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З огляду на наведене вище, розроблення системи визначення теплоти 
випаровування та теплоємності вологих матеріалів є актуальним і доцільним як в суто 
теоретичному аспекті для розуміння природи фізичних процесів у неоднорідних 
матеріал, так і в практичному аспекті для раціоналізації використання енергоресурсів 
на сушіння конкретного матеріалу, підвищити якість та знизити собівартість об’єкту 
сушіння.  

Дисертаційна робота Іванова С.О. виконана у рамках пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки України, зокрема, держбюджетних науково-дослідних робіт 
НАН України: «Теплофізичні основи переробки біомаси і торфу на паливо» (Шифр 
1.7.1.841, 2012-2016 рр.,  № 0112U001932), «Розробка способів ідентифікації процесів 
гідратації, гідролізу і екстракції на основі використання механізмів дискретно-
імпульсного введення енергії» (Шифр 1.7.1.852, 2014 р.,  № 0112U004699), 
«Дослідження мікромасштабних теплофізичних процесів в складних гетерогенних 
системах при впливі механізмів дискретно-імпульсного введення енергії з метою 
розробки нових технологій і продуктів» (Шифр 1.7.1.840, 2012-2014 рр.). 

Мета дисертаційної роботи Іванова С.О. полягала у розвитку методу 
синхронного теплового аналізу, практичній реалізації та дослідження системи 
визначення теплоти випаровування та теплоємності неоднорідних матеріалів. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи  був процес визначення теплоти 
випаровування та теплоємності неоднорідних матеріалів, а предмет дослідження – 
експериментальні методи та засоби визначення питомої теплоти випаровування та 
теплоємності неоднорідних матеріалів. 

Для досягнення мети наукового дослідження здобувач виконав значний 
комплекс фізичних та технологічних досліджень, що потребувало освоєння низки 
сучасних методів дослідження. Зокрема, методами математичного аналізу проведено 
оцінювання впливу неідентичності умов теплообміну в комірках приладу при 
визначенні питомої теплоти випаровування в ізотермічному середовищі; методами 
прикладної метрології виконано оцінювання складових похибки вимірювання 
розробленого приладу; експериментальними методами досліджено метрологічні та 
експлуатаційні характеристики приладу, а також придатність приладу до дослідження 
різних за структурою матеріалів.  

У процесі виконання дисертаційного дослідження автором роботи вирішені 
наступні завдання:  

- проведено аналіз методів та засобів визначення величини питомої теплоти 
випаровування для виявлення перспективних шляхів підвищення точності 
вимірювання; 

- визначені та досліджені фактори, що впливають на значення похибки при 
визначенні теплоти випаровування; 

- проведено аналіз джерел похибок при визначенні теплоємності та теплоти 
випаровування рідини з неоднорідних матеріалів та запропоновані шляхи їхнього 
зменшення; 

- розроблена методика оцінювання метрологічних характеристик системи 
визначення питомої теплоємності та теплоти випаровування рідин з неоднорідних 
матеріалів; 

- досліджені метрологічні характеристики системи; 
- проведено експериментальні дослідження неоднорідних матеріалів, що 

відрізняються складом, структурою та іншими характеристиками. 
 
Наукова новизна отриманих результатів 
Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження Іванова С.О. полягає 

у розвитку методу синхронного теплового аналізу для забезпечення визначення 
теплоти випаровування та теплоємності вологих матеріалів зі складною неоднорідною 
структурою. До основних наукових здобутків необхідно також віднести: 
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– вперше запропоновано метод визначення теплоти випаровування при сушінні 
колоїдних капілярно-пористих матеріалів, який базується на прямому вимірюванні 
підведеної кондуктивним способом теплоти, що дозволило експериментально 
встановити факт одночасного випаровування вільної та зв'язаної вологи при 
зневодненні рослинних матеріалів; 

– вперше математичним моделюванням досліджено вплив теплофізичних 
характеристик та геометричних розмірів калориметричної платформи на похибку 
визначення ефективної теплоти випаровування, що дозволило розробити 
рекомендації з вибору матеріалу та розмірів платформи, а також параметрів сенсорів 
теплового потоку; 

– вперше проведено оцінку впливу неідентичності умов теплообміну в комірках 
диференціального калориметра внаслідок зниження температури поверхні зразка під 
час зневоднення та розроблено методи його компенсації, що забезпечило зменшення 
похибки результату вимірювання; 

– вперше запропоновано метод і засіб визначення коефіцієнту теплообміну 
зразка з середовищем при дослідженні теплоти випаровування рідин з неоднорідних 
матеріалів, що дозволило зменшити похибку визначення теплоти випаровування 
вологих матеріалів, які деформуються при сушінні; 

– вдосконалено метод передавання одиниці теплового потоку по місцю з 
використанням еталонного сенсора теплового потоку та ряду теплових колекторів 
різної конфігурації, що забезпечило простежуваність метрологічних характеристик 
вбудованих у систему сенсорів теплового потоку до еталона. 

