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теоретичне та практичне значення роботи та її зв'язок з науковими темами,
особистий внесок здобувача, а також відображено апробацію одержаних
результатів на наукових конференціях та повноту викладення матеріалів
дисертації в опублікованих роботах.
У першому розділі розглянуті особливості застосування способу
когенерації на водному транспорті. Визначено шляхи підвищення енергетичної
ефективності контуру утилізації для когенераційних установок на базі суднових
дизель-генераторів, встановлено вплив теплообмінного апарата – утилізатора
теплоти відпрацьованих газів на роботу поршневого двигуна внутрішнього
згоряння та сформульовані основні задачі для створення нової компактної
конструкції теплообмінного апарата – утилізатора теплоти відпрацьованих газів
підвищеної ефективності.
Аналіз проведеного огляду літературних джерел показав, що в наявних
роботах недостатньо уваги приділено шляхам підвищення ефективності
теплообмінного обладнання когенераційних установок на базі поршневих
двигунів за рахунок вибору оптимальної геометрії розміщення пучка труб та
ефективності процесів гідродинаміки і теплообміну в пучках труб при
компактному їх розміщенні.
У другому розділі викладені результати та аналіз енергетичної
ефективності різних варіантів утилізації теплоти вторинних енергетичних
ресурсів когенераційної установки на базі поршневого двигуна внутрішнього
згоряння. Визначений найбільш ефективний і простий в плані реалізації варіант
когенераційної установки з утилізатором теплоти відпрацьованих газів дизельгенератора. Розроблена прикладна методика эксергетического аналізу
газовипускного тракту когенераційної установки на базі поршневого двигуна, з
врахуванням локальних втрат.
Визначені коефіцієнти ексерегетичної
ефективності кожного компоненту газовипускного тракту когенераційнох
установки, що дає змогу виконувати аналіз ефективності тракту досліджуваної
установки та здійснювати її порівняння з іншими аналогами.
На основі проведених розрахунків енергетичної і ексергетичної
ефективності когенераційної установки на базі поршневого двигуна
внутрішнього згоряння з утилізатором теплоти відпрацьованих газів можна
зробити висновок що для підвищення ефективності установки необхідно
проводити скорочення кількості її компонентів та зменшення втрат ексергії, які
викликаються наявністю цих компонентів.
У третьому розділі викладені основні положення і загальна структура
моделювання процесів гідродинаміки і теплообміну в запропонованому
теплообмінному апараті нової конструкції. Проведено чисельне моделювання
процесів теплообміну і гідродинаміки в теплообмінних апаратах
використовуючи програмний пакет ANSYS. Виконане чисельне моделювання
процесів тепло- і масопереносу в каналах компактних гладкотрубних пучків з
коридорною компоновкою при поперечному їх обтіканні дало змогу отримати
поля швидкостей, температур і тисків в досліджуваних каналах для різних
геометрій трубного пучка, також отримати розподіл локальних значень
коефіцієнта тепловіддача по периметру труб 1-4-го рядів пучка в напрямку
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потоку. Виявлено, що зміна діаметру і поперечного кроку розміщення труб в
пучках суттєво впливає на ефективність, компактність і масогабаритні
показники теплообмінника. Знайдено, що геометрія пучка з діаметром 8 мм і
міжтрубною відстанню 5 мм має кращі показниками ефективності порівняно з
іншими конструкціями пучка.
Четвертий розділ присвячений експериментальному дослідженню в
лабораторних умовах процесів переносу в теплообмінному обладнанні нової
конструкції і його впливу на роботу поршневого двигуна. Для цього розроблено
експериментально-дослідну когенераційну установку на базі суднового двигуна
внутрішнього згоряння і створено комп’ютеризований стенд з автоматизованим
збором даних для вимірювання теплофізичних і гідродинамічних параметрів
теплообмінного апарата – утилізатора теплоти відпрацьованих газів нової
конструкції.
У розділі описано експериментально-дослідну установку і методики
проведення досліджень з визначення величини гідравлічного опору та
визначення теплофізичних характеристик теплообмінного апарату нової
конструкції. Температура на поверхні пучків на вході і виході з теплообмінного
апарату визначалась за допомогою восьмиканальних вимірювачів температури
И8 ТП «РегМік». В розділі наведені також методи розрахунку похибок
експериментальних досліджень.
