для вироБIflдlтвд домЕнного

коксу)), яку висунуто

на здобуття премii Президента Укратн

и длямолодих вчених у

2018 роцi

завiдувач кафедри технологiй переробки нафти, гzву та твердого п€IJIива,
доктор
технiчних наук, старший науковий спiвробiтник Мiрошниченко
!енис Вiкторович

протягом ocTaHHix десятьох керував та брав безпосередню
участь у багатьох науководослiдних роботах присвячених розробцi науково-обгрунтованих рекомендацiй пдодо
рацiона-пьного використання окисненого вугiлля при виробництвi доменного коксу на

коксохiмiчних пiдприемствах Украiъи. За його
участю вперше в Украiнi розроблено та
стандартизовано метод визначення показникiв окиснення та ступеня окиснення

вугiлля, який впроваджено на

7

коксохiмiчних пiдприсмствах Украiни. На базi

розробленого методу та виконаних багатьох теоретичних та емпiричних дослiджень
IVIiрошниченко !.В. розробив та впровадив
у виробничу дiяльнiсть коксохiмiчних
пiдприемств Украiни Методичнi рекомендацii щодо використання окисненого вугiлля
при вирОбництвi доменного коксу, якi регламентують термiни його зберiгання, оцiнку

ступенЮ окиснення, способи пiдготовки
вугiльних шихтах.

до коксування та допустимий BMicT

у

21

Мiрошниченко Д.В. вперше

у

свiтовiй практицi встановив та теоретично

обГрунтував, що вугiлля середньоi стадii метаморфiзму (марка

<<Хt>>)

на початковiй

стадiТ окиснення покращуе свою KoKciBHicTb. I_{e дозволило розробити спосiб
одержання коксу шляхом коксування вугiльноi шихти з додаванням частковоокисненого жирного вугiлля. Використання цiеТ технологiТ

у виробничий

дозволяс отримувати значний економiчний за рахунок використання

у

дiялъностi

вугiльних

шихтах менш цiнного окисненого вугiлля.

За тематикою роботи Мiрошниченком Щ.В. опублiковано 61 наукову працю, в
тому числi 41 статтю в спецiалiзованих наукових журн.шах (з них 23, що входять до
мiжнародноТ наукометричноi бази Scopus), 13 тез доповiдей

мiжнародних конференцiй,

2 глави в

у збiрниках матерiалiв

Щовiднику KoKcoxiMiKa, отримано

2

патенти

Украiни та розроблено 3 державних стандарти Украiни.
Загальна кiлькiсть пубпiкацiй здобувача
журналах

-

-

-

177, зокрема

65, патентiв УкраiЪи на корисну модель

3, глав у Щовiднику KoKcoxiMiKa

-

-

у мiжнародних наукових

3, державних стандартiв УкраiЪи

2; тезисiв мiжнародних конференцiй

кiлькiсть публiкацiй, що входять до мiжнародних наукометричних баз

-

-

35. Загалъна

52 (Scopus) та

91 (Google Sсhоlаr); загалъна кiлькiсть посилань на ryблiкацii претендента - 145
(Scopus) та 292 (Google Scholar); iндекс Гiрша (h-iндекс) - 7 (Scopus) та 8 (Google
Scholar).

Ректор Нацiонального технiчного унiверситету
<<Харкiвський полiтехнiчнийj

проф., д.т.н.

фW
УГш

ч

(Q,

C.I. Сокол

щ

Фы

28

