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Наукова новизна роботи.
Нові наукові результати полягають в наступному:
- вперше експериментально і теоретично визначені границі існування
киплячого шару для деревного палива полідисперсного складу (розмір фракцій
1…5,51 мм) та для бінарних систем: «інертний матеріал – паливо»;
- обґрунтовані показники числа псевдозрідження (2,09…2,6), які
відповідають максимальному значенню коефіцієнта тепловіддачі від киплячого
шару до занурених поверхонь;
- запропоновані заходи і надані рекомендації щодо зменшення втрат
теплоти через механічний та хімічний недопали шляхом визначення
експериментальними методами режимних параметрів, що забезпечують
мінімальний винос часток палива і зменшення викидів горючих речовин в
атмосферу;
- вперше була визначена тривалість горіння деревного палива в двох
режимах: в режимі циклічного спалювання, що дозволило визначити час
розпалювання деревного палива і в режимі безперервного спалювання, що
дозволило визначити час вигоряння деревних відходів за умови постійної
подачі палива.
- набули подальшого розвитку методи розрахунку топок для спалювання
високореакційного палива, зокрема деревних відходів. Запропонована
математична модель з визначення геометричних характеристик топок, яка
базується на розрахунку конструктивних параметрів з урахуванням часу
перебування часток палива в об’ємі топки.
Практична цінність дисертаційної роботи.
Надані рекомендації, які базуються на проведених експериментальних
дослідженнях щодо встановлення оптимальних режимів псевдозрідження
деревних відходів при їхньому спалюванні в топках киплячого шару
опалювальних котлів.
На основі отриманих результатів розроблено заходи для інтенсифікації
теплообміну між киплячим шаром деревного палива та контактуючою з ним
поверхнею.
Запропоновані методи зниження зменшення втрат теплоти через
механічний та хімічний недопали та рекомендації з підвищення ефективності
спалювання деревних відходів в топках киплячого шару.
Матеріали дисертаційної роботи включені в робочі програми навчальних
дисциплін «Тепломасообмін», «Теплогенеруючі установки», а також
впроваджені в Красноградському підприємстві теплових мереж Харківської
області.
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Особистий внесок здобувача.
Результати, які відображені в дисертаційній роботі: постановка задач
досліджень, чисельні дослідження та аналіз їх результатів, проведення
експериментальних досліджень, обробка, аналіз та узагальнення їх результатів
виконані здобувачем самостійно, а саме:
- автором розроблені методики експериментального дослідження
процесів гідродинаміки та спалювання деревних відходів в киплячому шарі в
лабораторних умовах;
- визначені границі існування киплячого шару для різних видів деревних
відходів,
експериментально
і
теоретично
обґрунтовано
величину
максимального вмісту деревного палива в шарі інертного матеріалу;
- обґрунтовані параметри псевдозрідження, що забезпечують
максимальний теплообмін із зануреною поверхнею в киплячий шар;
- в результаті проведених експериментів з визначення величин хімічного і
механічного недопалу, динаміки вигорання, автором представлені рекомендації
щодо режимних параметрів, що забезпечують зниження величин хімічного і
механічного недопалів;
- запропонована методика теоретичного розрахунку параметрів
висхідного потоку часток деревного палива. В результаті даного розрахунку
автором вперше обґрунтовані геометричні характеристики топки киплячого
шару.
Апробація роботи і достовірність результатів.
Основні наукові положення та результати дослідження доповідались на:
Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальные проблемы развития
лесного комплекса» Вологодський державний технічний університет, м.
Вологда (21-22 жовтня 2013 р.); VI Всеукраїнському науковому семінарі
«Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» м. Харків,
15-16 жовтня 2014 р.; 70-ій науково-технічній конференції ХНУБА, 2015 р; VII
Міжнародній науковій конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій,
будівель та споруд» м. Харків, 20-21 жовтня 2015р; 71-ій науково-технічній
конференції ХНУБА, 2016 р.; VII Всеукраїнському науковому семінарі
«Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» м. Харків 1112 жовтня, 2016р; Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальные
проблемы развития лесного комплекса» Вологодський державний технічний
університет, м. Вологда (6-7 грудня 2016 р.); International research and practice
conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in
the field of technical sciences”, Radom, Republic of Poland, December 27-28.
Достовірність отриманих здобувачем результатів підтверджується
коректним проведенням експериментальних досліджень та порівняння
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отриманих результатів з результатами відомих робіт, в тому числі і з
експериментальними даними.