На основі проведеної обробки дослідних даних і аналізу результатів
дослідження процесів теплообміну і гідродинаміки в компактних пучках труб
малого діаметру, показано що запропонована конструкція теплообмінного
апарату має високу ефективність, що суттєво перевищує теплову ефективність
кожухотрубного теплообмінного апарату з традиційною коридорною
компоновкою труб.
У п’ятому розділі проведено техніко-економічний розрахунок який
показує, що впровадження теплообмінного апарату в контурі утилізації
когенераційної установки дизель-генератора, що працює по способу
когенерації, дозволяє додатково отримувати теплову енергію, окрім виробленої
електричної енергії, що дійсно призводить до скорочення витрат палива, яке
було б затрачено при роздільному виробництві електричної і теплової енергії.
Отримані практичні результати, що стосуються конструкції і технології
виготовлення, а також теоретичних і експериментальних досліджень
теплообмінних апаратів нової конструкції знайшли застосування
на
підприємствах ПАТ «Акціонерна компанія «Південтрансенерго» і ДП
«Укрводшлях».
У висновках викладено результати дисертаційної роботи, які вирішують
важливу науково-прикладну задачу, пов’язану з енергозбереженням за рахунок
застосування способу когенерації для суднових поршневих двигунів
внутрішнього згоряння та покращенням теплової ефективності теплообмінної
поверхні – компактного пучка труб малого діаметру і зменшення
масогабаритних розмірів теплообмінного обладнання.
В заключній частині дисертаційної роботи приведено список використаної
літератури та додатки до основного змісту роботи.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Невпинне зростання споживання енергії на флоті в усьому світі призвело
до безперервного підвищення цін на енергетичне паливо. Тому особливо гостро
стоїть проблема економії палива. Одним з найбільш досконалих методів
використання палива є комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії (когенерація).
Згідно статистики, більше 90 % суден торгового флоту у світі обладнано
дизельними установками, що мають низку переваг на відміну від інших, а саме
високу енергоефективність (ККД складає понад 50 %), надійність та
довговічність. Тому подальше їх вдосконалення за рахунок технології
когенерації є необхідним і актуальним напрямком енергозбереження. При
цьому однією з основних задач їх подальшого вдосконалення являється
створення високоефективного контуру утилізації теплоти вторинних
енергетичних ресурсів, що включає компактне теплообмінне обладнання
покращеної ефективності.
Таким чином, тема дисертаційної роботи Богдана Ю.О., що пов’язана з
вирішенням завдань щодо покращення ефективності теплообмінних апаратів
при одночасному зменшенні їх маси і габаритів для когенераційних установок
на базі двигунів внутрішнього згоряння є актуальною.
Наведені в дисертації матеріали є узагальненням науководослідних робіт, які виконані автором на кафедрі «Суднових
енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації»
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного та на кафедрі «Теплоенергетики» Національного
університету біоресурсів і природокористування України по тематиці,
пов’язаній з тепломасопереносом та енергоощадними і ресурсозберігаючими
теплотехнологіями.
СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ,
ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ДОСТОВІРНІСТЬ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
Наукові положення, висновки і рекомендації базуються на
фундаментальних термодинамічних та теплофізичних законах. Їхня
обґрунтованість забезпечується продуманою логікою викладення матеріалу та
широтою і різноманітністю опрацьованих літературних джерел.
Достовірність одержаних результатів експериментальних досліджень
обумовлена достатньою кількістю експериментів, їх повторюваністю за тих
самих умов та задовільним узгодженням з результатами, наведеними у
літературі. Точність і надійність результатів забезпечується використанням
сучасних приладів вимірювання з комп’ютерною обробкою даних.
Достовірність
результатів
аналітичних
досліджень
забезпечується
застосуванням відомих рівнянь переносу теплоти і маси речовини та
апробованими методами їх розв’язку.
