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Актуальність теми. 

На цей час, навіть за умов збільшення об'ємів  вживання  енергії, одержаної  

від відновлюваних джерел, основним засобом  її виробництва залишаються  

енергоустановки, принцип роботи яких засновано на спалюванні викопного палива.  

В промисловості значна частина цієї енергії марно втрачається із вихідними 

потоками, охолоджуючими мережами та втратами у навколишнє середовище. 

Більша частина цього відпрацьованого тепла доступна. В промислових зонах,  в 

яких використання енергії, яка марно втрачається, може  не тільки суттєво 

зменшити  об'єми спалювання викопного палива, але й  знизити екологічне 

навантаження  на оточуюче середовище. Тобто, існує значний потенціал 

глобального скорочення викидів за рахунок використання відпрацьованого тепла, 

що приводить до економії первинної енергії. 

У багатьох галузях промисловості значна частина відпрацьованого тепла 

надходить в атмосферу з різними відхідними та димовими газами, причому частина 

складових відпрацьованої газової суміші можуть  знаходитися в  конденсованому 

стані. Типовими прикладами є димові гази після згоряння різного палива, а також 

гази після процесів сушіння різних речовин.    

Тому дисертаційна робота Кусакова С.К.,  яка спрямована на вирішення 

науково-практичної задачі  підвищення ефективності утилізації тепла викидних 

газів промисловості шляхом використання пластинчатих теплообмінних апаратів, є 

актуальною.  

У дисертаційній роботі вирішено науково-технічну задачу отримання 

кореляційних рівнянь та  розробки нових методів розрахунку процесів тепло-і 
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масообміну при конденсації пари із паро-газової суміші в пластинчатих 

теплообмінних апаратах. Розроблена одномірна математична модель процесу дає 

змогу підвищити точність розрахунку пластинчатих конденсаторів з урахуванням 

зміни локальних параметрів процесу вздовж поверхні теплопередачі. Це сприяє 

впровадженню такого ефективного виду теплообмінного обладнання, як пластинчаті 

теплообмінники,  для утилізації тепла викидних газів промисловості та підвищення 

енергетичної ефективності виробництв.  

Тема дисертації пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт кафедри 

«Інтегровані технології, процеси та апарати» НТУ «ХПІ». Здобувач  як  виконавець 

брав участь у  виконанні науково-дослідних робіт:  

• «Розробка математичних моделей інтеграції теплоенергетичних систем та 

систем інфраструктури транспортних засобів подвійного призначення»  

(ДР № 0118U002047, 2018–2020 р.) держбюджетної НДР Міністерства 

освіти і науки України; 

• «Розробка теоретичних основ інтегрованих технологій для виробництва 

матеріалів подвійного призначення» (ДР № 0115U000516, 2015–2017 р.) 

держбюджетної НДР Міністерства освіти і науки України. Участь автора – 

виконавець. 

Здобувач брав участь у міжнародних проектах, фінансованих Європейською 

Комісією: 

•  EC Project EFENIS – «Efficient Energy Integrated Solutions for 

Manufacturing Industries», №ENER/FP7/296003/EFENIS (2012–2015 р.). 

Участь автора – виконавець;  

•  EC Project DISKNET – «Distributed Knowledge-Based Energy Saving 

Networks», №FP7-PEOPLE-2011-IRSES-294933 (2012–2016 р.). Участь 

автора – виконавець. 

• у  проекті  співробітництва  НТУ  «ХПІ»  та   Технічного Університету 

м. Брно, Чехія, “Sustainable Process Integration Laboratory – SPIL”, project 

No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456 (2016 – 2021) funded by EU “CZ 

Operational Programme Research, Development and Education”, Priority 1: 

Strengthening capacity for quality research in a collaboration agreement with 
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National Technical University “Kharkiv Polytechnical Institute”.   

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Наведені в дисертаційній роботі Кусакова С. К. положення та висновки в 

достатній мірі обґрунтовані як з наукового, так і з інженерно-технічного поглядів. 

Обґрунтованість отриманих у роботі наукових положень, висновків і рекомендацій 

базується на використанні методів експериментальних досліджень, математичного 

апарату теорії ймовірності та математичної статистики, дисперсійного, 

кореляційного аналізу, методів математичного моделювання з використанням 

розробленого програмного забезпечення. 

