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«Дослідження локальних особливостей впливу забруднень теплопередаючої 

поверхні на теплопередачу в пластинчатих теплообмінниках», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія 

 

Актуальність теми 

Сталий розвиток сучасного суспільства характеризується постійно 

зростаючою потребою в енергії, при виробництві якої спалюється викопне паливо, 

що призводить до значного забруднення довкілля парниковими газами і шкідливими 

речовинами і негативно впливає на здоров’я людей. Значна частина виробленої 

енергії втрачається під час виробництва продукції через викиди відпрацьованих газів 

та рідин, недосконалість обладнання хіміко-технологічних процесів та низького 

рівня рекуперації теплоти на хімічних підприємствах. Зменшення цих втрат можливе 

за рахунок рекуперації теплоти на хімічних підприємствах, а також використанні 

вторинної теплоти при удосконаленні хіміко-технологічних процесів. При цьому 

модернізація теплообмінного обладнання, особливо для енергоємних галузей 

промисловості, є вкрай важливою та першорядною задачею. Сучасні пластинчасті 

теплообмінні апарати мають значні перспективи впровадження в технологічні схеми 

та на теперішній час широко використовуються у хімічній та нафтопереробній 

промисловості. Утворення забруднень на робочій поверхні теплообмінних апаратів 

негативно впливає на  процеси тепловіддачі та підвищує термічний опір апарату. 

Забруднення поверхні теплопередачі теплообмінних апаратів в процесі експлуатації 

призводить до розбалансування в роботі хіміко-технологічних систем, і як наслідок, 

до втрат енергії. Тому дисертаційна робота Мацегори О.І., що спрямована на 

вирішення науково-практичної задачі підвищення ефективності рекуперації тепла на 

промислових підприємствах хімічної промисловості з використанням пластинчастих 

теплообмінних апаратів розбірної конструкції за рахунок інтенсифікації тепла в цих 

апаратах, зменшення рівня забруднень на теплообмінній поверхні та прогнозування 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/161-khimichni-tekhnologii-ta-inzheneriya-magistr.pdf


 2 

їх сталої роботи, є актуальною. 

У дисертаційній роботі поставлена науково-технічна задача створення фізико-

математичної моделі прогнозування утворення забруднень на поверхні 

пластинчастих теплообмінних апаратів та методики їх розрахунку з урахуванням 

термічного опору забруднень у часі для застосування у хіміко-технологічних 

системах для ефективного використання енергії. 

Тема пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт кафедри «Інтегровані 

технології, процеси та апарати» НТУ «ХПІ». Здобувач брав участь у науково-

дослідних роботах::  

1. «Розробка математичних моделей інтеграції теплоенергетичних систем та 

систем інфраструктури транспортних засобів подвійного призначення» (ДР № 

0118U002047, 2018–2020 р.); Участь автора – виконавець. 

2. «Розробка теоретичних основ інтегрованих технологій для виробництва 

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

автора – виконавець. 

Здобувач брав участь у міжнародних проектах, фінансованих Європейською 

Комісією:  

1. EC Project DISKNET – «Distributed Knowledge-Based Energy Saving 

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

виконавець. 

2. «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 

Program Research, Development and Education», Priority 1: Strengthening capacity for 

quality research in a collaboration agreement with National Technical University «Kharkiv 

Polytechnical Institute». Участь автора – виконавець. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Положення та висновки, наведені в дисертаційній роботі Мацегори О. І., в 

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

Обґрунтованість отриманих у роботі наукових положень, висновків і рекомендацій 



 3 

базується на використанні методів експериментальних досліджень, математичного 

апарату теорії імовірності та математичної статистики, кореляційного аналізу, 

методів математичного моделювання з використанням розробленого програмного 

забезпечення. 

Дослідження виконані з використанням математичного апарату та сучасного 

комп’ютерного моделювання. Результати перевірені шляхом проведення 

практичних експериментів у реальних умовах, що 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 впровадження теплообмінної системи 

на базі сучасних ПТА для підігріву води для потреб ХВО ТЕЦ промислового 

підприємства. 

 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести наступне: 

-  вперше розроблено підхід до проведення моніторингу ПТА, встановлених у 

промисловості, для дослідження процесів утворення забруднень на поверхні 

теплопередачі ПТА та встановлення безрозмірних параметрів моделі 

утворення забруднень; 

- вперше розроблено модель утворення забруднень на теплообмінній поверхні 

каналів ПТА, яка базується на безрозмірних параметрах, характерних для 

фізичних властивостей теплоносіїв; 

- вперше створено математичну модель прогнозування рівня забруднень на 

теплообмінній поверхні вздовж каналу ПТА у часі, яка дає змогу локально 

прогнозувати ріст відкладень, виявити міста максимального росту, та 

визначити оптимальну конструкцію апарату для сталої роботи при підтримці 

належного рівня термічного опору в теплообмінному апараті; 

- отримав розвиток підхід до проектування ПТА з урахуванням впливу рівня 

забруднень на теплообмінній поверхні, який дозволяє визначити конструкцію 
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апарату для заданих умов використання та прогнозувати час експлуатації між 

чищенням апарату; 

- удосконалено методику розрахунків ПТА, яка дозволяє прогнозувати рівень 

забруднень теплообмінної поверхні для впровадження цього виду обладнання 

в тепло-технологічні системи хіміко-технологічних та комунальних 

підприємств. 

 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного використання. 

Практична цінність полягає у використанні результатів досліджень: 

1) на промисловому підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. 