Мова та стиль роботи. У тексті дисертації витримано лексичні норми
наукової та ділової мови, застосовано чинну науково-технічну термінологію.
Текст дисертації має смислову завершеність, цілісність, а його структурні
елементи – логічний зв'язок. Стиль викладання матеріалу, наукових досліджень
і положень, висновків і рекомендацій є переконливим і забезпечує доступність
їх сприйняття.
Публікації та автореферат.
За результатами виконаних досліджень опубліковано 11 наукових праць,
в тому числі: 5 – у збірниках і журналах, рекомендованих МОН України для
публікацій результатів дисертаційних досліджень і які входять до міжнародних
наукометричних баз; 6 праць апробаційного характеру.
Виходячи з аналізу публікацій здобувача можна зробити висновок, що
кількість публікацій відповідає чинним вимогам МОН України. Публікації
повністю відображають всі результати дисертаційної роботи.
Автореферат кандидатської дисертації за змістом і викладом відповідає
дисертаційній роботі.
Структура і обсяг роботи. Загальний обсяг дисертаційної роботи
становить 164 сторінки тексту і складається зі вступу, п’яти розділів, загальних
висновків, списку використаних джерел зі 165 найменувань. Містить 53
таблиці, 45 рисунків.
II. АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано
мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, відображено зв'язок роботи з
науковими програмами, планами, темами, відображені методи досліджень,
визначено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів,
наведено результати апробації, зазначено особистий внесок здобувача, методи
досліджень, структура та обсяг роботи.
В першому розділі наводиться аналіз і узагальнення літературних даних,
постановка задач дослідження.
Проводиться аналіз характеристик деревних відходів як палива,
приводиться класифікація деревних відходів за групами. Наведено порівняння
характеристик деревного палива з іншими видами твердого палива.
Проведений огляд існуючих технологій спалювання твердого палива,
наведені основні переваги і недоліки кожного методу спалювання.
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Детально розглянуто питання спалювання твердого палива в киплячому
шарі, приведені схеми топок киплячого шару, визначено основні проблемні
питання та невирішені задачі.
Зауваження до1 розділу:
1. В першому розділі мало приділено уваги стану досліджень за темою
дисертації за кордоном.
В другому розділі наведено результати експериментальних досліджень
гідродинамічних режимів киплячого шару деревних відходів із застосуванням
інертного матеріалу – піску.
Експерименти проводились за різного вмісту деревних відходів у шарі
піску. Кожен вид деревного палива досліджувався в експериментальній
установці спочатку без застосування інертного матеріалу. Після дослідження
гідродинамічних характеристик шару деревних відходів, проводилось їх
зрідження в шарі піску у наступних пропорціях (деревні відходи/пісок) – 50/50,
35/70, 20/80.
Результати досліджень порівнювались з розрахунками, визначені границі
існування киплячого шару для кожного виду деревних відходів.
Зауваження до 2 розділу:
1.З графіків на рисунках 2.6, 2.7 складно визначити границі існування
киплячого шару.
2. В підрисуночному підписі до Рис. 2.9 написано "Залежність швидкості
початку псевдозрідження від числа Архімеда", хоча по осі ординат відкладено
критерій Рейнольдса.
3. В другому розділі наведені результати визначення гідравлічних
режимів псевдозрідження деревних відходів в шарі піску з відсотковим вмістом
палива 20%, 35%, 50%. Однак на практиці в котлах з киплячим шаром вміст
палива може сягати і менших значень (~5%), тому доцільно було провести
досліди із вмістом палива в шарі інерту до 20%.
У третьому розділі розглядаються питання інтенсифікації теплообміну в
киплячому шарі деревного палива. Досліджувався теплообмін між киплячим
шаром та зануреною до нього поверхнею в режимі спалювання.
Визначався максимальний коефіцієнт тепловіддачі шляхом регулювання
подачі повітря в установку киплячого шару. Оцінювався вплив числа
псевдозрідження на максимальний коефіцієнт тепловіддачі.
Обґрунтовані
параметри
псевдозрідження,
що
відповідають
максимальному коефіцієнту тепловіддачі до зануреної поверхні. Запропоновані
рекомендації щодо організації псевдозрідження деревного палива та
інтенсифікації теплообміну в киплячому шарі із зануреною поверхнею.
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Зауваження до 3 розділу:
1. В таблиці 3.3 наведено експериментальні та розрахункові значення
максимального коефіцієнта тепловіддачі. Але не вказано, за якою з наведених
вище у тексті дисертації формул (Бородулі, Вреденберга) проводились
розрахунки.
