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Ступінь актуальності обраної теми. Дослідження теплових і 

масообмінних процесів при утилізації тепла газових викидів в пластинчатих 
теплообмінних апаратах розв’язують конкретне науково-прикладне завдання з 
утилізації тепла та підвищення енергоефективності обладнання технологічних 
ліній та комплексів хімічної та інших галузей промисловості. У зв’язку з цим 
можна стверджувати, що обрана тема і дисертаційні дослідження 
представляються актуальними, мають істотне наукове і практичне значення для 
галузі хімічних технологій та інженерії, відносяться до важливих задач з теорії 
тепло- та масопередачі, оскільки на їх основі вирішуються інші наукові та 
технічні задачі з розробки науково обґрунтованих методів розрахунку основних 
технологічних параметрів і характеристик пластинчатих теплообмінних апаратів. 

Дисертаційна робота відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки й 
техніки (ЗУ «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», ст.3, п.3 – 
«енергетика та енергоефективність»), виконувалась відповідно до тематичних 
планів наукових досліджень кафедри ІТПА НТУ «ХПІ» за темами: «Розробка 
математичних моделей інтеграції теплоенергетичних систем та систем 
інфраструктури транспортних засобів подвійного призначення», «Розробка 
теоретичних основ інтегрованих технологій для виробництва матеріалів 
подвійного призначення» (МОН України, ДР №0118U002047, №0115U000516); 
«Efficient Energy Integrated Solutions for Manufacturing Industries», «Distributed 
Knowledge-Based Energy Saving Networks» (EU, №ENER/FP7/296003/EFENIS, 
№FP7-PEOPLE-2011-IRSES-294933) та іншими. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. Наукові положення, 
теоретичні висновки та практичні рекомендації, сформульовані у дисертаційній 
роботі, викладені в логічній послідовності, є достатніми і належним чином 
обґрунтованими. Великий обсяг матеріалів, зібраних в ході проведення наукових 
досліджень та експериментів, ретельно узагальнено і логічно проаналізовано. 
Наукові положення та теоретичні висновки у своєму логічному викладенні не 
суперечать фундаментальним положенням механіки суцільних середовищ, 
гідродинаміки одно- та двофазних потоків, а також основним законам з теорії 
тепло- та масопередачі. Достовірність результатів досліджень забезпечуються 
коректною постановкою і вирішенням задач досліджень, обраними методами 
досліджень та аналізу. Висновки за окремими розділами та загальні висновки до 
дисертаційної роботи викладено чітко та науково обґрунтовано. 



Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у наступному: 
- вперше на основі аналогії переносу тепла та маси з урахуванням положень 
теорії турбулентного прикордонного шару з відсмоктуванням визначено 
коефіцієнти тепло-та масовіддачі при конденсації в каналах пластинчастих 
теплообмінних апаратів з різним масштабом геометричних параметрів 
гофрування пластин в умовах впливу поперечного потоку маси у напрямку 
поверхні конденсації; 
- вперше для руху двофазного потоку з конденсацією в каналах 
пластинчастих теплообмінних апаратів з різним масштабом геометричних  
параметрів гофрування пластин отримано залежності для розрахунку втрат тиску 
з  урахуванням  зміни структури течії двофазного потоку вздовж каналу та впливу 
сил поверхневого натягу; 
- вперше здійснено ідентифікацію параметрів кореляційних рівнянь для 
локальних характеристик процесу конденсації при течії двофазного потоку зі 
статистичною оцінкою похибки результатів фізичних і математичних 
моделювань інтегральних характеристик процесу; 
- дістали подальшого розвитку моделі конденсації пари із суміші з повітрям 
на гофрованому полі каналів пластинчастих теплообмінників та в каналах 
теплообмінників із промислово виготовлених пластин з урахуванням 
геометричних характеристик поверхонь теплообміну. 

Практичне значення результатів роботи полягає у наступному: 
- запропоновано метод оптимізації системи послідовно встановлених 
пластинчастих теплообмінників для утилізації тепла викидних газових потоків 
процесів сушіння за критерієм приведених витрат з розподілом теплообміну 
парогазового та рідкого компонентів, який дозволяє реалізувати найбільшу 
техніко-економічну ефективність роботи системи; 
- удосконалено методику інтеграції процесів з застосуванням пінч-аналізу 
для оцінки енергоефективності систем утилізації тепла викидних газів з 
комплексним аналізом роботи основного і допоміжного обладнання, що дозволяє 
оцінити теплову та економічну ефективність встановлення теплообмінників 
утилізації тепла для опалення приміщень і підігріву гарячої води. 

Повнота викладення результатів досліджень в наукових публікаціях. 
Основні положення та результати дисертаційної роботи у достатній мірі 
відображені в опублікованих 11 наукових працях, з яких 5 статей у наукових 
фахових виданнях України, 6 статей у фахових видання іноземних держав (які 
обліковуються наукометричною базою Scopus). Обсяг і зміст опублікованих 
праць повністю охоплює всі розділи дисертації, в достатній мірі відображає її 
зміст, а також відповідає вимогам п.11 «Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії» (Постанова КМУ №167 від 06.03.2019). 
Основні результати проведених здобувачем досліджень отримані самостійно, а 
особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві роботах є 
визначальним. 



Загальна оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеність. 
Дисертаційна робота складається з анотації на двох мовах, вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел літератури та додатків. 