 
Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні та дослідженні 

системи синхронного теплового аналізу питомої теплоємності та теплоти 
випаровування рідин з неоднорідних матеріалів. Зокрема: 

1. Розроблено рекомендації щодо створення засобів визначення теплоти 
випаровування і систему визначення теплоти випаровування та теплоємності 
неоднорідних матеріалів. 

2. Розроблена методика дослідження теплоємності та теплоти випаровування 
рідин з матеріалів різної структури. 

3. Запропоновано конструкцію теплового блоку системи, що забезпечує 
компенсацію не ідентичності умов теплообміну в комірках шляхом прямого 
безконтактного вимірювання температури поверхонь зразка та референта. 

4. Розроблено та створено спеціалізовані калориметричні платформи з 
комірками різної конструкції для дослідження матеріалів з різними характеристиками. 

5. Запропоновано речовини з рекомендованими значеннями теплоти 
випаровування для порівняння при калібруванні системи за теплотою випаровування. 

6. Проведено експериментальні випробування та отримано дані для визначення 
теплоти випаровування та теплоємності матеріалів з різною структурою, серед яких 
харчові продукти рослинного та тваринного походження, будівельні та лакофарбові 
матеріали, елементи біопалива рослинного походження, зразки лікарських рослин для 
фармацевтики, що забезпечило можливість оптимізації процесу їхнього сушіння та 
дослідження. 

7. Теоретичні та експериментальні результати дисертаційної роботи 
впроваджено в Інституті технічної теплофізики НАН України (акт від 21.04.17) та в 
Національному університеті харчових технологій МОН України (акт від 13.04.17). 

 
Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 
Основні наукові результати автора достатньою мірою обґрунтовані. Їх 

достовірність не викликає сумнівів, оскільки результати аналітичних досліджень 
отримані з використанням фізичних і математичних моделей теплопровідності в 
твердих тілах, та підтверджені численними експериментами. Автором дисертації чітко 



4 
 

окреслена мета роботи і логічно побудовані завдання дослідження та шляхи їх 
виконання. Достовірність практичної частини дисертації підтверджена відповідними 
актами. 

Апробація основних наукових положень та прикладних аспектів роботи 
проведено на восьми міжнародних науково-технічних конференціях. 

За темою дисертаційної роботи автором опубліковано 23 наукові праці, серед 
яких 7 статей у фахових виданнях, що затверджені наказом МОН України; 1 стаття у 
закордонному періодичному фаховому виданні; 6 статей опубліковано у виданнях, що 
включені до міжнародних наукометричних баз даних: Index Copernicus, Google Scholar, 
eLIBRARY.RU; 1 патент України на винахід. 

 
Структура та зміст дисертації 
Дисертація складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел з 110 найменувань, додатків та включає 118 сторінок основного 
тексту, 50 рисунків і 8 таблиць. 

В анотації наведено узагальнений короткий виклад основного змісту роботи, 
представлені основні результати дослідження із зазначенням їх наукової новизни та 
практичного значення. Наведено список публікацій здобувача за темою дисертації. 

У вступі розкрито актуальність роботи, сформульовано мету і завдання 
дослідження, наведено наукову новизну і практичне значення роботи, вказано зв'язок з 
науковими програмами, темами, планами, зазначено особистий внесок здобувача, 
відомості щодо апробації та структури роботи. 

У першому розділі розглянуто фізичну сутність процесу випаровування, 
зазначено проблемні аспекти дослідження кінетики сушіння неоднорідних матеріалів 
та розрахунку критеріїв оптимізації цього процесу; проаналізовано методи й засоби 
визначення питомої теплоти випаровування вологи та органічних рідин з неоднорідних 
матеріалів, обґрунтовано вибір методу синхронного теплового аналізу для 
експериментального визначення питомої теплоти випаровування та сформульовано 
рекомендації щодо основних параметрів системи для дослідження зразків 
неоднорідних матеріалів. 

У другому розділі представлено аналітичне дослідження факторів, що 
впливають на точність визначення теплоємності та теплоти випаровування рідин з 
неоднорідних матеріалів, та запропоновано шляхи зменшення цього впливу. 

Аналіз отриманих автором результатів показує, що для зменшення складових 
похибки вимірювання теплоємності та теплоти випаровування необхідно враховувати 
теплофізичні властивості та товщину калориметричної платформи, відстань між 
робочою та референтною комірками у поєднанні з умовами теплообміну. Зазначено, 
що найбільш доцільною є реалізація платформи у вигляді пластини з матеріалу Д16Т 
товщиною не менше 5 мм, а відстань між центрами диференціальних комірок має бути 
не менше, ніж 3 радіуси комірки. 

