


Науковим керівником затверджено академіка НАН України, д.т.н., проф. 

Халатов Артема Артемовича. Дисертаційну роботу виконано у відділі 

високотемпературної термогазодинаміки Інституту технічної теплофізики 

НАН України. 

У доповіді здобувач обґрунтував актуальність теми дисертації, 

сформулював мету та завдання дослідження, довів новизну одержаних 

результатів та їх практичне значення, відзначив свій особистий внесок в 

роботу. 

       2. Запитання до здобувача. 

 Запитання по темі дисертації ставили:  

- чл.-кор. НАН України Фіалко Н.М., пров. наук. співр. Борисов І.І., 

академік Халатов А.А., пров. наук. співр. Кобзарь С.Г., ст.. наук. співр. 

Доник Т.В. 

       3. Виступи за обговореною роботою. 

 В обговоренні дисертації взяли участь:  

- чл.-кор. НАН України Фіалко Н.М., пров. наук. співр. Борисов І.І., 

академік Халатов А.А., пров. наук. співр. Кобзарь С.Г. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

          ВИСНОВОК 

про наукову та практичну цінність дисертації 

аспіранта відділу високотемпературної термогазодинаміки Ступак Олега 

Станіславовича на тему ― ТЕПЛОМАСООБМІН В НОВИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЯХ ПО ЦИКЛУ МАЙСОЦЕНКА ‖, поданої  на  здобуття  наукового  

ступеня  доктора  філософії  з галузі знань 14 - Електрична інженерія за 

спеціальністю 144 – Теплоенергетика. 

 

1. Актуальність теми.  

Опалення - найбільш енергоємна галузь енергетики, близько 55% 

загальних первинних енергоресурсів країни, тому проблема зростання 

вартості локального теплопостачання для населення України залишається 

гострою і являється однією з головних проблем енергетичної безпеки країни 

за рахунок постійного зростання вартості первинних енергоресурсів та 

великої кількості морально застарілих та енергозатратних систем опалення. 

Більш широке використання місцевих видів палива (торф, біомаса) частково 

вирішує цю проблему, але призводить до значного погіршення локального 

екологічного становища внаслідок недосконалості теплогенеруючих 



установок. Теплові насоси, що працюють по циклу Ренкіна та 

використовують енергію навколишнього середовища(повітря, землі чи води), 

забезпечують високий коефіцієнт перетворення енергії на рівні 3…4, але 

характеризуються високою питомою вартістю (понад 1000 євро за 1 кВт 

встановленої теплової потужності) і високим строком повернення інвестицій 

(8-10 років). Відсутність вітчизняного виробництва компресорів фреонового 

типу створюють високу вартість теплових насосів. 

Тому пошук нових схем і створення більш ефективних, екологічно 

чистих і дешевих установок локального теплопостачання являється однією з 

головних проблем теплоенергетики України. Оскільки в Україні протягом 

останніх років спостерігається надлишок виробництва електричної енергії, 

тому найбільш перспективним напрямком представляється застосування 

нових досягнень технологій, термодинаміки і комбінація термодинамічних 

циклів з використанням електричної енергії. Одним із найперспективніших 

напрямків розвитку термодинаміки являється цикл Майсоценка, який 

корисно використовує психрометричну енергію оточуючого середовища.  

Таким чином, актуальність роботи полягає в дослідженні 

тепломасообміну циклу Майсоценка та застосування його для створення 

нових енергоефективних технологіях. Вельми актуальним є дослідження 

тепло та масообмінних процесів у комплексній триканальній структурі 

тепломасообмінного апарату на базі циклу Майсоценка, яке дозволяє перейти 

від теоретичного аналізу різноманітних комбінованих схем до практичної 

реалізації. 