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НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Нові наукові результати, отримані в даній роботі полягають в
наступному:
- вперше проведений ексергетичний аналіз досліджуваного тракту
когенераційної установки на базі двигуна внутрішнього згоряння на основі, що
визначає ступінь деструкції ексергії в кожному з компонентів та визначає їх
взаємодію за допомогою ексергетичних критеріїв;
- на основі чисельного і експериментального моделювання процесів тепло
переносу і гідродинаміки в компактних пучках труб, визначені найбільш
ефективні поверхні теплообміну і вказано на перспективність застосування
розроблених конструкцій пучків труб малого діаметру при конструюванні
теплообмінників різного призначення;
- вперше отримані нові експериментальні дані щодо інтегральних і
місцевих теплообмінних характеристик для компактних пучків труб малого
діаметру теплообмінних апаратів, в результаті чого визначені основні
закономірності теплообміну і гідродинаміки та отримано покращену геометрію
пучка;
- обґрунтовано необхідність використання розробленої нової компактної
конструкції теплообмінного апарату для утилізації теплоти відпрацьованих
газів
когенераційної установки на базі суднових поршневих двигунів
внутрішнього згоряння для підвищення ефективності суднової енергетичної
установки в цілому.
ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Практична цінність полягає в тому, що виконана основна задача роботи –
створення компактного кожухотрубного теплообмінного апарату підвищеної
ефективності, що збільшує ефективність роботи когенераційної установки на
базі суднового дизель-генератора в цілому.
Практичне значення результатів дисертаційної роботи підтверджується
одержаним патентом України на винахід – теплообмінний апарат.
ПОВНОТА ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ В
ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ
Результати дисертації опубліковано в 9 статтях у наукових
спеціалізованих виданнях і 6 з них включені в міжнародні наукометричні бази
даних, 1 патенті України на винахід, 14 тезах доповідей на міжнародних і
вітчизняних конференціях.
Вказані роботи опубліковано у відкритому друку, в яких повністю
розкрито суть дисертаційної роботи та відображені основні наукові
результати, отримані в дисертаційній роботі.
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ЗАУВАЖЕННЯ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
1. Згідно основних вимог, щодо оформлення, назва дисертації має бути
по можливості короткою і лаконічною. В даному випадку, назва складається з
17 слів і це, звичайно ж, забагато.
2. Для теплового розрахунку і аналізу параметрів робочого процесу
використаний online-доступний комплекс "Дизель-РК". В силу низки причин:
технічних (слабка адаптація до різних типів ДВЗ, розрахунок на одному виді
палива і т.д.) і юридичних (ліцензійних вимог), бажано використовувати цей
комплекс не самостійно, а у порівнянні і в поєднанні з повномасштабними
моделями типу AVL BOOST.
3. Підвищену ефективність когенераційної установки на базі двигуна
внутрішнього згоряння бажано підтверджувати шляхом порівняння
індикаторних діаграм робочого процесу.
4. В розділі 3 при описі конструкції теплообмінного апарата не указана
технологія виготовлення трубного пучка нової конструкції і не проводився
аналіз технологічності його виготовлення.
5. Зменшення малогабаритних характеристик і підвищення ефективності
теплообмінного апарату слід було б представити у вигляді оптимізаційної
задачі з формуванням критеріїв, граничних умов і вибором методу оптимізації.
ВІДПОВІДНІСТЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ
В результаті вивчення представленої дисертаційної роботи, автореферату
і наукових праць можна зробити наступні висновки:
1.
Робота на тему «Теплообмін і гідродинаміка в теплообмінних
апаратах з компактним розташуванням пучків труб для когенераційних
установок на базі суднових поршневих двигунів внутрішнього згоряння» є
завершеною науковою роботою, в якій на підставі виконаних автором на
сучасному рівні експериментальних і теоретичних досліджень вирішено
важливі наукові і практичні задачі і отримано нові науково обґрунтовані
результати, що у сукупності є суттєвим доробком для подальшого розвитку
актуальних напрямків у галузях технічної теплофізики і промислової
теплоенергетики та суднової енергетики, зокрема для розвитку
енергозберігаючих теплотехнологій та створення теплообмінного обладнання
підвищеної ефективності.
2.
Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 05.14.06
«Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».
3. За актуальністю, новизною, глибиною досліджень, достовірністю та
практичною цінністю, об’ємом та змістом дисертаційна робота повністю
відповідає встановленим вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24.07.2013 № 567, а її автор, Богдан Юрій Олександрович,
заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук

