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1. Актуальність теми дисертації 
Нинішній економіко-політичний стан України терміново потребує 

пошуку комплексних шляхів енергозабезпечення усіх галузей економіки 
країни, в т.ч. енергетичної незалежності та енергоавтономності. У першу чергу 
це стосується сільськогосподарського виробництва – як основної 
бюджетонаповнюючої галузі країни. Сільськогосподарські підприємства 
можуть самостійно виробляти і використовувати біологічне паливо. 
Забезпечення енергетичної автономності аграрного виробництва можна 
здійснити за рахунок збільшення виробництва палива та енергії із сировини 
сільськогосподарського походження. У цьому випадку аграрне виробництво 
буде вирішувати потрійну задачу, а саме – виробництво харчової продукції, 
виробництво енергетичних ресурсів та збереження довкілля шляхом 
забезпечення балансу гумусу в ґрунтах сівозміни. У свою чергу, комплексне 
вирішення даної задачі неможливе без підвищення енергетичної та екологічної 
ефективності технічних та технологічних процесів отримання енергії із 
біомаси.  

Для забезпечення ефективності цього процесу в дисертації вирішено 
науково-технічну проблему, яка полягає в узгодженні виробництва продуктів 
харчування, енергії і збереження чи відновлення екологічного стану 
агроекосистем та удосконалення технічних засобів для підвищення 
енергетичної автономності агроекосистем. 



 
 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами 
Матеріали дисертації є складовою часиною науково-дослідних робіт 

Житомирського національного агроекологічного університету МОН України та 
Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН 
України, що отримані при виконанні низки держбюджетних тем. Зокрема: 
«Розробити механіко-технологічні основи ресурсозберігаючого органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції та біопалив в агроекосистемах з 
підвищеним рівнем енергетичної автономності» (номер державної реєстрації ‒ 
0114U000660, термін виконання – 2014‒2016 рр.); «Створити механіко-
технологічні основи ресурсозберігаючого виробництва і використання біопалив 
в енергетично автономних агроекосистемах (0115U003375, 2015‒2017 рр.); 
«Обґрунтування параметрів і процесу роботи газогенераторного енергомодуля, 
адаптованого до сировини рослинного походження» (0116U008732, 2016‒2017 
рр.); «Обґрунтування параметрів обладнання і процесів конверсії біомаси 
сільськогосподарського походження в закритих камерах» (0116U008734, 
2017‒2018 рр.); «Механіко-технологічне обґрунтування механізованих процесів 
органічного виробництва» (0116U008733, 2017‒2018 рр.); «Обґрунтування 
параметрів обладнання для виробництва дизельного НVO-біопалива в аграрних 
підприємствах» (0118U003967, 2018‒2023 рр.). Зазначені теми охвачують 
основи ресурсозберігаючого органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції та біопалив в агроекосистемах, обґрунтовують параметри обладнання 
і рекомендують інноваційні процеси переробки біомаси. З цією проблематикою 
пов’язана тема дисертації. 

 
 
3. Наукова новизна отриманих результатів  
У результаті дисертаційних досліджень отримано наступні нові наукові 

результати. 
1. Вперше обґрунтовано наукові основи та розроблено положення, щодо 

створення екологічних, енергетично автономних та економічно ефективних 
агроекосистем для виробництва аграрної продукції і рослинного біопалива на 
основі виробництва електричної та теплової енергії із соломи та олійних 
культур із забезпеченням балансу гумусу, що відображено в пункті 1 висновків. 

2. Удосконалено модель енергетично автономної агроекосистеми, що 
враховує виробництво біопалива і електричної та теплової енергії на його 
основі, яка забезпечує компенсацію потреб агроекосистеми в рідкому паливі, 
теплі й електроенергії за рахунок рослинної біомаси. Представлена 
удосконалена модель враховує необхідність витрат додаткової соломи для 
компенсації втрат гумусу в сівозміні, а також враховує використання 



 
 

газогенератора для виробництва газу із соломи із забезпеченням надлишкового 
виробництва електроенергії для її реалізації. 

3. Вперше розроблено математичну модель, що описує рух струменя 
емульсії у циркуляційних реакторах у ході виробництва дизельного біопалива із 
використанням дискової форсунки. Розроблена модель враховує подачу насоса 
гідростанції, зазор між дисками форсунки й глибину занурення форсунки, 
густину, динамічну в’язкість емульсії і дозволяє встановити геометричні 
розміри реактора. 

4. Вперше розроблено математичні моделі, що описують зміну маси 
палива у газогенераторі в процесі виробництва горючого газу в залежності від 
висоти зони відновлення та подачі повітря в газогенератор, а також зміну 
швидкості потоку повітря в зоні горіння газогенератора в залежності від 
довжини зони горіння та середньої швидкості потоку повітря, забезпечуючи 
при цьому підвищення ефективності газифікації соломи. 

5. Вперше обгрунтовано вплив вмісту соломи в паливі на концентрацію 
та обсяг СО в газі, загальний вихід газу, кількість отриманого газу з кілограма 
палива і тривалість роботи газогенератора та встановлено споживання 
солом’яного газу і повітря когенераційною установкою в залежності від 
електричної потужності та встановлено раціональні значення параметрів 
роботи газогенератора на соломовмістному паливі. 