У третьому розділі розглянуто особливості конструкції створеної вимірювальної 
системи, принцип дії, представлено її функціональну схему, наведено методику 
досліджень зразків різної структури, а також запропоновано конструкції змінних 
калориметричних комірок для розширення номенклатури досліджуваних матеріалів. 

У четвертому розділі представлено результати досліджень метрологічних та 
експлуатаційних характеристик розробленої системи. Особливу увагу приділено 
методикам проведення первинної повірки для кожного типу калориметричних 
платформ на основі експериментального дослідження зразків з попередньо відомими 
характеристиками та подано оцінку похибок вимірювання теплоємності та теплоти 
випаровування.  

Наведено приклади експериментальних досліджень зразків низки матеріалів та 
представлено перспективні напрями розвитку вимірювань із застосуванням 
запропонованої системи. 
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В цілому, дисертація Іванова С.О. характеризується завершеністю, вдалою 
структурою і логічною послідовністю викладення матеріалу. Висновки у розділах, а 
також загальні висновки відповідають отриманим у дисертації науковим і практичним 
результатам. 

Дисертація й автореферат цілком відповідають паспорту спеціальності 05.11.04 
– прилади та методи вимірювання теплових величин. 

Зміст автореферату й основних положень дисертації ідентичні. Практична 
частина роботи представлена відповідними актами впровадження. 

 
Зауваження до тексту дисертації 
1. У розділі 2.7 «Визначення основних метрологічних характеристик 

вимірювальних засобів, що входять до складу системи» стверджується наступне: 
«Для оцінки характеристик складових частин будемо вважати, що їх похибки є 
незалежними випадковими величинами і для того, щоб ні одна з них не превалювала, 
приймемо умову, що похибка кожного з засобів повинна у 3-5 разів бути меншою за 
загальну похибку системи. Тоді, якщо встановити, що загальна похибка не повинна 
перевищувати 2-2,5 %, то похибка кожного з засобів має бути приблизно на рівні 0,5 % 
у необхідному діапазоні вимірювань». 

1.1. Що покладено в основу твердження «…для того, щоб ні одна з них не 
превалювала, приймемо умову, що похибка кожного з засобів повинна у 3-5 разів бути 
меншою за загальну похибку системи»? 

1.2. На основі чого робиться висновок «…якщо встановити, що загальна 
похибка не повинна перевищувати 2-2,5 %, то похибка кожного з засобів має бути 
приблизно на рівні 0,5 % у необхідному діапазоні вимірювань»? 

2. У дисертації Розділ 4 присвячений метрологічному забезпеченню системи, а 
у п. 4.4. наведено приклади результатів експериментальних досліджень теплоємності 
та теплоти випаровування рідин з матеріалів. Однак на жодному з графіків, 
зображених на рис. 4.4-4.8, не наведено значень похибок експериментальних 
вимірювань. Чому? 

3. На Рис. 2.7 в дисертації і на Рис. 2 в авторефераті на шкалі абсцис нанесені 
від’ємні значення параметру Kr, але з визначення цього параметра не витікає 
можливість прийняття ним таких значень.  

4. При постановці задачі моделювання теплообміну обмеженої пластини задані 
значення коефіцієнту теплообміну для різних поверхонь пластини, але при 
подальшому розгляді використовується тільки значення коефіцієнту теплообміну для 
верхньої поверхні. Як впливає теплообмін на інших поверхнях і чи враховувався він у 
розрахунках? 

5. Здобувач доводить доцільність вимірювання підведеної до зразка теплоти 
методом диференціальної калориметрії з використанням сенсорів теплового потоку, 
але в наведеній математичній моделі розглядається вплив лише від однієї комірки. 

6. У роботі стверджується, що досліджуваний зразок розміщений у робочій 
камері приладу в ізотермічних умовах. Яким чином перевірялась наявність 
ізотермічних умов при проведенні експериментальних досліджень? 

7. У Висновку дисертації 2 здобувач стверджує: «…виконано підбір матеріалу 
та геометричних параметрів диференціальної калориметричної платформи 
системи». Однак диференціальною є не платформа, а калориметрична система. 

8. Здобувач пропонує використання безконтактного засобу вимірювання 
температури поверхні зразка, однак у тексті не наведено жодної інформації про 
похибку цього засобу. Окрім того, не зрозуміло, яким буде вплив її вплив на загальну 
похибку вимірювальної системи. 

9. У дисертаційній роботі та авторефераті мають місце граматичні помилки, 
описки та вживання «суржикових» слів.  

9.1. Здобувач для позначення температури використовуються як символ t, так і Т.  
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