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1. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень. 

Обґрунтованість та достовірність наукових висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, доведено наступними ключовими положеннями 

роботи:  

- застосуванням сучасних розрахункових методик, які базуються на 

критичному аналізі, систематизації та узагальненні множини даних стосовно 

фізичних ефектів в газотурбінних і комбінованих на їх основі 

енергоустановках.  

- коректністю фізичних припущень та відповідністю основних висновків 

роботи фізичній суті досліджуваних явищ; 

- задовільним узгодженням отриманих результатів розрахунків з 

відповідними експериментальними даними та теоретичними результатами 

інших авторів. 

-  апробацією результатів роботи на міжнародних наукових конференціях. 

Всі розділи дисертаційної роботи мають чітку структурну організацію, 

логічно взаємопов’язані, змістовно підпорядковані сформульованій меті 

дослідження.  

3. Наукова новизна роботи. 

В загальному вигляді ключові результати, які розкривають наукову 

новизну дисертаційної роботи, можна викласти наступним чином: 

- Встановлено закономірності впливу подачі водяної пари до тракту 

газопарової турбіни МГПУ «ВОДОЛІЙ» в широкому діапазоні зміни 

відносної витрати пари - від 0,01 до 1,1 кг/кг с.п. Показано, що за рахунок 

збільшення подачі пари можливо суттєве підвищення внутрішньої роботи 

і ККД установки в порівнянні з показниками ГТУ за відсутності подачі 

пари. 

- Вперше визначено граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають максимально допустимій 

величині подачі водяної пари до тракту газопарової турбіни. 
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- Розроблено нові схемні рішення двопаливних монарних газопарових 

установок з форкотлом, які працюють на паливах-замінниках природного 

газу. Запропоновано модифікації даних схем, що відповідають роботі 

форкотла в режимі пароперегрівача або випарника і пароперегрівача 

живильної води. 

- Вперше виконано аналіз термодинамічних процесів в топковому просторі 

і парогенеруючому контурі форкотла при експлуатації 

теплоутилізаційного контуру двопаливної монарної газопарової установки 

в режимі підігріву живильної води та в режимі її підігріву і випаровування. 

- Вперше отримано дані про основні характеристики двопаливної монарної 

газопарової установки та виконано оцінку її енергетичної ефективності в 

порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» і базовою ГТУ простого циклу. 

- Запропоновано нову методику термодинамічного моделювання процесів в 

газотурбінних і комбінованих на їх основі енергоустановках, що має такі 

переваги в порівнянні з традиційно використовуваною методикою, як 

універсальність, більш висока точність і ефективність обчислювального 

алгоритму. 

4. Практичне значення роботи. 

Результати виконаних досліджень впроваджено в НТЦ «Флогістон» при 

розробці камер згоряння стехіометричного типу і в НТУУ «КПІ» в 

навчальному процесі з курсів «Нагнітачі та теплові двигуни» і «Газотурбінні 

установки». Використання результатів роботи підтверджується відповідними 

актами впровадження. 

5. Редакційний аналіз. 

Текст дисертації та автореферату викладено послідовно і доступно, фрази 

чіткі і завершені, рисунки інформативні, читання формул не викликає 

труднощів. Оформлення відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання, затвердженого Постановою КМУ від 

24.07.2013 р. № 567. 
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6. Відповідність тексту автореферату і дисертації.  

Текст автореферату адекватний змісту, структурі та основним 

положенням дисертації. 

 7. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих працях.  

Основні наукові положення, які розкривають зміст та результати 

дисертації, представлено в 26 друкованих працях, зокрема, в 1 монографії, в 4 

статтях, які входять до наукометричних баз даних, 7 статях в наукових 

фахових виданнях та в 14 публікаціях у збірниках праць за матеріалами 

конференцій. Отримано патент України. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, переліку використаних джерел та трьох додатків. Обсяг 

роботи становить 145 сторінок, включаючи 30 ілюстрацій, 12 таблиць. Перелік 

використаних літературних джерел складає 86 найменувань.  

9. Аналіз основного змісту роботи. 

У вступі наводиться обґрунтування актуальності теми дисертаційної 

роботи, а також формулюється мета, задачі, об’єкт, предмет та методи 

досліджень; наукова новизна і практична цінність, та інші необхідні відомості 

щодо загальної характеристики  роботи.  

