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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Кравченка Сергія Сергійовича
"Конвертація стаціонарного двигуна ГД100 для роботи на 

низькокалорійних газових паливах", представлену на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.05.03 -  двигуни та енергетичні установки

Актуальність теми. На сьогоднішній день в світі основним джерелом 
виробництва механічної енергії (понад 70%) є двигуни внутрішнього згоряння 
(ДВЗ), які використовуються як силові установки і є основними споживачами 
вуглеводневого палива нафтового походження. Оскільки нафтові родовища 
інтенсивно виснажуються, а виробництво ДВЗ безперервно зростає, то 
скорочення споживання палива нафтового походження двигунами і зниження 
викидів токсичних речовин в атмосферу з відпрацьованими газами є 
найважливішими і вкрай актуальними завданнями сучасності у світовому 
масштабі. Для економіки України важливе значення має зниження споживання 
вуглеводневого палива нафтового походження, до 65 % якого імпортується з 
інших країн. При цьому використання відходів промислового і
сільськогосподарського виробництва у вигляді шахтного, коксового, доменного 
газу, біогазу та піролізного газу знижує екологічне навантаження на 
середовище. Тому тема дисертації і напрямок наукових досліджень, які вибрані 
здобувачем спрямовані на вирішення широкого кола завдань, які у сукупності 
дозволяють знайти шляхи вирішення проблем утилізації промислових і 
сільськогосподарських відходів виробництва у вигляді низькокалорійних газів є 
актуальними.

Актуальність теми дисертації підтверджується тим, що вона виконувалася 
відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри ДВЗ Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), а 
також є складовою частиною держбюджетиої теми МОН України: «Розробка 
технічних рішень із забезпечення енергозбереження, ресурсу та екологізації 
транспортних і стаціонарних двигунів» (ДР № 0115и000525).

Метою роботи є конвертація стаціонарного газового двигуна ГД100 для 
роботи на низькокалорійних газових паливах шляхом вибору його 
конструктивних і регулювальних параметрів та параметрів робочого процесу.

Поставлені завдання відповідають досягненню мети.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі Кравченка С.С. 
висока і базується на поглибленому вивченні та детальному аналізі науково- 
технічної літератури за темою дисертації, гармонійній постановці цілей і 
завдань досліджень. Результати теоретичних розрахунків і експериментальних 
даних отримано з використанням сучасних методів, які засновано на 
фундаментальних положеннях теорії двигунів внутрішнього згоряння,
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термодинаміки, теплопередачі, математичних методах апроксимації та 
планування експерименту, дослідженнях простору параметрів, зіставленні і 
критичному аналізі отриманих результатів у порівнянні з результатами інших 
дослідників, і якісному формулюванні отриманих висновків. Отримані 
результати перевірені шляхом критичних переходів виведених формул до 
відомих раніше видів, що підтверджує обґрунтованість наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційній.

Висновки дисертації є виваженими, ґрунтуються на отриманих особисто 
здобувачем результатах і відображають наукову новизну і практичну 
значущість роботи.

Достовірність результатів досліджень. Дисертаційна робота 
Кравченка С.С. виконана на належному науковому рівні з використанням 
сучасного програмного комплексу МАТЬАВ. Достовірність результатів 
дисертаційного дослідження забезпечується коректністю постановок 
математичних задач, застосуванням стандартних процедур математичного 
аналізу, відповідністю змісту математичних конструкцій фізичній суті 
описуваних процесів. Теоретичні результати роботи узгоджені з 
експериментальними даними, а основні закономірності досліджених процесів 
корелюються з даними інших дослідників. Наукові положення 
підтверджуються лабораторними випробуваннями, що також свідчить про 
достовірність отриманих результатів.

