Дисертація має класичну структуру за розділами та змістом.

1. Оцінка відповідності тематики та змісту дисертаційної роботи науковим
програмам, планам, темам.
Дисертаційна робота виконувалась відповідно до держбюджетної теми ХНУБА
"Підвищення ефективності процесів спалювання твердого палива, систем опалення і
систем очистки газових викидів промислових підприємств" (№ держреєстрації
0115U000843, 2015-2018 рр.).
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Теоретичні положення, висновки та рекомендації, що наведені у дисертаційній
роботі гуртуються на використанні методів системного та структурного аналізу,
експертних оцінок, теорії ймовірності та математичної статистики, організаційно –
технологічного моделювання.
У дисертації представлений достатній обсяг теоретичних досліджень: на основі
аналізу та узагальнення результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених щодо
сучасних технологій очистки газових викидів, здобувачем сформульовано мету і
задачі дисертації, розроблено структурно-логічну схему дослідження, визначено та
обґрунтовано методи реалізації поставлених задач.
Достовірність наукових положень, висновків і результатів доведено збіжністю
наукових результатів, одержаних автором, із результатамипромислових дослідів.

3. Оцінка змісту дисертації
У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи. Представлено
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Поставленамета, задачі,
об’єкт та предмет дослідження. Визначено наукову новизну і практичне значення
отриманих результатів, а також наведена інформація щодо їх апробації, особистого
внеску здобувача, методів досліджень, структури та обсягу роботи.

Перший розділ присвячений сучасному стану газоочистки у світі. Розглянуті
основні види газоочистки, їх преваги та недоліки. Проаналізовано апарати мокрої
газоочистки, та виділено скрубери насадкового типу – як апарати які найбільш вдало
підходять для вдосконалення. Автором було розглянуто основні типи насадок та
наведена їх порівняльна характеристика.
Виконано аналіз сучасних способів очистки газових викидів в країнах західної
Європи, США, Канади. До їх основних переваг було визначено більшу ефективність
при очистці від пилу, проте як недолік, їх велика вартість та незначна ефективність
при очистці від інших компонентів.
На основі наведеного аналізу визначено напрямки дисертаційного дослідження.
У другому розділі досліджені основні фактори та проведені розрахунки впливу
охолодження коксового газу на ефективність очистки від бензолу та нафталіну.
Представлені рівняння,які складають математичну модель теплообмінних процесів. В
результаті отримані рівняння регресії та побудовані регресійніграфіки залежності
ефективності очистки газових викидів від тиску та температури.
З аналітичного дослідження стає зрозумілим, що при встановленні оптимальних
параметрів температури та тиску, можливо збільшити ефективність очистки коксового
газу від нафталіну та бензолу.
Третій розділвключає дослідження визначення опору потоку повітря, який
проходить через насадку скрубера. Наведенекреслення експериментальної установки
та її детальний опис. Зазначені характеристики приладів, які використовувалися для
вимірювання результатів промислових випробувань, аналіз похибок вимірювань та
математичне оброблення отриманих результатів.
Автором ретельно проаналізовано та запропоновано новий вид насадки «трикутна насадка з хрестоподібними вирізами», геометричні характеристики якої
забезпечують
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За результатамипромислових випробувань, було зроблено рекомендації щодо
встановлення оптимальної витрати води в системі, яка забезпечує найбільшу
ефективність газоочистки.
У четвертому розділідисертаціїпроведена обробка та узагальнення результатів
промислових випробувань. На основі даних, отриманих в реальних промислових

умовах було доведено ефективність застосування нового типу насадки, у порівнянні
до типових.
Наведено результати використання нового методу укладки насадки - блочного
послідовно – кутового. Не зважаючи на те, що цей метод не впливає на ефективність
очистки газових викидів, він зменшує витрати води, та може використовуватися з
різними
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практичного

застосування.
Автором
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використанню лужних розчинів для розчинення шкідливих компонентів, які не
розчиняються у воді.
Було запропоновано рекомендації по підвищенню ефективності очистки газових
викидів у скруберах насадкового типу, за рахунок комбінування зазначених вище
методів.
Загальні висновки, в цілому, правильно відображають зміст дисертаційної
роботи і логічно пов’язані з її текстом.

