II. Коротка характеристика змісту роботи
Дисертація має структуру завершеної науково-дослідної роботи. Текст
дисертації складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку
використаних літературних джерел зі 165 найменувань та додатків. Загальний
обсяг дисертаційної роботи (разом з додатками) складає 164 сторінки
машинописного тексту. Робота містить 45 рисунків та 54 таблиці.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, вказано на
її зв'язок з науковими програмами, планами та темами ХНУБА, сформульовано
мету і основні завдання досліджень, розглянуто об’єкт, предмет та методи
досліджень, визначено наукову новизну та практичну значимість отриманих
результатів. Приведено відомості про особистий внесок автора, апробацію,
опубліковані результати, структуру та обсяг роботи.
У першому розділі наведено результати аналізу стану проблеми, що
поставлена в дисертаційній роботі. Описуються відомі технології спалювання
деревних відходів. Аналізуються їх переваги та недоліки. Вказується на
перспективність методу спалювання деревних відходів з застосуванням техніки
псевдозрідження. Розглядаються характерні особливості цього методу.
Порівнюються технології спалювання твердих палив в звичайному та в
циркулюючому киплячих шарах. Аналізуються конструктивні рішення деяких
варіантів таких топок.
Розглядаються види деревних відходів та перспективність їх застосування
як палива. Визначаються фактори, що впливають на ефективність спалювання
деревного палива. Описуються проблеми щодо впровадження в енергетику такого
палива, як деревні відходи.
Розглядаються фізичні і хімічні характеристики деревних відходів. До них
відносяться: вологість, густина, зольність та теплота згоряння. Визначено основні
органічні речовини, з яких складається деревина. Проведено порівняння
характеристик деревних відходів з характеристиками інших видів твердих палив.
У висновках до цього розділу формулюються постановка та задачі
дослідження
Другий розділ присвячено експериментальним та теоретичним
дослідженням особливостей гідродинаміки киплячого шару з деревних відходів.
Наведено схему відповідної експериментальної установки і характеристики
вимірювальних пристроїв, а також умови проведення експерименту.
Розглядаються основні характеристики матеріалів, з якими проводиться
експеримент. Встановлюється функція розподілу маси часток матеріалу за їх
розміром.
Наводяться математичні вирази, що характеризують закономірності
аеродинаміки киплячого шару, та відповідні графічні залежності для швидкості
повітря для початку псевдозрідження шару деревних гранул та шару деревної
тирси при різних температурах зріджуваного агенту.
Наведено результати експериментального визначення границь існування
киплячого шару. Ці результати розглядаються у вигляді графічної залежності
перепаду тиску на границях киплячого шару від швидкості повітря для випадків
суміші деревних відходів з піском та для гранульованого біопалива. Описуються

результати візуального спостереження процесу псевдозрідження. Відмічено
суттєву різницю між величинами перепаду тиску, що спостерігається в
експерименті, та перепаду тиску, що розраховується за відомими з літератури
формулами. Проведено детальний аналіз результатів експериментальних
досліджень. Наведено дані щодо математичного планування повного факторного
експерименту. Як параметр оптимізації обирається швидкість повітря, що
відповідає початку псевдозрідження бінарної системи. Досліджується її залежить
від вмісту деревного палива в киплячому шарі піску та від відношення числа
Архімеда деревного палива до числа Архімеда для піску. Побудовано відповідне
рівняння регресії. За результатами експериментальних досліджень визначено, що
при збільшенні вмісту деревних відходів в киплячому шарі значно збільшується
швидкість початку його псевдозрідження.
У третьому розділі розглядаються результати експериментальних
досліджень теплообміну в киплячому шарі з деревних відходів. Дослідження
проводяться з метою визначення коефіцієнта тепловіддачі між киплячим шаром і
зануреною
теплообмінною
поверхнею.
Наведено
схему
відповідної
експериментальної установки та систему виміру температурних характеристик.
Розглядаються рівняння подібності, які одержані різними авторами для
визначення чисел Нуссельта, що характеризують теплообмін в киплячому шарі.
Наведено результати експериментальних досліджень теплопередачі від
киплячого шару до горизонтально зануреної в нього труби при спалюванні
деревних відходів в шарі інертного матеріалу. За результатами досліджень
отримано залежності коефіцієнта тепловіддачі на теплообмінній поверхні від
швидкості повітряного потоку при спалюванні деревних відходів в шарі піску. Як
варіанти біопалива розглядаються тирса, щепа та гранули. Одержані
експериментальні результати по визначенню максимального коефіцієнта
тепловіддачі порівнюються з результатами розрахунків за відомим рівнянням, що
наведено в літературі. Визначено також швидкість повітряного потоку, за якої
значення коефіцієнту тепловіддачі - максимальне.
