Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка та удосконалення теплових схем утилізаційних енергоустановок з використанням теплоти відхідних газів паливних агрегатів, оптимізація параметрів та методів їх розрахунку.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
1. Аналіз досліджень процесів утилізації і перетворення теплоти відхідних газів промислових печей і паливовикористовуючих агрегатів;
2. Розробка модифікованої технологічної схеми теплоутілізаційної енергетичної установки з виробленням теплоти та електроенергії;
3. Розробка методичних основ синтезу на базі модифікованої теплової схеми перетворення енергії;
4. Розробка термодинамічної і математичного опису утилізаційної енергетичної установки;
5. Дослідження впливу теплофізичних властивостей робочої речовини на ефективність процесів перетворення теплоти, що утилізується в температурному діапазоні 200 500°С;
6. Дослідження впливу конфігурації циклів утилізаційної енергетичної установки при
докритичних і надкритичних параметрах робочої речовини на ефективність процесів вироблення електроенергії;
7. Дослідження термодинамічної ефективності та оптимізація параметрів циклів багатоступінчастих та каскадних утилізаційних установок;
8. Вибір робочих речовин для багатоступінчастих енергетичних установок;
9. Експериментальне дослідження параметрів відхідних газів промислових паливовикористовуючих агрегатів при різних режимах експлуатації;
10. Узагальнення отриманих результатів, розробка рекомендацій по проектуванню
утилізаційних енергетичних установок з виробленням електроенергії та теплоти зниженого
потенціалу для систем теплопостачання.
Об‘єкт дослідження. Це процеси перетворення низькопотенційної теплоти в утилізаційних системах енерго- та теплопостачання
Предмет дослідження. Автором дисертаційної роботи визначено закономірності, які
впливають на ефективність процесів перетворення теплоти відхідних газів в утилізаційних
установках.
Методи дослідження. Аргументація теоретичних положень та обґрунтування отриманих результатів здійснені автором на основі системного підходу до моделювання енергетичних процесів в установках, які базуються на основних положеннях технічної термодинаміки, теорії теплообміну та теорії робочих процесів в енергетичних установках. В основі математичних моделей використані рівняння термодинаміки, теорії теплофізичних властивостей речовин, гідромеханіки.
Аналітичні дослідження та оптимізація параметрів енергетичних установок виконувалися із застосуванням розрахункових методів. Адекватність математичних моделей реаль2

ним системам встановлювалася методом верифікації розрахункових моделей, шляхом порівняльного аналізу результатів чисельного експерименту з експериментальними даними
та оцінювалися методами термодинамічного аналізу.
Наукова новизна:
 розроблена удосконалена теплова схема двоконтурної каскадної утилізаційної
установки з допоміжним охолоджувачем, підключеним до системи водяного охолодження
використання ВЕР паливовикористовуючих агрегатів промислових підприємств;
 обґрунтовані раціональні термодинамічні параметри та конфігурація циклів утилізаційної енергетичної установки з робочими речовинами (гептан, октан, декан та суміш
С7Н16+Н2О) в температурному діапазоні 120-350°С;
 узагальнені результати розрахункових досліджень та оптимізації процесу перетворення теплоти відхідних газів в каскадній теплоутилізаційній енергетичній установці, яка
забезпечує виробництво електричної потужності до 150 кВт/(кг/с) та питомої теплоти 650700 кДж/(кг/с) пониженого температурного потенціалу.
Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення одержаних результатів для житлово-комунального господарства, для галузі будівництва промислової
енергетики полягає в наступному:
 для підвищення ефективності раціонального використання палива на опалювальних та промислових котельних, промислових агрегатах запропонована теплова двоступенева схема перетворення енергії вихідних газів з температурою до 300-350°С для виробництва електроенергії та теплоти системи гарячого водопостачання та технологічних потреб;
 результати промислових теплотехнічних обстежень та вимірювань дають можливість оцінити об’єми теплових ВЕР та температурний рівень для вибору напрямку їх використання;
 результати роботи викладені у вигляді рекомендацій по вибору раціональних параметрів теплової схеми та робочої речовини енергетичної установки передані НПП «Дніпроенергосталь» для розробки техніко-економічного створення системи використання ВЕР
доменної печі ВАТ «Запоріжський металургійний комбінат «Запоріжсталь».
 результати досліджень впроваджені в навчальний процес при вивчені дисциплін
«Теплопостачання», «Використання ВЕР в теплопостачанні».