Наукова новизна. Запропоновано системний підхід щодо конвертації 
газового двигуна для роботи на різних низькокалорійних газових паливах, що 
базується на використанні уточненої математичної моделі робочого процесу, 
розрахункових та експериментальних дослідженнях, оптимізації 
конструктивних і регулювальних параметрів двигуна:

-  вперше запропоновані залежності для визначення середньої 
температури стінки камери згоряння двигуна ГД100, що враховують вплив 
площі поверхні камери згоряння, а також параметрів навантажувального 
режиму;

-  вперше запропоновані узагальнені емпіричні залежності, що описують 
динаміку та тривалість згоряння вкрай збіднених (а -  1,7-3,0) сумішей газових 
палив з повітрям;

-  вперше визначено кількісний та якісний вплив виду низькокалорійного 
газового палива на показники робочого процесу двигуна ГД100;

-  визначені закономірності використання методики оптимізації 
параметрів форкамери двигуна з форкамерно-факельним запалюванням з 
урахуванням комплексу критеріїв ефективності, що характеризуються 
мінімальною енергією запалювання паливо-повітряної суміші, енергією 
форкамерного факелу та коефіцієнтом продувки форкамери.

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 
використання. Розроблений здобувачем програмний комплекс математичних 
моделей внутрішньоциліндрових робочих процесів двигуна з форкамерно-
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факельним запалюванням і якісним регулюванням потужності вперше дає 
можливість врахувати вплив компонентного складу і фізико-хімічних 
властивостей низькокалорійних газових палив на робочий процес і показники 
двигуна. Запропоновано комплекс конструкторських заходів для забезпечення 
номінальної потужності двигуна ГД100 при використанні низькокалорійних 
газових палив. Визначено раціональні конструктивні і регулювальні параметри 
двигуна ГД100, які дозволяють забезпечити надійне запалювання та ефективне 
згоряння паливо-повітряної суміші, отримати високі техніко-економічні 
показники двигуна при використанні низькокалорійних газових палив.

Результати теоретичних та експериментальних досліджень, які викладено 
у дисертаційній роботі, використовуються в дослідно-конструкторських 
роботах ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (м. Харків), а також у навчальному 
процесі кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» при підготовці студентів спеціальності 
05050304 -  двигуни внутрішнього згоряння та наукових дослідженнях.

Повнота викладу результатів досліджень в опублікованих роботах. 
Основні положення і результати дисертаційної роботи достатньо повно 
відображені у 14 наукових працях, з яких 9 статей опубліковано в наукових 
фахових виданнях України ( 6 - у  виданнях, які включено до наукометричних 
баз), та 5 матеріалів конференцій. У цілому, рівень і кількість публікацій та 
апробації матеріалів дисертації на конференціях повністю відповідають 
вимогам МОН України.

Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями дисертації 
і досить повно відображає основні її наукові результати, що отримані 
здобувачем.

Оцінка змісту дисертаційної роботи і її оформлення.
Дисертаційна робота Кравченка С.С. складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 2 додатків. Загальна кількість сторінок 
дисертації -  169.

У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовані 
мета і основні завдання досліджень, визначено шляхи їх вирішення.

У першому розділі виконаний аналіз літературних джерел у напрямку 
досліджень, проаналізовано сучасний стан проблеми виробництва і 
використання низькокалорійних газових палив у ДВЗ. Показано, що 
низькокалорійні газові палива доцільно використовувати в стаціонарних 
двигунах з форкамерно-факельним запалюванням, які менш вимогливі до 
якісного і кількісного складу низькокалорійних газових палив у порівнянні з 
іншими типами ДВЗ. Запропоновано загальні підходи до їх конвертації. 
Проаналізовано фізико-хімічні властивості низькокалорійних газових палив, 
визначено їх вплив на показники газових двигунів. Встановлено, що кращі 
властивості мають низькокалорійні газові палива з високим значенням 
метанового числа, нижчою теплотою згоряння, низьким вмістом інертних 
компонентів та широкими межами займання. Розглянуто перспективи
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використання низькокалорійних газових палив у двигунах ГД100 з 
форкамерно-факельним запалюванням та якісним регулюванням потужності.