В першому розділі проведено огляд літератури з аналізом джерел тепла 
низького потенціалу у викидах промислових підприємств, втрат тепла в 
будинках, отримання енергії при утилізації побутових і промислових відходів, 
поновлюваних джерел енергії. Розглянуто сучасний стан проблеми його 
утилізації з газових викидів з використанням пластинчастих теплообмінників. 

В другому розділі наведено опис експериментальної установки, 
експериментальних зразків пакетів гофрованих пластин для пластинчатих 
теплообмінних апаратів, а також методика обробки результатів 
експериментальних досліджень. 

В третьому розділі наведено результати математичних моделювань 
процесу охолодження з конденсацією парогазового потоку в криволінійних 
каналах пакетів гофрованих пластин пластинчатих теплообмінних апаратів. 
Проведено ідентифікацію параметрів розрахункових рівнянь математичної 
моделі, а також перевірку адекватності моделі. Наведено порівняння результатів 
фізичних і математичних моделювань та здійснено їх аналіз. 

В четвертому розділі приведена пропонована методологія інтеграції 
утилізованого тепла, а також приклад практичної реалізації розробленої 
методики. 

У п’ятому розділі наведено опис пілотної установки утилізації тепла з 
результатами промислових випробувань пластинчатих теплообмінних апаратів 
для утилізації тепла газів після процесу сушіння. 

У висновках до окремих розділів та загальних висновках до дисертаційної 
роботи викладаються здобуті у дисертації найбільш важливі наукові та практичні 
результати, які сприяли розв’язанню науково-прикладної задачі з зазначенням 
кількісних показників одержаних результатів, обґрунтуванням достовірності 
результатів, формулюванням рекомендацій щодо їх практичного використання. 

До додатків включено допоміжні матеріали (лістинг з програми розрахунку 
у програмному середовищі Mathcad, таблиці з результатами фізичних і 
математичних моделювань, акти впровадження результатів дисертаційної 
роботи), які необхідні для повноти сприйняття основного тексту дисертації. 

Академічна доброчесність. Дисертаційна робота містить необхідні 
посилання на наукові публікації інших авторів. При проведенні досліджень автор 
дотримувався принципів академічної доброчесності. В дисертаційній роботі та 
наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати, порушень 
академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 
фальсифікації) не виявлено. 



Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації: 
1. Під час формулювання теми, новизни, предмета та об’єкта дослідження 
необхідно уникати висловлювань загального характеру. Не рекомендується 
починати назву теми зі слів «Дослідження...», у них не відбиваються достатньою 
мірою суть розглянутої проблеми, завершеність роботи, немає чіткого 
визначення її мети і результатів. Не слід було формулювати мету як 
«Дослідження...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на 
саму мету. Мета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на 
об’єкт і предмет дослідження. 
2. При оформленні дисертаційних робіт слід дотримуватися стандартизованої 
або загально прийнятої науково-технічної термінології, яка однозначно визначає 
певні явища (об’єкти), причому є неприпустимим застосування для однакових чи 
тотожних явищ (об’єктів) різної термінології в одному документі. Тому у 
заголовку табл.1 на с.18 застосовано невдалий вислів «…низькосортного 
тепла…», який є неточним визначенням для раніше застосованих в роботі 
термінів «тепло низького потенціалу» / «низькопотенційне тепло» / 
«низькотемпературне джерело тепла». 
3. Відсутні пояснення до табл.2.1 на с.52, чому обрані саме такі три 
типорозміри (ПТАС1-3) експериментальних зразків досліджуваних пристроїв, 
які відрізняються значеннями кроку та висоти гофр пластин, що формують 
канали, а також чим обумовлена різна кількість проведених серій експериментів 
для них (табл.2.1, 3.10, 3.2 на с.52, 79, 81 відповідно)? 
4. Наскільки об’єктивними та обґрунтованими є наведені на с.57-58 
припущення про те, що газопарова суміш розглядається як суміш ідеальних газів, 
а втратами тепла в навколишнє середовище можна знехтувати? 
5. Критеріальні рівняння (3.9), (3.20) з залежністю (3.10) на с.60, 63 
відповідно слід було віднести до огляду літератури і перенести у розд.1 
представленої дисертаційної роботи. 
6. На с.63-64 за заданих умов недостатньо обґрунтовано принцип аналогії 
переходу між критеріальними рівняннями (3.20)-(3.23) для визначення 
коефіцієнтів тепло- та масовіддачі. 
7. Після оцінювання точності прогнозування перепадів тиску в каналах 
пластинчатих теплообмінних апаратів за результатами математичного 
моделювання у порівнянні з експериментальними даними з рис.3.3-3.4 на с.73-74 
похибка складає ±20…40%, наскільки такі похибки є припустимими? 
8. За текстом пп.1.1.5.1-1.1.5.2. на с.26-27 висловлено міркування про 
можливість і доцільність дотримання малих різниць (максимальне зближення) 
температур теплоносіїв, щоб забезпечити максимально можливу рекуперацію 
тепла в системі, але на рис.3.5 зі с.82 виникає протиріччя, бо досягнута різниця 
температур між теплоносіями на вході та виході відрізняється у 4 рази (10 та 40 
0С (К). Причому, у відповідності до рис.4.5 на с.103 визначено оптимальне 
значення мінімальної різниці температур 18 0С. 



 