Обґрунтованість і достовірність наукових висновків і рекомендацій. Наведені в
роботі наукові висновки визначаються коректністю постановки задачі і виконаних досліджень, використанням експериментального стенду з сучасними приборами вимірювань,
проведенням поточних тарувальних вимірів із постійним контролем помилки експериментальних даних, адекватною обробкою отриманих результатів.
Особистий внесок здобувача. Особисто автором зроблено наступне:
 сформульована мета та задачі дослідження; проведені натурні дослідження газо- і
тепловикориствовуючого обладнання підприємств різноманітних галузей промисловості
(металургійної, нафтохімічної, будівельних матеріалів і т.д); виконано аналіз методів, обла3

днання в системах енергозбереження; розроблені рекомендації по підвищенню енергоефективності паливовикористуючого обладнання; розроблені теплові схеми систем перетворення теплоти відхідних газів з температурою до 300-350°С, обґрунтовано використання
робочого теплоносія, виконані розрахунки оптимальних параметрів енерго- та теплопостачання.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження
доповідалися та обговорювалися на науково-технічних конференціях Харківського національного університету будівництва та архітектури (2011-2014р.р.), «Інноваційні шляхи модернізації базових галузей промисловості, енерго- та ресурсозбереження, охорона навколишнього природного середовища», II Міжгалузева науково-практична конференція молодих
вчених та спеціалістів в області проектування підприємств горно-металургійного комплексу,
енерго- та ресурсозбереження, охорона навколишнього природного середовища»(27-28
березня 2013р., м. Харків); XXI Міжнародна науково-практична конференція та виставка
ярмарки Казантип ЕКО-2013 (3-7 червня 2013р., Щолкіно, АР Крим); «Інноваційні шляхи рішення актуальних проблем базових галузей, екології та енерго- та ресурсозбереження»;
«Інтеграція науки і практики як механізм ефективного розвитку сучасного проектування».
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 листопада 2013року; XII–а
Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та енергозбереження
«ІТЕ-2012», секція «Інтегровані технології промисловості» «ІТЕ-2012», 14-17 травня 2012 р.,
м. Харків; Міжнародна конференція UKR-POWER 2011 «Проблеми енергозбереження, безпеки, екології та промислової комунальної енергетики» 7-9 грудня, 2011.: тезиси доповіді.К.:-Асоціація теплоенергетичних компаній України, 2011. – с. 75-77; Тюменський державний
нафтогазовий університет «Нафта та газ Західної Сибірі» Матеріали науково-технічної
конференції присвячені 50- річчю Тюменського індустріального інституту, 2013; XII-а Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та енергозбереження «ІТЕ2013», секція «Інтегровані технології промисловості» «ІТЕ-2013», 2013р.
Мова і стиль роботи. Дисертаційна робота написана російською мовою, а автореферат написано українською мовою з використанням сучасної наукової термінології. Виклад матеріалу дисертації є логічним і відповідає вимогам до наукових праць, а зміст роботи висвітлює основні результати наукових досліджень. Суттєвих зауважень щодо пропущених орфографічних та друкарських помилок немає.
Публікації та автореферат. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в 9 наукових статтях надрукованих у спеціалізованих наукових виданнях України, в тому числі 2-х
закордонних виданнях, в 8-ми тезах доповідей на науково-технічних конференціях та в патенті України.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 182 найменувань, 4-х додатків, вміщує 76 рисунок та 63 таблиць по тексту, усього 186 сторінок.
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Аналіз дисертаційної роботи
Вступ роботи за формою відповідає встановленим вимогам, а за змістом - темі дисертаційного дослідження. Обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформована мета і завдання дослідження, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів, показано особистий внесок здобувача.
Розділ І (стор. 11 – 38) „Огляд та аналіз проблеми енергозбереження та підвищення ефективності утилізації теплової енергії паливовикористовуючих агрегатів
промислових підприємств. Завдання дослідження”. У першому розділі надано результати огляду наукових робіт, які присвячені проблемі утилізації теплоти відхідних газів паливовикористовуючого обладнання і вивченню процесів перетворення низькопотенційної теплоти та її використання в системах енерго- і теплопостачання. Виконано критичний аналіз
теплових схем і методів розрахунку ефективності комбінованих теплоутилізаційних установок.
Зауваження. Слід нанести цикли існуючих і модернізованих теплоутилізаційних установок на T-S, P-V, i-s або e-i діаграмах з пограничними кривими, що наявніше вказувало б
на шляхи подальшого розвитку підвищення ефективності існуючих систем.
Розділ ІІ (стор. 39 – 78) „Обсяги, склад і температура відхідних газів. Режими
експлуатації агрегатів”. У другому розділі наведено результати промислових теплотехнічних випробувань паливовикористовуючих агрегатів різних галузей промисловості. Розглянута методика вимірювань і теплотехнічних випробувань котельних установок, оброблено і
критично розглянуто результати випробувань, а також оцінена можливість використання
теплоти відхідних газів для вироблення теплової та електричної енергії.
Зауваження. 1. Слід було б привести дані про залежність хімічного складу відхідних
газів від їх температури, залежність хімічного складу відхідних газів через зменшення їх температури.
Розділ ІІІ (стор. 79 – 145) „Розробка теплової схеми і оптимізація параметрів
утилізаційної енергетичної установки промислового агрегату”. У третьому розділі розроблена вдосконалена технологічна схема двоконтурної одноступінчастої теплоутилізаційної енергетичної установки. Як робоча речовина, в теплоутилізаційній установці було використано суміш С8Н18 + H2O. При проведенні обчислювального експерименту брали такі параметри робочого речовини: тиск пари перед турбіною - 4,0 МПа; концентрація водяної пари в суміші С8Н18 + H2O) - 75/25%. За результатами чисельного моделювання встановлено
що у надкритичних циклах вироблення електроенергії на 15-20% більше ніж у до критичних.
Показано переваги дво- і трикаскадних схем циклів над одноступеневими із зниженням в
4,0-4,5 рази теплового навантаження на конденсатор.
Зауваження. 1. На розрахунковій тепловій схемі (рис.3.2, стор.82) охолодження робочого тіла в конденсаторі другого контуру здійснюється за рахунок повітря, а по опису це вода. Як правильно?
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2. У тексті розділу відсутня інформація про зміну кількості і якості шкідливих викидів
(димових газів) при аналізі теплоутилізаційних схем. Зміна теплових викидів прямо
зв’язана із їх екологічністю.
Розділ ІV (стор. 146 – 173) „Термодинамічна модель двоступеневої утилізаційної
системи”. В четвертому розділі розроблена удосконалена схема двоконтурної двоступеневої утилізаційної установки із застосування проміжних охолоджувачів, що дозволяє збільшити вироблення електроенергії. Аналіз приведених схем показав вплив параметрів робочого тіла (тиски і температури робочого тіла до і після турбіни і його витрати) на ККД циклів,
вироблену електричну потужність і кількість теплоти, відведену в конденсаторі. Обґрунтована вища ефективність надкритичних циклів на 15- 20% відносно докритичних. Застосування у якості робочих тіл i-С4Н10/R161, i-С4Н10/R141b забезпечує максимальне вироблення
енергії в діапазоні температур відхідних газів 150-200 0С. Застосування каскадних циклів
збільшує ККД теплоутилізаційних установок на 15-20% і суттєво залежить від властивостей
робочих тіл. Отримано рівняння регресій залежностей виробленої потужності від параметрів робочих тіл.
Зауваження. Технологічну схему (рис.4.11, стор.166) доцільно привести на T-S, P-V,
i-s або e-i діаграмах.
Розділ V (стор. 174 – 182) „Результати розробки комбінованої теплоутилізаційної
установки”. У п'ятому розділі наводяться рекомендації з вибору оптимальних параметрів
теплової схеми утилізаційної енергетичної установки, робочих тіл, отримано технікоекономічні показники опалювальної котельні із застосуванням впровадженої утилізаційної
енергетичної установки. для більш глибокої утилізації теплоти відхідних газів ефективнішою
є каскадна теплова схема з декількома робочими тілами. Виконано розрахунки конструктивних параметрів турбіни з робочим тілом i-С4Н10/R141b, потужністю 1700 кВт та технікоекономічні розрахунки.
Зауваження. Зустрічаються види мовних помилок.
Загальні зауваження по роботі
1. Відсутні посилання на результати досліджень Андрющенко А.І. Основними шляхами підвищення термодинамічного і внутрішнього ККД паротурбінних установок конденсаційного типу є: підвищення початкових параметрів пари; зниження кінцевого тиску циклів;
регенеративний підігрів живильної води; проміжний перегрів пари (багаторазовий підведення тепла палива в циклі).
2. Відсутні посилання на результати досліджень сучасних дослідників: Дмитроченкова Е.І. «Повышение энергетической эффективности системы децентрализованного теплоснабжения с использованием когенерационных технологий»; Полунін Ю.М. «Енергоефективне теплопостачання на основі контактно-рекуперативної термотрансформації енергії
відпрацьованих газів обертових печей».
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