Стиль та мова викладення наукових
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дослідження.Дисертацію викладено з необхідною повнотою та доказовою базою.
Таким чином, наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної
роботи обґрунтовані достатньо.

4. Наукова новизна отриманих результатів роботи.
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(температура 13 - 15°С та тиск – 200 – 270 кПа), які забезпечують максимальний
ступінь комбінованої очистки відхідних газів від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу від
ливарного виробництва в скруберах насадкового типу;
 удосконалено гідрогазодинамічну структуру руху рідини і газів в результаті
застосування трикутної насадки з хрестоподібними вирізами, геометричні
характеристики якої забезпечують максимальну тривалість контакту газу з
рідиною, що в свою чергу підвищує ефективність очистки відхідних газів
коксової промисловості від СО2, С10Н8, C₆H₆ та пилу до 97%;

 вперше визначено в промислових умовах вплив активності лугу та його
концентрації на ефективність очистки коксових газів від СО2, С10Н8, C₆H₆ та
пилу, виявлено ефективність очистки газових викидів при застосуванні 15%
розчину лугу КОН: від СО2 - до 98%, С10Н8 - до 95%, C₆H₆ - 93%, пилу до 99%;
 одержали подальший розвиток методи зменшення витрати води шляхом
впровадження нового способу укладання насадки: блочного послідовно –
кутового, який дозволяє зменшити витрату води на очистку газів до 50%.

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в
опублікованих роботах.
Проаналізувавши зміст та обсяг 13 наукових праць, в тому числі: 6 – у збірниках
і журналах, рекомендованих МОН України для публікацій результатів дисертаційних
досліджень, з них 2 – у збірниках, які входять до міжнародних наукометричних баз; 7
праць апробаційного характеру, можна стверджувати про достатнє висвітлення
основних етапів і результатів дослідження у публікаціях.
Кількість публікацій відповідає чинним вимогам МОН України.

6. Наукова та практична цінність дисертаційної роботи.
Завдяки результатам реальних промислових випробувань, розроблено практичні
рекомендації для підвищення ефективності очистки відхідних газів скруберами
насадкового типу.
Наукова та практична цінність матеріалів дисертаційної роботи підтверджується
їх включенням в робочу програму навчальної дисципліни «Очищення вентиляційних
викидів», а також впровадженням на Харківському підприємстві «Завод імені В.О.
Малишева»,ТОВ «ПО Сплав – 500», ПП «С-ПЛЮС».

7. Відповідність дисертації та автореферату встановленим вимогам.
Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України.

Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 05.23.03 –вентиляція,
освітлення та теплогазопостачання.
Вимогам щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
(пункти
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затвердженого

постановою Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року № 567).
Автореферат за змістом є ідентичним основним положенням дисертації.

8. Зауваження щодо змісту дисертації:
1. У вступі рисунок 1.5. доцільно було б перенести в додатки з причини його
великого розміру.
2. У першому розділі при аналізі існуючих типів мокрої газоочистки слід було б
приділити більше уваги порівняльній характеристиці скруберів насадкового типу, та їх
ефективності при очистці газових викидів.
3. Аналіз існуючих видів абсорберів та їх характеристика виглядає дуже стисло,
потрібно було більш детально описати їх властивості та характеристики.
4. В другому розділі в таблиці 2.2.6. наведені дані, отримані в результаті
експерименту, проте, умови та методологія проведення даного експерименту в тексті
дисертації відсутні.
5. В третьому розділі, в таблиці 3.1. наводиться вміст коксового газу. Ці дані вже
були наведені у другому розділі, та, на мою думку, не потребують повторного
зазначення в дисертаційній роботі.
6. Таблиці 3.4.2 – 3.4.4. містять результати схожих за змістом експериментів,
інформація з яких може бути узагальнена.
7. При викладенні рекомендацій з підвищення ефективності очистки газових
викидів слід було більш детально описати, комбінація яких саме способів дає
найбільшу ефективність при мінімальних затратах.
Вказані зауваження не знижують, в цілому, якість наукових досліджень та
отриманих результатів.

Загальний висновок
Дисертаційна робота Бурди Ю. О. за актуальністю, обсягом, змістом є
завершеною науково-дослідною працею, маєнаукову новизну і обґрунтованість

