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Розглядаються методи утилізації теплових викидів ГТУ. При цьому 

аналізуються методи як внутрішньо-, так і зовнішньоциклової утилізації. 

Аналізуються перспективи застосування бінарних парогазових і монарних 

газопарових установок. Вказується на наявність низки переваг монарних 

газопарових установок перед бінарними.  

Згідно з даними виконаного огляду літератури відмічається актуальність 

оцінки граничних можливостей форсування монарних газопарових установок 

(МГПУ). Вказується також на важливість застосування в цих установках палив-

замінників природного газу. 

На основі виконаного аналізу стану досліджуваної проблеми сформульовано 

основні завдання досліджень. 

 У другому розділі висвітлюються особливості запропонованої ентальпійно-

ентропійної методики термодинамічного аналізу газотурбінних і комбінованих на 

їх основі енергоустановок. Відмічаються переваги ентальпійно-ентропійної 

методики у порівнянні з традиційною застосовуваною методикою, у якій 

використовуються S діаграми. 

У третьому розділі представлено результати термодинамічного аналізу 

циклу монарних газопарових установок «ВОДОЛІЙ» на основні запропонованої 

ентальпійно-ентропійної методики. Подаються дані щодо оцінки можливостей 

форсування даних установок за рахунок збільшення відносної витрати водяної 

пари. Аналізуються закономірності впливу на характеристики МГПУ 

«ВОДОЛІЙ» рівня подачі водяної пари в газопаровий тракт установки в 

широкому діапазоні зміни витрати пари. Встановлюються максимально можливі 

обсяги цієї подачі.  

 У четвертому розділі  представлено результати досліджень енергетичної 

ефективності двопаливних монарних газопарових установок. Дані технічні 

рішення забезпечують підвищення ефективності виробництва електричної енергії 

на основі використання монарної технології за рахунок включення в технологічну 

схему установки додаткового джерела генерації пари – форкотла. Таке 

нововведення надає можливість часткового заміщення витрати дефіцитного 
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природного газу, оскільки у форкотлі генерація пари відбувається в результаті 

використання хімічної енергії низькосортних твердих або рідких палив – 

замінювачів природного газу природного або штучного походження. В роботі 

запропоновано дві модифікації схем двопаливних МГПУ, що відповідають роботі 

форкотла в режимі пароперегрівача при використанні палив середньої 

калорійності або випарника і пароперегрівача живильної води для палив низької 

калорійності. Виконано аналіз термодинамічних процесів у топковому просторі і 

парогенеруючому контурі форкотла двопаливної МГПУ при експлуатації її 

теплоутилізаційного контуру в режимі підігріву живильної води і в режимі її 

підігріву та випаровування. На основі виконаного термодинамічного 

моделювання процесів у двопаливних МГПУ визначено техніко-економічні 

показники цих установок у порівнянні з установкою «ВОДОЛІЙ» та ГТУ простої 

схеми. Показано, що запропоновані двопаливні МГПУ характеризуються у 

порівнянні з базовою ГТУ простого циклу збільшенням одиничної потужності 

установки в 4,4 рази і підвищенням її ККД на 4 % при роботі утилізаційного 

контуру в режимі підігріву живильної води і на 25 % – при його роботі в режимі 

підігріву і випаровування живильної води. При цьому досягається заміщення 

витрати природного газу на 87 % для першого із зазначених варіантів і на 15 % – 

для другого. 

Дисертаційна робота Реграгі А. характеризується логічною послідовністю та 

завершеністю. Висновки за окремими розділами, а також загальні висновки по 

роботі відповідають поставленим завданням та отриманим науковим і 

практичним результатам. 

1. Актуальність теми дисертації 

Один з важливих напрямів розвитку ГТУ пов'язаний з застосуванням 

монарних газопарових технологій  (цикли STIG, ISTIG, «ВОДОЛІЙ» та ін.). 

Однак їх розвиток стримується рядом факторів, до яких належать: певна 

недооцінка перспективності застосування МГПУ в енергетиці, промисловості і 

комунальному господарстві; недостатня вивченість методів і способів 

форсування ГТУ технологій тощо. Це потребує вирішення низки складних 
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науково-технічних завдань, що стосуються термодинамічного моделювання 

нових монарних газопарових технологій, обґрунтування ефективних способів їх 

форсування тощо. 

Важливим є також завдання вдосконалення газопарових технологій шляхом 

скорочення витрат висококалорійних енергетичних палив (природного газу і 

спеціальних марок рідких газотурбінних палив). Останнє можливо за рахунок 

розробки різних двопаливних схем, в яких має місце часткове заміщення 

природного газу відносно дешевими альтернативними паливами. 

З огляду на це, слід констатувати, що тема дисертаційної роботи  

Реграгі А., яка стосується підвищення ефективності монарних газопарових 

технологій, є актуальною як у науковому, так і прикладному аспектах. 