У першому розділі  подається стислий аналіз сучасного стану та 

основних проблем стосовно напрямів підвищення енергетичної ефективності 

установок на основі ГТУ. Зокрема, розглядаються можливості 

термодинамічного форсування ГТУ шляхом підвищення початкової 

температури циклу. Відмічається, що перспективність зростання цієї 

температури до рівня 1600 С і вище для  ГТУ наземного призначення  є 

вельми проблематичною. Висвітлюються методи позациклової утилізації 

залишкового теплового потенціалу вихлопних газів як способу 

термодинамічного форсування ГТУ. Особлива увага приділяється аналізу 

ефективності застосування бінарних і монарних газопарових установок. 

Наводяться дані, що  ілюструють  загальні тенденції підвищення ККД 
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бінарних ПГУ у порівнянні з відповідними показниками для базової ГТУ. 

Вказується на перспективність застосування монарних газопарових 

технологій, що мають такі переваги перед  бінарними парогазовими 

установками, як відносна простота теплової схеми, суттєво нижчі 

масогабаритні показники, менші капітальні витрати на будівництво установки 

та  менші рівні емісії оксидів азоту тощо. 

За результатами огляду літературних джерел робиться висновок, що 

подальший розвиток газопарових технологій вимагає вирішення низки 

науково-технічних завдань. Зокрема, важливими є дослідження з оцінки 

граничних можливостей форсування відповідних установок, створення 

двопаливних схем з метою скорочення витрат природного газу тощо. 

Виходячи з сучасного стану досліджуваної проблеми, формулюються 

основні завдання, які вирішуються в даній роботі з метою обґрунтування 

методів термодинамічного форсування монарних газопарових технологій і 

часткового заміщення в них природного газу альтернативними паливами на 

основі використання двопаливних схем. 

Другий розділ присвячується викладенню особливостей методик 

досліджень, а саме ентальпійно-ентропійної методики термодинамічного 

аналізу газотурбінних і комбінованих на їх основі енергоустановок. 

Підкреслюються переваги даної методики в порівнянні з традиційною 

методикою термодинамічного моделювання ГТУ, що базується на 

використанні S діаграм, і є вельми ускладненою при розгляді комбінованих 

на основі ГТУ енергоустановок у разі виробництва гарячої води чи пари. 

Основні переваги запропонованої ентальпійно-ентропійної методики – 

універсальність, більш високі точність та ефективність. Алгоритм 

пропонованої  методики  ілюструється на прикладі газотурбінного двигуна,  

що працює за циклом Брайтона. Наводяться результати тестування 

пропонованої ентальпійно-ентропійної методики для газотурбінного двигуна 

ДН-70 виробництва ДП НВК «Зоря»-«Машпроект». За даними виконаних 
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досліджень робиться висновок про високу ефективність пропонованої 

методики. 

У третьому розділі подаються результати термодинамічного 

моделювання процесів у МГПУ «ВОДОЛІЙ» та аналізу можливостей 

форсування даних установок шляхом підвищення відносної витрати водяної 

пари.  

Слід відзначити важливість отриманих результатів щодо можливостей 

ефективного використання МГПУ, які наразі не розкриті повною мірою, про 

що свідчить відносно невисокий приріст їх ККД і одиничної потужності у 

порівнянні з потенціалом даної технології. В роботі вказуються важливі 

причини, що зумовлюють обмеження можливостей МГПУ. Це диспропорція 

між рівнем подачі водяної пари в турбіну і можливостями її генерації в 

теплоутилізаційному контурі та недостатньо ефективне використання 

термічного потенціалу камери згоряння через реалізацію в ній 

нестехіометричного процесу спалювання палива. 

Аналізуються характерні дані досліджень щодо оцінки граничних 

можливостей МГПУ «ВОДОЛІЙ». За результатами цих досліджень 

встановлюються параметри максимально можливої подачі водяної пари. 

Показано, що з підвищенням початкової температури циклу зменшується 

значення коефіцієнта надлишку повітря, який відповідає граничній величині 

подачі водяної пари, так що при певних рівнях початкової температури 

значення даного коефіцієнта надлишку повітря стають меншими за одиницю, 

а відтак горіння – нестійким. У цій ситуації максимальна подача пари 

визначається з умови реалізації в камері згоряння процесу спалювання палива 

в режимах близьких до стехіометричних.  

