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Актуальність теми дисертаційної роботи. 
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теплових ефектів та 

гідродинаміки в активній зоні роторних гідродинамічних гомогенізаторів, що 
застосовуються для отримання фазозмінних суспензій. 

В багатьох галузях промисловості для гомогенізації гетерогенних систем 
застосовуються різні види пристроїв, в основі функціонування яких лежить 
створення великих полів зсуву в активній зоні апаратів, що призводить до 
ефективного подрібнення фракцій, що входять до оброблювальних суспензій. 

Однією з основних характеристик гомогенізуючих суспензій є ступінь 
дисперсності, збільшення якої досягається шляхом впровадження нових та 
вдосконалення існуючих конструкцій роторних гідродинамічних гомогенізаторів.  

Гомогенізація будь-яких суспензій супроводжується дисипативними 
процесами, які можна застосовувати для попереднього прогрівання робочого 
середовища через поверхню статора, що дозволить знизити енерговитрати роторних 
установок без негативного впливу на ступінь дисперсності гомогенізуючої суміші. 

Тому модернізація  роторних гідродинамічних гомогенізаторів, дослідження і 
вдосконалення процесів гомогенізації стійких дрібнодисперсних суспензій шляхом 
визначення концентрацій їх складових, з визначенням раціональних режимів їх 
роботи є актуальною науково-технічною задачею. 

 
Структура та обсяг дисертації. 
Дисертація має структуру завершеної науково-дослідної роботи. Текст 

дисертації складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 
джерел з 140 найменувань. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 199 
сторінок. Робота містить 73 рисунки та 20 таблиць. 

 
Оформлення дисертації, стиль викладу та мова дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота оформлена відповідно до стандарту ДСТУ 3008-95 
«Документація. Звіти у сфері науки й техніки. Структура і правила оформлення». 
Матеріал дисертації викладено в послідовності, що відповідає поставленим в роботі 
завданням, текст дисертаційної роботи написано у науковому стилі. Обсяг і 
структура роботи відповідають вимогам, які встановлено ВАК МОН України. 

Стиль висловлювання та подача матеріалу досліджень є логічними, 
послідовними і зв’язаними єдиною цільовою спрямованістю. Стиль викладу 
матеріалу дисертації, висновків, наукових положень є притаманним науковим 
дослідженням. Мова дисертації лаконічна, термінологічно відповідає сучасним 
нормам, коректна та зрозуміла. 



 
Зміст дисертації, об’єкт і предмет дослідження відповідають паспорту 

спеціальності 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика як за 
формулою спеціальності, так і за напрямами досліджень. 

 
Основний зміст роботи. 
У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено її 

зв'язок з науковими програмами, планами і темами, сформульовано мету і основні 
завдання досліджень, розглянуто об’єкт, предмет та методи досліджень, визначено 
наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Наведено дані про 
апробацію результатів дисертаційної роботи. Наведено відомості про особистий 
внесок автора, опубліковані результати, структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі «Огляд існуючих методів та засобів отримання 
суспензій, що здатні змінювати свій агрегатний стан» наведено класифікацію 
існуючих гомогенізаторів. Проведено аналіз теоретичних досліджень щодо теплових 
процесів та гідродинаміки, які відбуваються в міжциліндровому зазорі роторних 
гомогенізаторів. Особливу увагу приділено дослідженню впливу режиму потоку 
рідини, температури стінок ротора та статора на розподіл температури у 
міжциліндровому зазорі.  

Доведено доцільність використання роторно гідродинамічного гомогенізатора 
(РГГ) для отримання фазозмінних суспензій (ФЗС). Виявлено, що для отримання 
стабільних суспензій доцільно використовувати поверхнево-активні речовини (ПАР) 
з довгими вуглецевими ланцюгами. 

На основі проведеного аналізу сформульовано мету та основні завдання 
дисертаційної роботи. 

У другому розділі «Експериментальне обладнання та методи проведення 
досліджень» розроблено експериментальну установку для дослідження теплових 
процесів при чотирьох режимах потоку робочої рідини, зокрема, ламінарного, 
ламінарного з вихорами Тейлора, турбулентного і турбулентного з вихорами 
Тейлора, які характеризуються числами Рейнольдса Reа і Тейлора Та у 
міжциліндровому зазорі роторних гомогенізаторів. Характеристики даної установки 
у складі стенду дають можливість варіювати число Рейнольдса Reа від 0 до 3104 (за 
рахунок збільшення швидкості потоку у міжциліндровому зазорі) та число Тейлора 
Та від 0 до 2,6104 (за рахунок збільшення кількості обертів ротору). В 
експериментальній установці передбачено визначення температур у 
міжциліндровому зазорі та їх розподіл при зміні величини зазору в межах від 1 до 
5 мм шляхом збільшення діаметру ротора. Розроблено автоматизовану систему 
вимірювання з метою фіксації результатів дослідження, що дозволяє в режимі 
реального часу оновлювати значення параметрів стенду. 

Третій розділ «Дослідження дисипації механічної енергії у круглій 
циліндричній трубі та у міжциліндровому зазорі роторного гідродинамічного 
гомогенізатора» присвячено проведенню теоретичних досліджень для визначення 
коефіцієнтів дисипації і середньозважених значень дисипації механічної енергії 
нестисливої в’язкої рідини в гладкій і шорсткій круглих циліндричних трубах, а 
також в потоці рідини між двома циліндрами з гладкими та шорсткими стінками із 



використанням відповідних тришарових моделей турбулентності. 
В процесі розрахунку коефіцієнтів дисипації механічної енергії турбулентної 

течії рідини в гладкій та шорсткій круглих циліндричних трубах враховано зміну 
параметрів шарів відповідних турбулентних потоків. Турбулентна в’язкість при 
цьому визначалась за моделлю Ю.В. Лапіна, О.А. Нехамкіна, М.Х. Стрільця з 
демпфуючим множником Ван-Дріста. Знайдена залежність коефіцієнта дисипації 
механічної енергії руху рідини в круглій циліндричній трубі від різних параметрів 
добре корелюється з експериментальними даними Нікурадзе І.І., що підтверджує 
адекватність розробленої моделі. 

Виконано розрахунок коефіцієнтів дисипації механічної енергії рідини в потоці 
між двома циліндрами з гладкими та шорсткими стінками з врахуванням 
турбулентної в’язкості за формулою Клаузера. Аналіз отриманих результатів 
показує, що середньозважене значення дисипації механічної енергії турбулентного 
ядра зростає при збільшенні числа Рейнольдса Re і зменшенні значення параметра 
х2, що характеризує  відношення між радіусом ротора та статора. Таким чином, при 
збільшенні швидкості обертання ротора та зменшенні величини міжциліндрового 
зазору в гомогенізаторі інтенсивність перетворення механічної енергії в теплоту та 
ефективність процесів гомогенізації зростає. 

В четвертому розділі «Дослідження теплових процесів в потоці рідини між 
двома циліндрами роторного гідродинамічного гомогенізатора» досліджено 
процес дисипативного нагрівання рідин, що виникає при гомогенізації гетерогенних 
систем за рахунок створення полів з великою напругою зсуву в міжциліндровому 
зазорі роторного гідродинамічного гомогенізатора. 

Із використанням методики Г. Шліхтінга визначено умови, за яких теплота, що 
виникає внаслідок дисипації механічної енергії текучого середовища, переходить від 
потоку рідини до статора чи до ротора. 

Визначено граничні значення параметра, що показує зміну напрямку теплового 
потоку від течії між двома циліндрами в залежності від конструктивних параметрів 
установки. 

Показано, що для подальшого використання теплоти при попередньому 
прогріванні робочої суміші необхідно забезпечити її передачу від речовини до 
статора, який використовується в якості теплообмінника між двома контурами - 
корпусом-статором і ротором-статором.  

В процесі дослідження теплових і гідродинамічних характеристик процесів, які 
протікають в експериментальній установці, з використанням САПР SolidWorks Flow 
Simulation були проведені розрахунки по визначенню розподілу температур і 
швидкості потоку в міжциліндровому зазорі роторного апарата. Достовірність 
отриманих чисельних результатів підтверджена шляхом порівняння з отриманими в 
роботі експериментальними даними і результатами досліджень, отриманими іншими 
авторами. 

У п’ятому розділі «Дослідження властивостей фазозмінних суспензій, 
отриманих в роторному гомогенізаторі» проведено дослідження по визначенню 
концентрації дистильованої води, фазозмінних матеріалів (ФЗМ) та ПАР з метою 
отримання стабільних ФЗС. В результаті проведених досліджень знайдено, що 
коригуючи концентрацію основних компонентів під час гомогенізації можна 



отримати пасти, гелі або суспензії з заздалегідь заданими властивостями: теплотою 
фазового переходу, сумарною теплоємністю акумулюючого матеріалу, 
температурою фазового переходу, в’язкістю та густиною суспензій. 

Показано, що для отримання стійких пастоподібних сумішей необхідна 
концентрація ФЗМ повинна перевищувати 40% від їх загальної маси, для 
гелеподібних  бути в діапазоні 25-40 %, для текучих – складати не більше 25 % від 
маси ФЗС. При цьому для отримання стійких ФЗС важливим фактором є довжина 
вуглецевих ланцюгів ПАР. Щонайменше одна з ПАР повинна мати довгий 
вуглецевий ланцюг (16 або 18 атомів вуглецю С), що пояснюється утворенням більш 
компактних і впорядкованих адсорбційних шарів поверхнево-активних молекул.  

У висновках наводиться перелік основних наукових і практичних результатів, 
одержаних у дисертаційній роботі.  

В додатках приведено акти впровадження результатів дисертаційної роботи, 
патенти на корисну модель. 

 
Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються. 
Аналіз дисертаційної роботи Йовченко А.В. дає підстави стверджувати, що 

викладені в дисертації наукові положення та висновки є науково-обґрунтованими, 
достовірними та мають велике теоретичне і практичне значення. Це підтверджено 
використанням сучасних методів дослідження, застосуванням математичних методів 
моделювання з використанням обчислювальної техніки. 

Наукові результати узгоджуються із відомими теоретичними та 
експериментальними дослідження відомих авторів. 

Обґрунтованість наукових положень та їх позитивне використання 
підтверджується актами впровадження. 

 
Наукова новизна отриманих результатів 
В дисертації отримано наступні наукові результати: 
–  вперше розроблено аналітичні моделі для визначення коефіцієнтів дисипації 

механічної енергії при турбулентному русі в’язкої рідини в гладкій і шорсткій 
круглих циліндричних трубах на основі тришарової моделі потоку з врахуванням 
турбулентної в’язкості; 

–  вперше розроблено аналітичні моделі для визначення коефіцієнтів дисипації 
механічної енергії при турбулентному русі в’язкої рідини в гладкому та шорсткому 
міжциліндрових зазорах роторних гомогенізаторів на основі тришарової моделі 
потоку з врахуванням турбулентної в’язкості; 

–  науково обґрунтовані умови попереднього прогрівання робочого середовища 
через поверхню статора гідродинамічного гомогенізатора, який виконує функцію 
теплообмінника між контурами ротор-статор і статор-корпус, що зменшує 
енерговитрати при гомогенізації рідин; 

– набула подальшого розвитку теорія пристінкового шару Г. Шліхтінга, 
зокрема положення даної теорії при досліджені температурного поля у в’язкому 
потоці за рахунок визначення умов зміни напрямку теплового потоку при 
високоградієнтному русі в’язкої рідини у міжциліндровому зазорі роторного 



гомогенізатора. 
 
Практичне значення одержаних результатів. 
Встановлено максимальні концентрації октакозану, ПАР та зародків 

кристалізації, які дозволяють отримати стійку текучу фазозмінну супензію для її 
використання в системах сонячного теплопостачання. 

Визначено раціональні конструктивні і технологічні параметри роторних 
установок для гомогенізації гетерогенних сумішей. 

Розроблено пристрій для динамічного градуювання датчиків тиску в широкому 
діапазоні частот від 0 до 1000 Гц і роторний гідродинамічний апарат для 
гомогенізації гетерогенних сумішей; 

Здійснено впровадження технології акумулювання теплоти в системі 
теплопостачання будівель в ТОВ «ТехноБуд-2010», м. Черкаси. Результати 
наукових досліджень використано в навчальному процесі Черкаського державного 
технологічного університету при викладанні дисциплін «Гідрогазодинаміка» та 
«Теплотехнічні вимірювання та прилади». 

