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Дослідження за темою дисертації є складовою тематичної спрямованості науково-дослідних робіт Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова «Підвищення ефективності ремонту газового
обладнання та розробка нових методів та технологій в організації оптимальної роботи трубопровідних систем» за замовленням Міністерства освіти і науки України (Державний реєстраційний номер №0116U005440).
Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт та предмет досліджень визначені вірно. В об’єкті присутня інформація про предмет.
Відповідно, об’єкт досліджень – газодинамічні процеси очищення трубопроводів і нові технології ремонту газопроводів, що впливають на підвищення експлуатаційної надійності підземних газорозподільних мереж, виконаних зі сталевих труб.
Аналогічно, предмет досліджень – параметри процесів газодинамічного
очищення сталевих трубопроводів та споруд підземних газорозподільних
мереж населених пунктів та принципи вибору технологічних рішень щодо
ремонту та відновлення існуючих газопроводів.
Ступінь обґрунтованості, достовірності і новизни наукових
положень, висновків і рекомендацій
Автором дисертації доведено, що на сьогоднішній день науково-практична задача підвищення експлуатаційної надійності підземних газорозподільних мереж, виконаних зі сталевих труб, може бути системно вирішена
шляхом створення експертно-моделюючих систем інтелектуальної підтримки
прийняття управлінських рішень з оцінювання технічного стану систем газопостачання: як її окремих функціональних елементів, так і загалом.
Достовірність результатів дослідження підтверджується достатнім
обсягом теоретичних та експериментальних досліджень, збіжністю теоретичних та практичних даних, які на різних етапах піддавалися відповідній перевірці.
Для реалізації поставлених задач автором коректно застосовані сучасні
ефективні методи досліджень, зокрема системного аналізу, теорії ймовірності
та математичної статистики, кореляційного та регресійного аналізу, фізичного моделювання.
Окрім того, обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, які сформульовані у дисертації, підтверджуються результатами апробації на чисельних наукових семінарах і конференціях, як загальнодержавного, так і міжнародного рівнів, достатньою кількістю наукових
публікацій та документами про впровадження.
За своєю сутністю тема та зміст роботи відповідають напрямкам досліджень згідно з паспортом спеціальності 05.23.03 – вентиляція, освітлення та
теплогазопостачання.
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Узагальнюючі формулювання наукових положень дисертації, а також
загальні висновки на сторінках 132, 133, свідчать про те, що вирішено конкретну науково-прикладну задачу, отримано новий суттєвий науково-практичний результат, який на мій погляд, представлено у вигляді методики визначення об’єму відкладень (забруднень) у внутрішній порожнині трубопроводів без виконання додаткових натурних досліджень з врахуванням низки
факторів впливу на технічний стан підземних сталевих трубопроводів і споруд газорозподільних мереж, а також величин приведеного коефіцієнта гідравлічного опору з урахуванням відкладень і забруднень та приведеного коефіцієнту гідравлічної ефективності роботи газопроводу.
Нові наукові результати, що винесені на захист, належать особисто
здобувачеві, вони опубліковані як одноосібно, так і у співавторстві, достатньо повно характеризують наукову новизну роботи. У працях, виконаних у
співавторстві, виокремлено особистий внесок дисертанта.
Успішним використанням сучасних ефективних методів досліджень
забезпечено отримання нових наукових результатів, основними з яких є:
- теоретично визначено та експериментально підтверджено запропоновані закономірності щодо впливу відкладень в міських газопроводах на газодинамічні режими та ефективність експлуатації;
- отримано залежність для визначення приведеного коефіцієнта гідравлічної ефективності роботи газопроводів міських мереж;
- подальший розвиток аналітичних моделей процесів газодинамічного
очищення трубопроводів від забруднення під час руху газодинамічної очищувальної установки в режимі очищення;
- методика розрахунку газодинамічної установки з використанням газодинамічного сопла;
- методика визначення витоків газу через свищі і мікротріщини трубопроводів міських газових мереж;
- рівняння напружено-деформованого стану граничних навантажень ділянок пошкоджених трубопроводів.