У четвертому розділі наводяться матеріали щодо розробки та аналізу 

енергетичної ефективності двопаливних монарних газопарових установок з 

форкотлом, що працює на паливах-замінниках природного газу низької або 

середньої калорійності. Розглядаються особливості схем даних установок. В 

пропонованих схемах важливу роль у генеруванні перегрітої екологічної та 



7 
 

 енергетичної водяної пари, що подається в камеру згоряння, відіграє 

форкотел.  

Розглядається принципова схема двопаливної монарної газопарової 

установки при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву 

живильної води і в режимі її підігріву та випаровування. Відповідно до 

вказаних функцій форкотел працює в режимі випарника та пароперегрівача 

при спалюванні у форкотлі палив замінників природного газу низької 

калорійності, або в режимі пароперегрівача за умов спалювання палив - 

замінників середньої калорійності. В обох випадках екологічна та енергетична 

пара генерується в обсягах, еквівалентних витраті компресорного повітря. 

Розглядаються особливості роботи форкотла в різних режимах.  

Наводяться результати аналізу особливостей термодинамічних процесів, 

що відбуваються в основних елементах та трактах пропонованих монарних 

газопарових установок. Наводяться дані, що відповідають двом режимам 

роботи теплоутилізаційного контуру – в режимі підігріву живильної води і в 

режимі її підігріву та випаровування.  

Аналізують ся діаграми робочих процесів у топці і теплогенеруючому 

контурі форкотла, а також діаграми робочих процесів у газотурбінному і 

теплоутилізаційному контурі двопаливної монарної газопарової установки 

при роботі теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води і в 

режимі її підігріву та випаровування.  

Наводяться результати проведених розрахункових досліджень з 

визначення техніко-економічних показників пропонованих двопаливних 

монарних газопарових установок та проводиться їх порівняльний аналіз з 

показниками МГПУ типу «ВОДОЛІЙ» та ГТУ простої схеми.  

На основі проведених досліджень робиться висновок, що приєднання до 

технологічної схеми монарної газопарової установки форкотла, який разом з 

теплоутилізаційним контуром  на вихлопі турбіни та камерою згоряння 

утворює послідовний ланцюг генерування водяної пари, дозволяє: 
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- забезпечити заміщення частини витрат дефіцитного природного газу 

низькосортними паливами; 

- суттєво підвищити рівень використання теплового потенціалу камери 

згоряння та збільшити паровміст газопарового робочого тіла; 

- досягти підвищення енергетичної ефективності та значного зростання 

одиничної потужності монарної газопарової установки. 

Отримані наукові результати можна рекомендувати до включення в 

програми підготовки фахівців за відповідними спеціальностями, а 

рекомендації щодо впровадження нових високоефективних схем двопаливної 

МГПУ з форкотлом, який працює на альтернативних паливах низької і 

середньої калорійності, набувають практичного значення і можуть бути 

рекомендовані для подальшого широкого використання при створенні та 

впровадженні енергоощадного  обладнання в сфері теплоенергетики України. 

Зауваження по дисертації. 

1.Умови отримання та використання рівнянь регресії для повітря, палива, 

водяної пари,  табл.. 2.1,2.2, 2.3,  стор. 57, 58, потребують додаткового 

визначення. Наскільки вони є універсальними? Наскільки підвищується при їх 

використанні точність визначення основних енергетичних характеристик у 

порівнянні з традиційною методикою? 

2.Потрібне додаткове обґрунтування моделювання газопарової турбіни 

МГПУ «ВОДОЛІЙ» у вигляді потрійного турбоблоку з повітрям, паливом і 

водяною парою. 

3.При проведенні термодинамічного аналізу МГПУ «ВОДОЛІЙ» 

доцільно було б розглянути і контактний конденсатор. 

4. У авторефераті не знайшли достатнього висвітлення дослідження 

екологічних аспектів та тепломасообмінних процесів згорання палива 

5. Текст потребує окремих редакційних правок: на стор. 46 некоректні 

одиниці визначення: «Витрата живильної води складає 1,2–2,3 т на 1 МВт 

потужності ГПУ»; посилання по тексту, стор. 124, на рис. 4.5, 4.6 стосовно 

процесів пароутворення та підігріву в форкотлі недостатньо коректні. 
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