У другому розділі виконано аналіз і проведена систематизація 
результатів експериментальних досліджень газових двигунів типу ГД100, 
визначено конструктивні параметри форкамери, встановлено, що доцільно 
використовувати один канал, який з'єднує форкамеру з циліндром. Визначено, 
що процес згоряння біогазу в циліндрі майже не відрізняється від згоряння 
природного газу, проте, збільшення об'ємної витрати палива двигуном вимагає 
додаткових заходів забезпечення циклової подачі палива. Встановлено, що 
наведені результати експериментальних досліджень є достатніми для 
математичного моделювання та дослідження внутрициліндрових процесів 
двигуна ГД100 при використанні низькокалорійних газових палив.

У третьому розділі наведена математична модель робочих процесів 
газового двигуна типу ГД100 з форкамерно-факельним запалюванням та 
якісним регулюванням потужності, яка враховує вплив компонентного складу і 
фізико-хімічних властивостей газового на показники двигуна; виконано 
розрахункові дослідження внутрициліндрових процесів; проведена 
багатокритеріальна та багатопараметрична оптимізація. Одержано залежності 
для визначення середньої температури стінки камери згоряння двигуна типу 
ГД100, що враховує вплив площі надпоршневої поверхні стінки, а також 
параметрів навантажувального режиму. Визначені емпіричні залежності, що 
описують динаміку і тривалість згоряння збіднених (а = 1,7-3,0) сумішей 
газових палив з повітрям, як функції якісного складу паливо-повітряної суміші 
та часу.

У четвертому розділі визначено кількісний та якісний вплив виду 
низькокалорійного газового палива на показники робочого процесу двигуна 
типу ГД100. Визначено, що при використанні більшості низькокалорійних 
газових палив на режимі номінальної потужності показники ефективності 
циклу практично не змінюються у порівнянні з роботою на природному газі. 
Проте відзначається, що збільшення в 1,5-5,6 разів об'ємної витрати 
низькокалорійних газових палив обумовлено зменшенням нижчої теплоти 
згоряння цих палив. На режимах малих та середніх навантажень показники 
паливної економічності двигуна при використанні дослідних низькокалорійних 
газових палив погіршуються.

У п'ятому розділі запропонована методика оптимізації параметрів 
форкамери двигуна з форкамерно-факельним запалюванням паливо-повітряної 
суміші та якісним регулюванням потужності з використанням комплексу 
критеріїв ефективності: мінімальної енергії запалювання паливо-повітряної 
суміші, енергії форкамерного факелу та коефіцієнта продувки форкамери. 
Наведено результати оптимізаційних досліджень, які свідчать, що при 
використанні синтез-газу, біогазу, піролізного, генераторного газів потрібно 
збільшувати об’єм форкамери та тиск форкамерного газу, для коксового газу -  
навпаки зменшувати, для шахтного газу -  збільшувати енергію іскрового
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розряду на електродах свічки запалювання та/або подавати до форкамери 
природний газ як додаткове паливо. Показано, що при використанні як палива 
коксового газу та біогазу достатньо замінити газову апаратуру на таку, що має 
збільшені прохідні перетини; синтез-газу та шахтного газу -  доцільно змінити 
газову апаратуру у сукупності з підвищенням тиску паливного газу в газовій 
магістралі до 0,45-0,65 МПа; генераторного та піролізного газів -  раціонально 
застосувати подвійну газову апаратуру зі збільшеними прохідними перетинами 
у сукупності з підвищенням тиску в паливній магістралі до 0,5 МПа. 
Визначено, що при використанні низькокалорійного газового палива в двигунах 
типу ГД100 потрібно зменшувати тиск наддувочного повітря на 6-12 % та 
збільшувати його температуру на 3-7 %, кут випередження запалювання 
змінювати для різних газових палив у межах (1-4 гр.п.к.в.). Відзначається, що 
запропоновані значення параметрів дозволяють забезпечити підвищення 
індикаторного ККД двигуна на 2-8 %.