2. В пункті 3.3 наводяться експериментальні дослідження коефіцієнта
тепловіддачі між киплячим шаром і зануреною поверхнею. На рисунку 3.7
наведено залежність коефіцієнта тепловіддачі від швидкості повітря при
спалюванні деревних відходів в шарі піску. Варто уточнити, що мається на
увазі під швидкістю повітря? (Це швидкість фільтрації чи дійсна швидкість
повітря в пористому середовищі?). В таблиці 3.4 наведено оптимальну
швидкість зрідження, що відповідає максимальному коефіцієнту тепловіддачі
від киплячого шару до стінки калориметра. Оптимальну швидкість, на наш
погляд, бажано було б представити з урахуванням максимальної величини
коефіцієнта тепловіддачі і витрат енергії на створення цієї швидкості.
3. В даному розділі нечітко описано методику визначення температури в
киплячому шарі.
4. В результаті обробки експериментальних даних отримано рівняння
регресії для коефіцієнта тепловіддачі від киплячого шару до зануреної поверхні
в залежності від швидкості повітря і розміру часток (с.67). Але не наведено
межі використання формули, а також рівень достовірності апроксимації.
Незрозуміло також, чому автор обрав саме такий вигляд залежності, а не з
використанням класичних безрозмірних критеріїв.
5. На рисунку 3.9 в дисертації показано дві криві, але відсутні пояснення,
що відображає кожна крива.
Четвертий розділ містить результати експериментальних досліджень
спалювання деревних відходів у киплячому шарі. Наведені результати
визначення втрат теплоти через механічний і хімічний недопали, показана
залежність втрат теплоти від розмірів часток палива і коефіцієнту надлишку
повітря. Надані рекомендації зі зниження втрат теплоти через механічний і
хімічний недопал шляхом оптимізації параметрів режиму спалювання
деревного палива.
Визначені основні закономірності динаміки вигоряння деревного палива
та проаналізовано вплив температури киплячого шару на загальний режим
спалювання.
Зауваження до 4 розділу:
1. На с. 77 вказано, що для забезпечення необхідної кількості повітря на
горіння подавалося вторинне та третинне повітря. Варто було пояснити яким

6

чином було організовано розподіл повітря на три потоки і в які зони киплячого
шару воно подавалось.
2. В таблиці 4.2 немає розмірностей величин.
3. В підрозділі 4.5 в тексті приводиться порівняння результатів
дослідження динаміки вигоряння деревного палива з іншими роботами. Проте
доцільно було б вказати дану інформацію на графіку (рис. 4.6).
П’ятий розділ присвячений розробці рекомендацій щодо організації
процесу спалювання деревних відходів в киплячому шарі. Показано вплив
основних режимних параметрів на ефективність спалювання.
Автором був проведений розрахунок геометричних параметрів топки для
спалювання деревних відходів. В результаті розрахунків визначені
співвідношення геометричних параметрів топки.
В даному розділі обґрунтовано доцільну теплову потужність
опалювальної котельні для населених пунктів.
Зауваження до 5 розділу:
1. В пункті 5.3 проведено обгрунтування потужності опалювальної котельні
з котлами на деревному паливі. В таблиці 5.15 температуру димових газів на
виході з котла взято 100 °С. На нашу думку, при такому значенні температури
димових газів можлива конденсація водяних парів на стінках теплообмінних
поверхонь, газохода.
У висновках по роботі викладено отримані автором наукові та прикладні
результати.
У додатках представлені акти впровадження результатів наукових
досліджень.
III. ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПОБАЖАННЯ
1. На нашу думку, в дисертації доцільно було навести приклад
розрахунку необхідної площі зануреної поверхні нагріву з використанням
отриманих в дисертаційній роботі результатів.
2. На наш погляд, у висновках дисертації (також у авторефераті с. 14, 15.)
недостатньо конкретизовані результати розв'язку однієї з задач наукового
дослідження: "-вивчити хімічний склад відхідних газів при різних режимах
киплячого шару".
3. Пункт наукової новизни "запропоновані заходи і надані рекомендації
щодо зменшення втрат теплоти через механічний та хімічний недопали шляхом
визначення експериментальними методами режимних параметрів, що забезпечують
мінімальний винос часток палива і зменшення викидів горючих речовин в
атмосферу" виглядає як анотація, в якій висвітлюється практична цінність роботи.
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