Теоретичні дослідження проведено з використанням створеного 

математичного інструментарію, розроблених математичних моделей та 

комп’ютерного моделювання. Їх результати     порівняно з результатами  

експериментальних  досліджень в  промислових умовах,   хороший збіг яких 

підтверджує обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів теоретичних досліджень підтверджується 

результатами відповідних експериментальних досліджень. 

Наукові результати застосовані під час створення  ефективної установки 

утилізації тепла викидних газів процесу сушіння у промислових умовах. 

 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести наступне: 

- отримала розвиток теорія сумісного переносу тепла та маси в умовах 

конденсації пари з парогазової суміші в каналах пластинчатих теплообмінників 

сітчасто-поточного типу складної геометричної форми з урахуванням локальних 

змін параметрів двофазного потоку вздовж поверхні теплопередачі; 

- вперше отримано кореляційні рівняння для розрахунку локальних 

коефіцієнтів тепло-та масовіддачі за умов конденсації в каналах пластинчастих 
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теплообмінників з різним масштабом гофрування пластин на основі аналогії 

переносу тепла та маси, доповненої положеннями теорії турбулентного 

прикордонного шару з відсмоктуванням; 

- вперше отримано рівняння для розрахунку локальних втрат тиску 

двофазного конденсаційного потоку в каналах сітчасто-поточного типу 

пластинчастих теплообмінників з урахуванням масштабу гофрування пластин, зміни 

структури течії двофазного потоку та впливу сил поверхневого натягу; 

- вперше розроблено та застосовано метод ідентифікації параметрів 

кореляційних рівнянь для розрахунку локальних характеристик процесу на базі 

моделювання інтегральних характеристик процесу та їх порівняння з даними 

експериментів на основі та статистичної оцінки похибки розрахунків; 

- вперше розроблено математичну модель конденсації пари із суміші з 

повітрям в каналах пластинчатих теплообмінників із промислово виготовлених 

пластин з урахуванням геометрії поверхонь теплопередачі та впливу зон входу в 

канали; 

- вперше запропонований і розроблений метод оптимізації системи 

пластинчастих теплообмінників з розподілом теплообміну парогазового та рідкого 

компонентів між різними теплообмінниками для утилізації тепла викидних газових 

потоків процесів сушіння за критерієм приведених витрат, та використанням 

методів інтеграції процесів на базі пінч-аналізу, що дозволяє реалізувати систему 

утилізації тепла з найбільшою техніко-економічною ефективністю роботи. 

 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного використання. 

Практична цінність полягає у використанні результатів досліджень: 

1) на підприємстві «Філіп Моріс Україна», м. Харків де запроектовано та 

встановлено устаткування утилізації тепла газів після інтенсифікованого процесу 

сушіння тютюну перегрітим паром;  

2) на підприємстві АТ «Співдружність-Т», для якого передане математичне 

забезпечення та проведені розрахунки ПТА Борщівського спиртового заводу, та 

інших апаратів які виготовляються сумісно з фірмою "Альфа Лаваль";  
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3) в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний 

інститут» (м. Харків) в навчальному процесі для підготовки фахівців за 

спеціальністю 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та 

виробництва», а також при проведені науково-дослідної роботи студентів.  

 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

За темою дисертації зараховано 11 публікацій: 5 статей у наукових фахових 

виданнях України, 6 статей у періодичних наукових виданнях держав, які входять до 

ЄС та до міжнародної науко-метричної бази SCOPUS. 

Участь здобувача у роботах, що опубліковані у співавторстві зазначена у 

дисертаційній роботі. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та 

відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Кусакова С. К. складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 3 додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показана її наукова і 

практична цінність, сформульовані мета і задачі дослідження, які необхідно 

вирішити для її досягнення, описано зв’язок дисертації з науковими планами та 

темами, приведена апробація дисертаційної роботи, наведено перелік публікацій за  

темою дисертації.  