 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Робота відповідає переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень та науково-технічних розробок за напрямом «Теплофізичні 

дослідження процесів у теплоенергетичному устаткуванні  та розробка 

методів підвищення його ефективності, надійності та екологічної безпеки» 

Код  виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором 



України: 1.2.13.14.06 «Технічна теплофізика». Наукові результати, 

представлені в дисертації, отримані при виконанні держбюджетних НДР: №: 

1.7.1.864 «Дослідження тепло– і масообміну в каналах із закруткою потоку та 

створення нових вихрових технологій для енергомашинобудування» (ІТТФ 

НАНУ, № д/р 0115U002254), №: 1.7.1.880 «Розробка та дослідження 

надефективного теплового насоса на основі циклів Ренкіна і Майсоценко для 

теплопостачання і кондиціювання будівель» (ІТТФ НАНУ, № д/р 

0117U002606); міжнародного договору Zhejiang Golden Egg Science and 

Technology Co.,LTD. (Китай, м. Ханчжоу), ІТТФ НАНУ (Україна, м. Київ) та 

АТ «БРОТЕП-ЕКО» (Україна, м. Бровари) № 1/1/01 на виконання науково-

дослідних робіт з розробки,  виготовлення та проведення 

експериментального дослідження установки для визначення масообмінних 

характеристик гідрофільного  матеріалу у динамічній адіабатній системі та 

тепломасообмінного апарату непрямого випарного типу від «11» лютого 

2019 р. 

 

3. Наукова  новизна отриманих результатів: 

1. Вперше показано що комбінація циклів Ренкіна та Майсоценко дозволяє 

досягнути високих значень СОР при опаленні та кондиціюванні , що 

значне вище традиційних компресійних установок. На цій основі 

запропоновано наві енергоефективні схеми опалення та кондиціювання. 

2. На основі теоретичного та експериментального дослідження 

тепломасообміну в каналах з непрямим випарним охолодженням 

отримано нові наукові дані по статичним та динамічним характеристикам 

капілярно-пористих матеріалів  в вузьких прямокутних каналах, 

характеристикам тепломасообміну і теплогідравлічної ефективності та 

вплив  на них геометричних та теплофізичних факторів. 

3. Вперше отримано термодинамічні характеристики зворотного 

субатмосферного циклу Брайтона з регенерацією теплоти по М-циклу та 

показана можливість досягнення високих значень термічного ККД (80-



90%) при невисоких значеннях температури на вході в турбіну (300-350 

°С) і ступенях стиснення робочого тіла (3-5). Ступінь регенерації  циклу 

досягає 90% при температурі повітря після сонячного нагрівача 80°С.  

4. Вперше розроблено схеми опалення та кондиціювання на основі 

комбінованого циклу Майсоценка та Ренкіна, захищені  5 патентами 

України. 

 

  4. Практичне значення результатів дисертації 

Отримані в дисертаційній роботі результати можуть використовуватися 

при розрахунках та оптимізації технологічних процесів холодо- та 

теплопостачання, а також при розробці устаткування та термодинамічних 

систем на основі субатмосферного циклу Брайтона з регенерацією теплоти.  

Вперше створено і експериментально досліджено 2 схеми опалення та 

кондиціювання на основі комбінованого циклу Майсоценка та Ренкіна 

потужністю 28 кВт; 

Вперше для комбінованого циклу отримано СОР для схеми опалення 

на рівні 7-10 та до 16 –  для кондиціювання, що більш ніж вдвічі вище ніж в 

традиційних компресійних теплових насосів; 

Вперше розроблено конструкція тепломасообмінного апарату М-циклу 

вертикального типу з капілярно-пористими стінками вологих каналів, яка 

захищена патентом України.  

Застосування нової конструкції дозволяє створювати нові 

енергоефективні технології та обладнання з високими енергетичними 

характеристиками для теплоенергетики та інших галузей промисловості. 

Застосування субатмосферного циклу Брайтона з регенерацією по М-

циклу являється перспективним напрямом для локальної когенерації на 

основі мікротурбін потужністю 10-15 кВт. 

 

 

 



5. Використання результатів роботи.  

Робота відповідає переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень та науково-технічних розробок за напрямом 

«Теплофізичні дослідження процесів у теплоенергетичному устаткуванні  та 

розробка методів підвищення його ефективності, надійності та екологічної 

безпеки» Код  виду науково-технічної діяльності за Державним 

класифікатором України: 1.2.13.14.06 «Технічна теплофізика». Наукові 

результати, представлені в дисертації, отримані при виконанні 

держбюджетних НДР: №: 1.7.1.864 «Дослідження тепло– і масообміну в 

каналах із закруткою потоку та створення нових вихрових технологій для 

енергомашинобудування» (ІТТФ НАНУ, № д/р 0115U002254), №: 1.7.1.880 

«Розробка та дослідження надефективного теплового насоса на основі 

циклів Ренкіна і Майсоценко для теплопостачання і кондиціювання 

будівель» (ІТТФ НАНУ, № д/р 0117U002606); міжнародного договору 

Zhejiang Golden Egg Science and Technology Co.,LTD. (Китай, м. Ханчжоу), 

ІТТФ НАНУ (Україна, м. Київ) та АТ «БРОТЕП-ЕКО» (Україна, м. 