На технічні рішення, що запропоновані в дисертаційній роботі, отримано 2 
патенти України на корисну модель №№ 22347, 146430. 

 
Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 
Основні положення і результати дисертаційної роботи опубліковані у 19 

наукових роботах, в тому числі у 6 статтях, з них 3 статті надруковані у виданнях, 
що включені до переліку фахових видань України (1 з них входить до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus), 2 статті  у виданнях, що включені до 
міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus (входять до ІІ 
квартилю), 1 стаття в міжнародному виданні, що включено до міжнародної 
наукометричної бази Index Copernicus; опубліковано 11 тез доповідей у збірниках 
міжнародних та всеукраїнських конференцій; отримано 2 патенти України на 
корисну модель. 

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН України 
щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук. 

 
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень оприлюднено в 11 

доповідях на наукових конференціях. 
 
Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертаційної 

роботи. 
Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації і достатньо повно 

відображає основні положення дослідження. 
Автореферат розкриває основні положення дисертації, у достатній мірі 

відтворює структуру і обсяг роботи. Дисертація та автореферат оформлені у 
відповідності до вимог оформлення кандидатських дисертацій. 

 



Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи та автореферату. 
При загальній позитивній оцінці одержаних в роботі результатів і зроблених 

дисертантом висновків вважаю за необхідне зробити наступні зауваження: 
 1. Неясно, з яких міркувань при моделюванні процесів гідродинаміки і 
теплопереносу для розрахунку турбулентних течій серед різних моделей 
турбулентності вибрана k-ɛ модель (стор. 81, розд. 2). 

 2. Наскільки справедлива і чи підтверджується експериментальними даними 
використана в розд. 2 модель турбулентності для труб діаметром 1, 2,3,4, 5 
мм (як правило, вказані моделі використовуються для труб більшого 
діаметру)? 

 3. Які похибки можуть бути  отримані в запропонованій моделі розрахунку 
дисипації для труб діаметром 1,2,3,4,5 мм, адже для таких малих діаметрів 
починають відігравати роль інші гідродинамічні ефекти, які  не описуються 
рівняннями Нав’є-Стокса і характерні для капілярних структур (ефект 
проковзування, вплив числа Кнудсена, тощо)? 

 4. Чи варто було проводити складні розрахунки турбулентних течій для труб 
(стор. 86-115,розд. 2), які суттєво не вплинули на розробку роторного 
гідродинамічного гомогенізатора? 

 5. Чи має фізичне пояснення той факт, що коефіцієнт дисипації у в’язкому 
підшарі при турбулентній течії  рідини в гідравлічно шорсткій трубі не 
залежить від числа Рейнольдса (стор. 116, розд. 3)? 

 6. В експериментах досліджувались лише такі речовини як вода, гліцерин, 
індустріальне масло, але при цьому не було досліджено суміш води, 
парафіну і поверхнево-активних речовин. 

 7. Недоліком використання  фазозмінних сумішей вода-парафін є  невелика 
стійкість (до 300 циклів плавлення-кристалізація), що викликає 
необхідність періодичної  заміни теплоакумулюючої речовини при 
багатократних циклах фазового переходу в теплових акумуляторах 
поновлювальних джерел енергії. 

 8. Принципова схема сонячного теплопостачання, яка представлена на рис. 
5.12 (стор. 171) ,дещо відрізняється від традиційних систем, в яких 
теплоносій в контурі сонячного колектора через змійовик нагріває воду в 
баку-акумуляторі, яка потім використовується для опалення і гарячого 
водопостачання будівель. 

 
Загальний висновок та відповідність дисертації вимогам. 
В цілому, зроблені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи Йовченко А.В. Дисертація є самостійним і завершеним 
науковим дослідженням, в якому отримані нові науково-обгрунтовані результати. 
Означена в роботі мета досягнута, поставлені завдання вирішені. Основні 
положення дисертації належним чином висвітлені в опублікованих наукових 
працях, пройшли апробацію на конференціях, впроваджені в практичну діяльність. 
Зміст автореферату, основних положень, викладених в ньому, ідентичний змісту 
дисертації. Оформлення дисертації та автореферату відповідає вимогам. Загальна 
оцінка дисертації - позитивна. 



 