Теоретична та практична цінність роботи
Теоретичну та методологічну цінність роботи можна оцінити як суттєвий внесок здобувача щодо визначення технічного стану лінійної частини газорозподільних мереж населених пунктів, а саме у розробці теоретичних положень і аналітичних залежностей, що знайшли своє відображення в інженерній методиці розрахунку газодинамічної установки, яка створює високошвидкісний газовий потік під високим тиском, для очищення від забруднень
внутрішньої порожнини трубопроводів.
Створено нову конструкцію очищувальної установки внутрішньої
установки з використанням надзвукового газодинамічного сопла.
Розроблені конструктивно-технічні рішення катодного захисту можуть
бути впроваджені для усіх підземних сталевих мереж і споруд.
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Наведений у додатку А (с.146) акт впроваджень результатів досліджень
в ПАТ «Харківміськгаз» підкреслює практичну значимість виконаної здобувачем роботи.
Теоретична цінність роботи підтверджена впровадженням результатів
роботи дисертанта у навчальний процес Харківського національного університету будівництва та архітектури (додаток Б (с.147)).

Повнота викладу наукових положень, висновків і
рекомендацій дисертації в опублікованих роботах
Для рівня кандидатської дисертації кількість публікацій є достатньою.
Основні наукові положення та висновки дисертаційної роботи повністю відображені у 13 друкованих працях, у т.ч. в 6 наукових публікаціях, які включені у періодичні фахові наукові видання України, рекомендовані ДАК Міністерства освіти і науки України. Дві роботи із загального складу опубліковані
у виданнях, що входить до міжнародних науко метричних баз.
Ідентичність змісту реферату та основних положень дисертації
Дисертація та автореферат мають завершений вигляд, оформлені належним чином у відповідності до чинних вимог, встановлених ДАК МОН
України. Матеріал дисертаційної роботи досить повно відображений у публікаціях та в авторефераті, обсяг і зміст якого дають необхідне уявлення про
теоретичну та практичну цінність дисертації, її новизну.
Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації та
повністю їх відображає. Вимоги щодо оформлення автореферату дотримано.
Оцінка змісту дисертації та автореферату
Редакційний аналіз показав, що дисертаційна робота за структурою та
оформленням відповідає вимогам,що висуваються до кандидатських дисертацій,вона побудована в логічній послідовності, матеріал викладений систематизовано. Загалом робота написана технічно грамотною мовою, проте зустрічається незначна кількість орфографічних та стилістичних помилок.
Текст вдало супроводжується ілюстраціями у вигляді узагальнених схем і рисунків. Таблиці у достатній мірі розкривають суть проблем та шляхи їх вирішень.
Зміст та структура дисертації відповідає вимогам п.9, 11, 12 «Порядку
присудження наукових ступенів» ДАК МОН України, вимогам до спеціальності 05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.
Рукопис дисертації складається з анотації, змісту, вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел та 3-х
додатків.
У вступі (с.5...10) обґрунтовано актуальність теми дисертації, розкрито
сутність і стан наукової проблеми, її значущість, викладено зв'язок роботи з

5

науковими програмами, встановлено об’єкт та предмет дослідження, відображено методи дослідження, сформульовано мета й основні завдання дослідження, визначено наукову і практичну цінність одержаних результатів.
У першому розділі (с.11...28) за результатами аналізу сучасного стану
газорозподільних систем населених пунктів України і безпосередньо забезпечення їх подальшого надійного безаварійного функціонування визначено
основні напрямки досліджень. Перший полягає у створенні спеціальних вітчизняних газодинамічних установок для ефективного очищення внутрішньої
порожнини газопроводів. Другий – передбачає створення на основі аналітичних та експериментально-натурних досліджень методики визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів спеціальних пристроїв –
муфт для ремонту пошкоджених ділянок трубопроводів газових мереж.
У другому розділі (с.29...49) проведено аналіз параметрів, які впливають на ефективність експлуатації газорозподільних мереж населених пунктів,
дано їм кількісну та якісну оцінку.
Структура відкладень у внутрішній порожнині газопроводів включає в
себе різні компоненти, які знаходяться у різних співвідношеннях. Основні
причини наявності в газопроводі відкладень (забруднень) – незадовільне
очищення внутрішньої порожнини трубопроводу після його будівництва перед введенням в експлуатацію і недосконала підготовка газу на установках
комплексної підготовки газу на промислах для подальшого транспортування.