Бровари) № 1/1/01 на виконання науково-дослідних робіт з розробки,  

виготовлення та проведення експериментального дослідження установки 

для визначення масообмінних характеристик гідрофільного  матеріалу у 

динамічній адіабатній системі та тепломасообмінного апарату непрямого 

випарного типу від «11» лютого 2019 р. 

Результати, отримані в дисертації, були використані при розробці 

прототипу комбінованого повітряного теплового насоса по циклу 

Майсоценко-Ренкіна потужністю 28 кВт на АТ «БРОТЕП–ЕКО» (акт 

впровадження від 21.12.2016р. результатів договору №303 від 17.04.2008р.), 

при розробці системи повітряного опалення з високоефективним 

рекуператором повітря на основі циклу Майсоценка на АТ «БРОТЕП–ЕКО» 

(акт впровадження від 22.12.2017р. результатів договору №303 від 

17.04.2008р.), при створенні системи опалення на основі циклу Майсоценка 

складських приміщень та кондиціювання офісного приміщення на АТ 



«БРОТЕП–ЕКО» (акт впровадження від 05.12.2018р. результатів договору 

№310 від 05.03.2018р.), при розробці методики розрахунку тепло- та 

масообміну в каналах з новими гідрофільними матеріалами випарного 

тепломасообмінного апарату для виготовлення тепломасообмінного апарату 

непрямого випарного типу на АТ «БРОТЕП–ЕКО» (акт впровадження від 

09.12.2019р. результатів договору №1/1/01 від 11.02.2019р.) 

6. Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий 

внесок здобувача. 

Основні наукові положення дисертаційної роботи, результати досліджень, 

висновки і рекомендації автора викладено у 12 публікаціях наукових робіт, у тому 

числі: 5 статей у наукових спеціалізованих виданнях України, перелік яких 

затверджено МОН України; з опублікованих статей 1 стаття представлені у 

виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus; 

опубліковано 2 тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій. 

Перелік публікацій: 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

 

1. Ступак О.С., Халатов А.А., Галака О.І., Грищук М.С. Новий 

комбінований термодинамічний цикл // Доповіді Національної академії 

наук України.— 2018. –№ 2. – С. 58–64. 

doi.org/10.15407/dopovidi2018.02.058 (Внесок здобувача: розробка та 

створення експериментального стенду, проведення 

експериментальних досліджень, обробка та аналіз експериментальних 

даних). 

2. Халатов А.А., Северин С.Д., Ступак О.С., Шихабутінова О.В. 

Эффективность регенеративного цикла Брайтона с переменными 

теплофизическими свойствами рабочего тела. Частина 1 // Теплофізика 

та теплоенергетика. — 2019. –Т.41, № 2. – С. 5–10. 



doi.org/10.31472/ttpe.2.2019.1 (Внесок здобувача: літературний пошук, 

аналіз та систематизація літературних даних). 

3. Халатов А.А., Северин С.Д., Ступак О.С., Шихабутінова О.В. 

Эффективность регенеративного цикла Брайтона с переменными 

теплофизическими свойствами рабочего тела. Частина 2 // Теплофізика 

та теплоенергетика.— 2019. –Т.41, № 3. – С. 5–13. 

doi.org/10.31472/ttpe.3.2019.1 (Внесок здобувача: літературний пошук, 

аналіз та систематизація літературних даних, участь у розробці 

методики та проведення розрахунків). 

4. Халатов А.А., Доник Т.В., Ступак О.С. Аналіз термодинамічного 

зворотного циклу Брайтона з утилізаціею викидної теплоти по М-циклу 

// Вчені Записки Таврійского Університету ім. В.І. Вернадського, сер. 

«Технічні науки»,— 2020. — Т.31(70), №1, ч. 2, — С. 55-61. (Внесок 

здобувача: проведення огляду та аналізу літературних джерел, участь 

у розробці методики та проведення розрахунків). 