В першому розділі наведено аналіз науково-технічної інформації щодо 

промислових та поновлюваних природних джерел тепла низького потенціалу та 

особливостей їх використання. Доведено переваги пластинчатих теплообмінних 

апаратів при реалізації цих процесів.  Проаналізовано методи розрахунку 

пластинчастих теплообмінних апаратів для утилізації тепла газових потоків. 

Доведено, що можливості інтенсифікації тепло -та масообмінних процесів в каналах 

пластинчастих теплообмінників потребують розвинення підходів щодо 
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прогнозування роботи цих апаратів в умовах охолодження конденсаційних газових 

потоків та розробки надійних та точних методів оптимального розрахунку на основі 

експериментальних та теоретичних досліджень з використанням методів 

математичного моделювання. Обрано напрям теоретичних і експериментальних 

досліджень, здійснено постановку задач дисертаційної роботи. 

У другому розділі наведено опис експериментальної установки для 

дослідження процесу конденсації водяної пари із суміші з повітрям у моделях 

гофрованого поля каналів між пластинами пластинчастого теплообмінника. 

Наведено опис конструкції трьох експериментальних моделей та методику обробки 

результатів експериментів з визначенням похибок експериментальних вимірів. 

В третьому розділі наведено математичну модель процесу в 

експериментальних зразках гофрованого поля каналів пластинчатого 

теплообмінника з урахуванням локальних характеристик процесів тепло-масо-

переносу в потоці парогазової суміші та падіння тиску двофазного потоку, 

перевірено адекватність моделі. Наведено результати моделювання та їх порівняння 

з даними експериментів. Наведено математичну модель промислового апарату з 

урахуванням конструктивних особливостей реальних пластин.  

В четвертому розділі розглядається методологія інтеграції процесів утилізації  

тепла викидних газів на основі пінч-аналізу. Наведено приклад практичної реалізації 

методики.  

В п’ятому розділі наведено опис пілотної установки утилізації тепла викидних 

газів процесу сушіння та результати промислових випробувань. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел із 132 найменувань достатньо повний і включає 

вітчизняні та зарубіжні публікації. 

У трьох додатках наведено програму моделювання процесу в 

експериментальних моделях ПТА для персонального комп’ютера у програмному 

середовищі Mathcad (19 сторінок), данні експериментів (16 сторінок) та акти 

впровадження результатів роботи (5 сторінок). 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно розкриває 
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наукові результати та практичну цінність роботи. 
 

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових публікаціях, у 

яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не виявлено. 
 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1) У розділі 1.1 багато уваги приділяється  аналізу джерел вторинного тепла 

низького потенціалу. Зроблений аналіз має опосередковане відношення до основної 

теми роботи  -  утилізації тепла газових потоків. 

2) У розділі 1.2 вся увага приділяється використанню пластинчатих 

теплообмінних апаратів. При цьому, не достатньо наведено їх переваги у порівнянні 

з іншими типами теплообмінників. 

3)  Неодноразово використовується абревіатура ПТО, яку не розшифровано  у 

Переліку умовних позначень. 

4)  На рис. 2.5. не показано розташування на гофрах термопар для заміру 

температури охолоджуючої води. Яким чином гарантувалася точність розташування 

термопар по центру поперечного розрізу каналу. 

5) У розділі 3. представлено одномірну (1D) математичну модель процесу 

конденсації пари із пароповітряної суміші в моделях каналів ПТА. Течія в цих 

каналах має складний характер зі змінами у трьох вимірах. Не наведено 

обґрунтування, чому не використано 3D моделі,  які більш  коректно описують 

зазначений процес? 

6) В дисертації розглядається процес плівкової конденсації на змочуваній 

поверхні. При цьому  в не достатній мірі обґрунтовано відсутність крапельної 

конденсації. Не зрозуміло, чи можуть використовуватися результати роботи у 

випадку її виникнення?  

7) У розділі 3.5 не вказано, як враховується нерівномірність розподілу потоку 

по ширині каналів між промисловими пластинами. 

8) У розділі 4.2 утилізоване тепло передається потоку етиленгліколю. Не 

вказано, чи то чистий етиленгліколь, чи то розчин з якоюсь концентрацією. Не 

дивлячись на те, що етиленгліколь часто використовують у холодильній техніці, не 
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