Потужність, яка витрачається на транспортування газу, знаходиться у
зворотній квадратичній залежності від коефіцієнта гідравлічної ефективності
роботи газопроводу, який оцінює стан внутрішньої порожнини, на який в
свою чергу впливають відкладення на стінках трубопроводів.
За результатами досліджень розроблено аналітичний метод визначення
об’єму відкладень без зупинки роботи газопроводу.
Це дозволяє використати пропоновану методику для визначення технічного стану трубопроводів при їх паспортизації без виконання (у відповідності з чинними технічними регламентами, порядками тощо) значних обсягів
робіт, як контрольно –вимірювальних за допомогою приладів (без розриття
грунту), так і земляних (для безпосереднього візуального огляду).
Тому обґрунтовано необхідність експериментальних досліджень впливу визначальних факторів на інтенсивність забруднень сталевих газопроводів
з метою розробки заходів щодо підвищення експлуатаційної надійності газорозподільних систем.
У третьому розділі (с.50...79) на підставі аналізу методів і технологій
очищення газопроводів від внутрішніх забруднень запропоновано конструкцію нової газодинамічної очищувальної установки з використанням в очищувальному пристрої надзвукового газодинамічного сопла, яке дозволяє вести
роботу в автоматичному режимі і формувати направлений струмінь з великою кінетичною енергією.
Запропонувавши конструкцію газодинамічної очищувальної установки,
автор виконав дуже серйозну практичну роботу, яка свідчить про здатність здобувача не тільки виконувати теоретичні дослідження, а й досягати реального
впровадження їх результатів.
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У четвертому розділі (с.80...96) на підставі аналізу вимог до моніторингу технічного стану газопроводів, як виду регламентних робіт при їх експлуатації, визначено оптимальну періодичність процесу очищення міських
газопроводів.
Автором досліджені чинники, які впливають на економічну ефективність очищення внутрішньої порожнини газопроводів, Виконано технікоекономічне обґрунтування.
У п'ятому розділі (с.97...130) автором запропонована методика визначення втрат газу за рахунок корозійних пошкоджень стінок трубопроводів,
запропоновані і обґрунтовані нові технічні рішення щодо ремонту лінійної
частини газорозподільних мереж без припинення газопостачання споживачів.
У висновках по розділах та у загальних висновках (с.131, 132) представлено основні результати досліджень та показані напрямки їх впровадження.
Зауваження та дискусійні питання
1. У табл.1.1, с.14 слід зробити посилання на вимоги чинних в Україні нормативно-технічних документів щодо якості природного газу, наприклад,
«Кодекс газотранспортної системи», а у табл.1.2 на с. 15 слід вказати одиниці виміру компонентів структури відкладень.
2. При аналізі методів очищення внутрішньої порожнини газопроводів від
забруднень необхідно акцентувати увагу на області застосування кожного
з методів, особливо що стосується діаметрів трубопроводів і робочих тисків середовища (див. розд.1.2).
3. У запропонованих залежностях розд. 2.1, 2.3 слід вказати розмірність величин у їх складі.
4. При порівнянні ефективності роботи очищувальних поршнів і газодинамічних установок необхідно відмітити як позитивні, так і негативні аспекти
кожного з них, обґрунтувати можливість їх використання для очищення
внутрішньої порожнини трубопроводів газорозподільних мереж населених
пунктів, міжселищних газопроводів тощо.
5. Назва розд.3.4, на мій погляд, вибрана невдало: «Закрита система газодинамічних установок, яка виключає втрати газу і продуктів очищення». Хоча автором запропоновані технічні рішення, які дозволяють здійснити збір
забруднень в спеціальні ємності з подальшою утилізацією.
6. Для техніко-економічного порівняння пропонованого варіанту очищення з
існуючими, бажано було б застосувати інші критерії, окрім приведених
витрат (форм. (4.49) і (4.50)) і навести результати розрахунків. Висновок 3
до розд. 4 щодо збільшення пропускної спроможності на 15-20 % за результатами впровадження технічних рішень автора потребує доведення.
7. Потребує уточнення теза автора щодо необхідності зменшення тиску в
трубопроводі на 60 % на час виконання ремонтних робіт (с.15 автореферату).
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