5. O. Stupak, A. Khalatov, T. Donyk, O. Shikhabutinova A study of new local 

heating and air conditioning schemes based on the Maisotsenko 

cycle//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.— 2019. – Vol 

3, № 8.  – С. 6–14. doi.org/10.15587/1729-4061.2020.205047 (Внесок 

здобувача: проведення огляду та аналізу літературних джерел, 

розробка та створення експериментального стенду, проведення 

експериментальних досліджень, обробка та аналіз експериментальних 

даних). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

6. О. С. Ступак, А. А. Халатов, М. С. Грищук, О. I. Галака 

Суперефективний тепловий насос з використанням енергії 

навколишнього середовища // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів, аспiрантiв та молодих вчених 

«Теоретичні i прикладні проблеми фізики, математики та 



інформатики». Секція «Фiзика енергетичних систем», м. Київ, 26-28 

травня 2016. – Київ : НТУУ «КПІ». – 2016. – C. 126-129. 

ela.kpi.ua/handle/123456789/16628 (Внесок здобувача: розробка та 

створення експериментального стенду, проведення 

експериментальних досліджень, обробка та аналіз експериментальних 

даних).  

7. Ступак О.С., Халатов А.А. Шіхабутінова О.В.  Результати 

експериментального дослідження суперефективного теплового насоса 

для потреб опалення приміщень // Теплофізика та теплоенергетика.— 

2019. –Т.41, № 5. – С. 53.(Внесок здобувача: розробка та створення 

експериментального стенду, проведення експериментальних 

досліджень, обробка та аналіз експериментальних даних). 

 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

 

8. Халатов А.А., Ступак О.С., Грищук М.С., Галака О.І. Система 

повітряного опалення. Патент України № 111096. 25.10.2016, Дата 

подання 09.06.2016. (Внесок здобувача: розробка та створення 

експериментального стенду, проведення експериментальних 

досліджень, обробка, аналіз експериментальних даних та патентний 

пошук). 

9. Халатов А.А., Ступак О.С., Грищук М.С., Галака О.І. Система 

повітряного опалення. Патент України № 119186. 10.05.2019, Дата 

подання 23.06.2017. (Внесок здобувача: розробка та створення 

експериментального стенду, проведення експериментальних 

досліджень, обробка, аналіз експериментальних даних та патентний 

пошук). 

10. Халатов А.А., Ступак О.С., Грищук М.С., Галака О.І., Згуровський 

М.З., Ільченко М.Е., Проценко В.О., Петренко М.М. Система 

повітряного опалення. Патент України № 128732. 10.10.2018, Дата 



подання 07.03.2018. (Внесок здобувача: розробка та створення 

експериментального стенду, проведення експериментальних 

досліджень, обробка, аналіз експериментальних даних та патентний 

пошук). 

11. Халатов А.А., Ступак О.С., Грищук М.С., Галака О.І. Система 

повітряного опалення. Патент України № 129896. 26.11.2018, Дата 

подання 22.09.2016. (Внесок здобувача: розробка та створення 

експериментального стенду, проведення експериментальних 

досліджень, обробка, аналіз експериментальних даних та патентний 

пошук). 

12. Халатов А.А., Ступак О.С., Грищук М.С., Галака О.І., Згуровський 

М.З., Ільченко М.Е., Проценко В.О., Петренко М.М.  Система 

повітряного опалення. Патент України № 121248. 27.04.2020, Дата 

подання 07.03.2018. (Внесок здобувача: розробка та створення 

експериментального стенду, проведення експериментальних 

досліджень, обробка, аналіз експериментальних даних та патентний 

пошук). 

7. Оцінка мови та стилю дисертації.  

Дисертація написана грамотно, стиль викладу матеріалів досліджень, 

наукових положень та висновків забезпечують легкість і доступність їх 

сприйняття. 

8. Відповідність змісту дисертації спеціальності.  

Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, рецензенти 

дійшли висновку, що дисертаційна робота Ступак О.С. відповідає високому 

рівню  унікальності тексту.  

Вважати, що дисертаційна робота Ступак О.С. ― ТЕПЛОМАСООБМІН В 

НОВИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ПО ЦИКЛУ МАЙСОЦЕНКА ‖, яка 

подана на здобуття ступеня доктора філософії, за своїм науковим рівнем та 

практичною цінністю, змістом та оформленням повністю відповідає вимогам 