Наведено результати математичного планування повного факторного
експерименту. Як параметр оптимізації був обраний коефіцієнт тепловіддачі від
киплячого шару до зануреної поверхні, а як фактори - середній діаметр частинок
киплячого шару і швидкість повітря. За результатами обробки експериментальних
даних отримано відповідне рівняння регресії для коефіцієнта тепловіддачі:
У четвертому розділі розглядаються закономірності процесу спалювання
деревних відходів у киплячому шарі. Описуються основні способи цього
спалювання, а також методика проведення експериментальних досліджень та
характеристики
відповідного
експериментального
обладнання.
З
експериментальних досліджень визначаються втрати теплоти через механічний
недопал та через хімічний недопал.
З результатів досліджень випливає, що на величину механічного недопалу
суттєво впливають розміри частинок палива і коефіцієнт надлишку повітря.
Визначено величину коефіцієнту надлишку повітря за якої спостерігається
найбільша повнота згоряння палива. Запропонована математична залежність
втрат теплоти через механічний недопал від коефіцієнту надлишку повітря.

Наведено графічну залежність втрат теплоти через механічний недопал від
температури киплячого шару. Відмічається, що механічний недопал збільшується
зі зниженням температури киплячого шару. Проаналізовано також вплив висоти
шару палива на втрати теплоти через механічний недопал. Зазначено, що
ефективний спосіб зниження втрат через механічний недопал полягає у
поверненні виносу часинок палива до камери згоряння.
Зазначається, що втрати теплоти через хімічний недопал пов’язані,
головним чином, з інтенсивним виходом летких газоподібних речовин, які не
встигають згоряти в первинному повітрі. Тому в топках з киплячим шаром під час
спалювання деревного палива доцільно подавати вторинне повітря в надшаровий
простір. Для розрахунку втрати теплоти внаслідок хімічної неповноти згоряння
палива наведено відповідний математичний вираз.
За результатами експериментальних досліджень визначено графічні
залежності вмісту CO у відхідних газах та втрати теплоти через хімічний недопал
від коефіцієнту надлишку повітря. Ці дані порівнюються з результатами інших
авторів. Зазначається, що збільшення розмірів частинок палива призводить до
збільшення втрат теплоти через хімічний недопал.
Для визначення залежності сумарних втрат теплоти від середнього діаметра
частинок киплячого шару і коефіцієнту надлишку повітря проведено відповідні
експериментальні дослідження. Наведено результати планування відповідного
повного факторного експерименту. За результатами його обробки отримано
рівняння регресії для величини втрат теплоти через хімічний і механічний
недопал в залежності від коефіцієнту надлишку повітря і розміру частинок.
Розглядається також питання щодо швидкості вигорання різних видів
деревного палива в киплячому шарі. Наведено відповідні експериментальні
залежності температури в камері згоряння від часу. Аналізується тривалість
процесу згоряння від початку розпалювання до моменту, коли температура в
топці після припинення горіння починає спадати.
П’ятий розділ присвячено питанням конструкційних рішень і режимних
параметрів топок з киплячим шаром. Визначаються головні показники, що
впливають на вибір оптимальних параметрів псевдозрідження у киплячому шарі.
Обґрунтовано доцільність виконання топки з киплячим шаром у конусоподібному
вигляді. Наведено основні геометричні параметри конусоподібної топки, що
підлягають оптимізації. Розглядається математична модель, що застосовується
для вирішення задачі вибору геометричних та режимних параметрів топок з
киплячим шаром. За даною моделлю визначається вплив співвідношення
верхнього діаметру конуса до нижнього на висоту сепараційного простору.
Визначається залежність показника виносу частинок палива від співвідношення
діаметрів конуса, від висоти надшарового простору за різних значень
співвідношення діаметрів та від інших геометричних та режимних характеристик.
Відмічається також вплив температури киплячого шару на величину показника
виносу.
З аналізу результатів розрахунків визначаються необхідні співвідношення
між діаметрами конусу, а також співвідношення між висотою конусу та висотою
киплячого шару, що забезпечують максимальну ефективність спалювання

деревних відходів в конусоподібній топці з киплячим шаром. За результатами
розрахункових досліджень отримано також рівняння регресії, в якому
відображена залежність показника виносу від геометричних параметрів топки.
В цьому розділі наведено також результати розрахунку теплотехнічних
характеристик котельних установок, що спалюють деревинні відходи, та
визначено найбільш оптимальну потужність цих установок.
У загальних висновках наводиться перелік основних наукових і практичних
результатів, одержаних у дисертаційній роботі.
III. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній
- одержано нові наукові дані щодо гідравлічних режимів псевдозрідження
бінарних систем, що складаються з частинок деревного палива та інертного
матеріалу, визначено раціональний вміст деревного палива в киплячому шарі, при
якому забезпечується стабільний стан роботи топкового пристрою;
- визначено характеристики теплообміну між киплячим шаром, що
складається з частинок деревних відходів та інертного матеріалу, і зануреною
поверхнею; отримано рівняння регресії, яке описує залежність коефіцієнта
тепловіддачі від швидкості зріджуваного повітря і діаметра частинок; знайдено
величину числа псевдозрідження, при якому забезпечується максимальний
коефіцієнт тепловіддачі.
- отримані нові дані стосовно величин механічного та хімічного недопалу в
топці з киплячим шаром при спалюванні деревних відходів. Визначено коефіцієнт
надлишку повітря та температура киплячого шару, що забезпечують максимальну
ефективність процесу спалювання деревних відходів.
- обґрунтовано раціональну геометричну форму та конструкційні рішення
щодо топки з киплячим шаром деревного палива; отримані дані, що стосуються
раціональних співвідношень основних геометричних параметрів таких топок
IV. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
- запропоновані в роботі рекомендації, що стосуються конструкційних
характеристик топки та співвідношень між її геометричними параметрами,
дозволять створювати ефективні пристрої для спалювання деревних відходів в
киплячому шарі;
- визначені за результатами роботи режимні параметри роботи топок з
киплячим шаром, призначених для спалювання деревних відходів, дозволять
забезпечити максимальну тепловіддачу в топці та зменшити втрати теплоти через
механічний та хімічний недопали;
- обґрунтовано раціональну потужність опалювальної котельні з котлами на
деревному паливі.
Про практичну цінність роботи свідчать також результати її впровадження
на Красноградському підприємстві теплових мереж Харківської області.
Матеріали цієї дисертаційної роботи включені також в робочі програми ряду
навчальних дисциплін, про що в роботі містяться відповідні акти.
V. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів.
Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та висновків
підтверджується
коректністю
проведених
розрахункових
досліджень,
використанням надійної вимірювальної техніки для експериментальних

досліджень і коректних методів планування та математичної обробки
експериментальних даних. Достовірність результатів підтверджується також
задовільним узгодженням результатів, що одержані здобувачем, з результатами
інших авторів.
VІ.Повнота викладення наукових положень та висновків.
Основні положення дисертаційної роботи та висновки викладені в 11
друкованих наукових працях. З них 5 опубліковано у фахових наукових журналах
та збірниках наукових праць. До них належать дві роботи, що опубліковані у
виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних. Шість робіт
відносяться до тез доповідей на конференціях.
Автореферат дисертації Півненка Ю. О. достатньо повно відображає зміст і
суть результатів досліджень, викладених в дисертації.
VІІ. Оформлення дисертації
Дисертація є закінченою науковою роботою, що виконана у вигляді
підготовленого рукопису. Дисертація оформлена згідно вимог до оформлення.
Стиль викладення наукового матеріалу забезпечує його чітке та однозначне
розуміння.
VІІІ. Зауваження до дисертації
1. В розділі 2 надто докладно описується добре відомий метод вимірювання
швидкості повітряного потоку за допомогою крильчатого анемометра (стор. 34).
2. На рисунку 3.1. представлено схему експериментальної установка для
дослідження спалювання деревних відходів в киплячому шарі, але не наведено
пояснень щодо цифрових позначень, які містяться на цьому рисунку.
3. В формулу (3.1) входить величина ∆t , що визначається автором як
середній температурний напір, хоча автор мабуть мав на увазі середня
температура теплоносія.
4. В другому та третьому розділах наведено відомі з літератури вирази, що
стосуються гідродинамічних та теплообмінних характеристик киплячого шару. Ці
дані доречніше було б навести в першому розділі, де розглядається стан
проблеми, що вирішується. Замість цього в третьому розділі доречніше було б
більш детально навести результати температурних вимірювань, про які йдеться
цьому в розділі (наприклад, у вигляді графічних залежностей температурних
показників від режимів горіння). Але автор наводить лише остаточний результат у
вигляді залежностей для коефіцієнту тепловіддачі (рис. 3.7).
5. З тексту дисертації не зрозуміло, що описує і як одержано залежність
числа псевдозрідження W від критерію Архімеда, яка наведена на рис.
3.9.(стор.68).
6. На стор 75, 76 з посиланням на роботу [100] наведено математичну
модель, що стосується визначення механічного недопалу при спалюванні в
киплячому шарі (формули 4.1 - 4.8). Але не зрозуміло, в якій частині ця модель
використовується дисертантом в розділі 4, де наведено результати досліджень.
Цю модель доречніше було б навести в першому розділі, де аналізуються
результати досліджень інших авторів.