Кривий Ріг), для якого була розрахована і впроваджена система підігріву води для 

потреб хімводоочистки ТЕЦ; 

2) на підприємстві ТОВ «АО Співдружність-Т», для якого розроблено 

математичне забезпечення для розрахунків ПТА, які виготовляються сумісно з 

компанією Альфа Лаваль; 

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 14 публікацій: 5 статей у наукових фахових 

виданнях України, 9 статей – у закордонних періодичних фахових виданнях (8 – у 

виданнях, включених 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. 
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Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Мацегори О. І. складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 6 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 і публікації.  

В першому розділі наведено аналіз науково-технічної інформації стосовно 

існуючих рекуперативних теплообмінників інтенсивної дії, а саме пластинчастих 

теплообмінних апаратів. Доведено переваги пластинчатих теплообмінних апаратів у 

порівнянні з традиційними кожухотрубчастими теплообмінними апаратами при 

використанні в промисловості та комунальному теплопостачанні. Представлено 

детальний опис конструкції теплообмінних апаратів і особливо - пластин ПТА, з 

зазначенням зон, схильних до забруднення. Проведений аналіз сучасних підходів до 

оцінки забруднень теплообмінної поверхні в теплообмінних апаратах. Приведені 

табличні дані по величині термічного опору забруднень для різних середовищ. 

Проаналізовані різні форми забруднення теплообмінної поверхні їх механізми 

відкладення та моделі утворення. Проведений аналіз сучасних підходів до оцінки 

формування забруднень у часі. Обрано напрямок теоретичних і експериментальних 

досліджень, здійснено постановку задач дисертаційної роботи. 

У другому розділі наведено математичну модель процесу забруднення 

теплообмінної поверхні ПТА та вплив гофрування теплообмінної поверхні на 

формування забруднень. Розроблено математичну модель ПТА, схильного до 

забруднення, представлену системою звичайних диференціальних рівнянь. Розвиток 

відкладень враховується моделлю забруднення, представленої рівнянням в 

безрозмірною формі. Розроблено математичну модель росту забруднення, яка 

враховує вплив геометрії гофрування пластин, що дозволяє аналізувати 

продуктивність ПТА в умовах забруднення на поверхні теплопередачі. для 

правильного вибору ПТА в умовах забруднення. 
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В третьому розділі представлені результати перевірки розробленої 

математичної моделі і визначення її параметрів при випробуванні ПТА з 

урахуванням виникнення забруднення. Приклад застосування моделі та її точність 

продемонстровані у двох тематичних дослідженнях з урахуванням моніторингу 

теплових і гідравлічних характеристик ПТА в промисловості на цукровому заводі і в 

системі централізованого теплопостачання, що дозволило проаналізувати 

ефективність конструкції теплообмінників 

В четвертому розділі наведено приклад практичного використання 

розробленої методики для розрахунку ПТА для комунального підприємства і 

промисловості, з прогнозуванням утворення забруднень, що дозволило вибрати 

спеціальну конструкцію апаратів з прогнозуванням часу між сервісним 

обслуговуванням. Методику прогнозування забруднень було втілено в програмний 

пакет автоматизованого проектування. 

Висновки до розділів за результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел із 105 найменувань досить повний і включає 

вітчизняні та зарубіжні публікації. 

У додатках наведені акти впровадження результатів роботи (5 сторінок) 

специфікації впроваджених ПТА (2 сторінки), програма моделювання забруднень 

уздовж теплообмінної поверхні ПТА у програмному середовищі Mathcad (14 

сторінок), програма моделювання термічного опору у часі при утворенні забруднень 

на теплообмінній поверхні ПТА у програмному середовищі Mathcad (8 сторінок). 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно розкриває 

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. 

 



 7 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1. На рис.1.9. зображено відкладення забруднень на поверхні без гофрування. 

Відміни в характері процесу у пластинчатих теплообмінниках описані не 

достатньо. 

2. В розділі 2.3 «Вплив гофрування на формування забруднень» не наведено 

форму гофри теплообмінника у перерізі. Відомо що вона може бути 

трикутною (в багатьох пластинах виробництва в Україні)  або синусоїдальною 

(більшість пластин виробництва фірми Альфа Лаваль). Чи враховувалось це у 

дослідженні? 

3. Рівняння (2.28) – (2.31) наведені з посиланням на дослідження отримані 

іншими авторами, доцільніше було привести їх у першому розділі при аналізі 

літературних джерел. 

4. В рівнянні (2.16) не враховуються зміни тиску при розширенні та звуженні 

потоку на вході та виході каналів між пластинами промислових ПТА які 

показані на Рис.2.1. 

5. Рівняння (2.27) значною мірою повторює рівняння (2.26) дисертації. Таке 

повторення не доцільне. 

6. Не зрозуміле посилання на рівняння (2.26) на кінці підрозділу 2.3 для 

розрахунку втрат тиску в каналі ПТА. 

7. У підрозділах 2.3 та 2.4 наведено опис двох математичних моделей ПТА з 

урахуванням забруднень поверхні теплопередачі. Не достатньо обґрунтовано 

необхідність наведення цих двох моделей. 

8. Аналіз літературних  даних на початку розділу 3 більш підходить для розділу 

1. 

9. На графіку рис.3.5. б) наведені чорні крапки, але пояснень що вони означають 

не приведено. 

10.  В роботі приділяється багато уваги розрахунку забруднень при нагріві води в 

пластинчатих теплообмінниках особливо у комунальному господарстві. Менш 

детально подані можливості використання розроблених методів на 

підприємствах хімічної промисловості. 

11.  Існують недоліки оформлення матеріалу дисертаційної роботи, за текстом 

іноді зустрічаються друкарські, пунктуаційні та стилістичні помилки. 

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної 

роботи. Дисертація є актуальною і має високу наукову цінність та практичну 

значущість. 
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