2. Мета і завдання досліджень 

Метою роботи є обґрунтування методів термодинамічного форсування 

монарних газопарових установок і часткового заміщення в них природного газу 

альтернативними паливами на основі використання двопаливних схем. 

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягали наступні завдання: 

- виконати аналіз закономірностей впливу відносної витрати водяної пари на 

техніко-економічні показники монарної газопарової установки при різних 

значеннях температури перед турбіною; 

- визначити граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології на основі врахування максимально допустимої величини витрат 

водяної пари; 

- розробити схемні рішення двопаливних МГПУ з частковим заміщенням 

витрати природного газу відносно дешевими альтернативними паливами; 

- виконати термодинамічне обґрунтування запропонованої двопаливної 

МГПУ з генеруванням пари у форкотлі при спалюванні в ньому палив низької 

калорійності; 

- дослідити основні характеристики та виконати оцінку енергетичної 

ефективності двопаливної МГПУ при реалізації в її теплоутилізаційному контурі 

режиму підігріву живильної води та режиму її підігріву і випаровування; 
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- розробити універсальну методику ентальпійно-ентропійного 

термодинамічного моделювання процесів в газотурбінних і комбінованих на їх 

основі установках. 

3. Наукова новизна дисертаційної роботи  

Основні наукові результати дисертаційної роботи полягають у 

наступному: 

1. 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 можливе суттєве підвищення внутрішньої роботи і ККД установки в 

порівнянні з показниками ГТУ за відсутності подачі пари. 

2. Вперше визначено граничні можливості форсування монарної газопарової 

технології циклу «ВОДОЛІЙ», що відповідають максимально допустимій 

величині подачі водяної пари до тракту газопарової турбіни. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Вперше отримано дані про основні характеристики двопаливної монарної 

газопарової установки і виконано оцінку її енергетичної ефективності в 

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

6. 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, вища точність і ефективність обчислювального алгоритму. 
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4. Практична цінність дисертаційної 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. Ступінь обґрунтованості та достовірності основних результатів 

роботи   

Достовірність наукових результатів роботи підтверджена застосуванням 

сучасних методик проведених досліджень, зіставленням отриманих результатів з 

результатами інших авторів, коректністю фізичних припущень та позитивним 

досвідом впровадження результатів дисертаційної роботи.  

6. Повнота викладу основних результатів роботи  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. 

Персональний внесок дисертанта в роботах, опублікованих у співавторстві, 

відображено в авторефераті. 

Зміст автореферату й основних положень дисертації ідентичні.  

7. Зауваження по дисертації 

1. Бажано було б дослідити процеси, що відбуваються у топковому просторі та 

парогенеруючому контурі форкотла, при його роботі на різних видах палив. В 

дисертації наводяться відповідні дані лише для вугілля марки АШ. 

2. В дисертації недостатньо уваги приділено висвітленню результатів досліджень 

щодо визначення граничних можливостей форсування монарної газопарової 

технології циклу «ВОДОЛІЙ» при підвищенні початкової температури циклу. 
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3. В роботі не наведено результатів досліджень щодо екологічної ефективності 

застосовуваного методу форсування монарних газопарових установок. 

4. Висновки за розділами дисертації бажано було б надати у більш розгорнутому 

вигляді. 

5. У авторефераті анотація англійською мовою недостатня за обсягом. 

6. Редакційні зауваження: необґрунтовано розгалужена система скорочень; є деякі  

похибки у оформленні літературних джерел; неоднозначність в позначеннях 

величин (наприклад, ентропія позначається як великою, так і маленькою літерою 

S) тощо. 

8.  Висновок про відповідність дисертації вимогам п. 12 «Порядку 

присудження наукових ступенів та вченого звання старшого наукового 

співробітника». 

Зроблені вище зауваження не є принциповими і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи, яка рецензується. 

Дисертаційна робота Реграгі Абубакра “Підвищення ефективності монарних 

газопарових технологій” є завершеною науковою працею, що містить нові наукові 

положення, які вирішують важливу проблему підвищення ефективності МГПУ 

шляхом їх термодинамічного форсування за рахунок збільшення відносної 

витрати водяної пари, що подається у газопаровий тракт установки, а також 

часткового заміщення природного газу альтернативними паливами на основі 

використання двопаливних схем.  

Дисертаційна робота Реграгі А. відповідає паспорту спеціальності 05.14.06. 

– Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика і профілю спеціалізованої 

вченої ради Д 26.224.01.  

На підставі проведеного аналізу дисертаційної роботи Реграгі А. 

“Підвищення ефективності монарних газопарових технологій” можна зробити 

висновок про те, що за актуальністю вирішеної проблеми, отриманими новими 

науковими результатами, їх практичною цінністю вона відповідає  «Порядку 

присудження наукових ступенів та вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  №567   
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