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані досить 
чітко і виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи.

Список використаних джерел досить повний і охоплює сучасні вітчизняні 
та зарубіжні публікації з 122 найменувань.

Додатки містять копії актів впровадження результатів дисертаційної 
роботи.

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження:
1. При моделюванні процесу газообміну в надпоршневій порожнині 

двотактного двигуна з прямоточною продувкою слід було б використовувати 
двозонну модель, яка враховує ділянку розмежування та ділянку 
перемішування свіжого заряду з продуктами згоряння, що дозволило б 
наблизити моделювання процесів газообміну до реальних умов.

2. Для якісної оцінки процесів газообміну слід було б визначити 
коефіцієнт залишкових газів та врахувати його у подальшому при моделюванні 
процесу згоряння.

3. Для більш коректного визначення середньої температури стінки 
вогневої поверхні слід було б врахувати температуру поверхонь як впускного, 
так і випускного поршня.

4. При моделюванні газообміну в форкамері і визначенні витрати газу, 
який надходить у форкамеру через газовий клапан, а також в циліндр через 
форкамерний канал та назад у форкамеру бажано було б уточнити значення 
коефіцієнта витрати (ц) з урахуванням напрямку течії газів у відповідних 
каналах шляхом проведення експериментальних досліджень.

5. У розділі 2.1 бажано було б привести нормативну документацію, 
згідно якої проводилися експериментальні дослідження.

6. При визначені раціональних параметрів двигуна бажано було б 
врахувати також зміну фаз газорозподілу.

7. В дисертації бажано було б привести сумарний екологічний та 
економічний ефект від споживання низькокалорійних газових палив.
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8. Коефіцієнт продувки циліндра (рис. 5.18г) і коефіцієнт продувки 
форкамери (стор. 117, рис. 5.4е, 5.5в, 5.6в, 5.1 в), слід було б позначити різними 
символами.

9. Позначення питомої ефективної витрати палива (§е) слід було б 
привести з розмірністю м3/(кВттод) (рис. 2.9, 5.17, 5.20г, табл. 4.1), а в розділі 
2.2.3 на рис. 2.8 -  навести значення частоти обертання колінчастого валу за 
навантажувальною характеристикою й величину ступеня стиснення двигуна.

Вважаю, що наведенні зауваження не впливають на загальну позитивну 
оцінку виконаної роботи.

Дисертація Кравченко Сергія Сергійовича "Конвертація стаціонарного 
двигуна ГД100 для роботи на низькокалорійних газових паливах" за своїм 
змістом відповідає паспорту спеціальності 05.05.03 -  двигуни та енергетичні 
установки. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка вирішує 
важливу наукову задачу, суть якої полягає в конвертації стаціонарного газового 
двигуна ГД100 для роботи на низькокалорійних газових паливах за рахунок 
вибору його оптимальних конструктивних і регулювальних параметрів і 
параметрів робочого процесу. Дисертаційна робота відповідає вимогам п.п. 9, 
11, 12 "Порядку присудження наукових ступенів" №567 від 24 липня 2013 р. 
щодо кандидатських дисертацій, а здобувач -  Кравченко Сергій Сергійович, 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.05.03 -  двигуни та енергетичні установки.

Офіційний опонент,
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри теплотехніки та теплових двигунів
Українського державного

ВИСНОВКИ

університету залізничного транспорту

Підпис доцента В.А. Корогодського засвідчую 
Вчений секретар 
Українського державного 
університету залізничного транспорт Жученко А.С.

ох; '  '-ч ю и и с іи и  ПІДПИС
':&£|$ідчую М  2 0 ^ ґ  р.
І І Особистий підпис

/ ь . л

• ^ ав^Уючий канцелярією 
7  УкрДУЗТ