 
 
4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень і результатів 
Головні положення дисертації та висновки достатньо обґрунтовані. 

Автором проведено ряд теоретичних та експериментальних досліджень на 
основі відомих та розроблених методик розрахунку, планування та обробки 
одержаних даних.  

Теоретичні дослідження виконано з використанням методів теоретичної 
механіки, механіки матеріалів, гідравліки, теплотехніки, теплообміну, методів 
моделювання процесів і методів створення технічних систем. Експериментальні 
дослідження проведено із застосуванням теорії імовірності, математичної 
статистики, планування багатофакторного експерименту. Аналіз результатів 
експериментальних та теоретичних досліджень виконано із застосуванням 
спеціалізованих комп’ютерних програм. Експериментальні дослідження 
проводилися із використанням стандартних та розроблених методик. 

Висновки дисертаційної роботи є достатньо обґрунтованими, вони 
підтверджені необхідною кількістю проведених досліджень, виконаних як в 
лабораторних, так і виробничих умовах. 

 



 
 

5. Наукове значення та практична цінність 
У дисертації розроблено наукові основи та обґрунтовано принципові 

положення створення екологічно безпечних, енергетично автономних та 
економічно ефективних агроекосистем із виробництвом аграрної продукції та 
рослинного біопалива на основі виробництва електричної і теплової енергії із 
агробіомаси рослинного походження та із забезпеченням балансу гумусу в 
ґрунтах агроекосистеми. 

Розроблені математичні моделі дали змогу обґрунтувати конструкційно-
технологічні параметри та створити типорозмірні ряди циркуляційних 
реакторів із дисковою форсункою для отримання дизельного біопалива із 
рослинної олії та газогенераторів для отримання горючого газу із деревита та із 
соломи. 

Виготовлені та пройшли державні випробування (протокол державних 
приймальних випробувань дослідного зразка № 01-10-2016 від 7 липня 
2016 року) циркуляційні реактори із дисковою форсункою, що забезпечують 
зменшення енергетичних витрат в процесі переестерифікації та отримання 
метилових ефірів жирних кислот із забезпеченням необхідних показників 
якості отриманого біопалива, завдяки ефективному перемішуванню емульсії за 
допомогою дискових форсунок. 

Розроблено та передано у виробництво (ТОВ «Житомиртепломаш», 
м. Житомир, довідка № 070519/1) конструкторську документацію на 
газогенератори для газифікації рослинної біомаси, які завдяки використанню 
удосконаленої конструкції забезпечують уникнення утворення золошлакових 
конгломератів, дають змогу підвищити ефективність використання соломи (як 
енергетичного ресурсу) в аграрному виробництві. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у виробництво у ФГ 
«Губерт» (с. Червоні Хатки, Романівський р-н, Житомирська обл.) та в 
«Агрофірмі Брусилів» (смт. Брусилів, Житомирська обл.), а також у навчальний 
процес у Національному університеті біоресурсів і природокористування (м. 
Київ) та Житомирському національному агроекологічному університеті МОН 
України. 

 
 
6. Повнота опублікування результатів  
Результати дослідження відображені у 41-й науковій праці, із яких: 24 

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України, 6 статей у періодичних наукових виданнях проіндексованих у 
наукометричній базі Scopus, 1 патент на винахід, 1 розділ в науковій 
монографії, виданій в Європейському Союзі, 9 тез доповідей на конференціях, 1 



 
 

навчальний посібник за тематикою дисертаційної роботи. У публікаціях 
виданих у співавторстві вказано доробок автора дисертації. Зміст публікацій 
відповідає матеріалам, викладеним у дисертації. 

 
 
7. Зміст дисертації та її завершеність 
Дисертаційна робота викладена на 366 сторінках із них 293 сторінки 

основного тексту, складається із вступу, шести розділів, висновків, списку 
використаних джерел із 208 позицій, із них 94 латиницею, містить 50 таблиць, 
152 рисунки та 14 додатків. 

 
Вступ містить обгрунтування вибору теми дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами та темами, мету та завдання дослідження, використані 
методи, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 
Наведені відомості щодо апробації роботи, публікацій і особистого внеску 
здобувача.  

 
У першому розділі виконано оцінку потенціалу сировини рослинного 

походження в Україні для енергетичних потреб. Проведено також оцінку 
ефективності використання відновлювальних джерел енергії в аграрному 
виробництві на прикладі сушарок сільськогосподарської продукції. 
Запропоновано багатокритеріальний підхід до оцінки ефективності обладнання, 
та виконано експертні дослідження щодо важливості окремих показників. 

За результатами зроблено висновки, що потенціал побічної продукції 
основних культур рослинництва, який доступний для енергетичних потреб, 
дозволяє забезпечити більше 20% енергетичних потреб України, зокрема 
більше 10 % потреби в дизельному біопаливі в аграрному виробництві. 
Зазначено важливість узгодження виробництва продуктів харчування, енергії та 
збереження чи відновлення екологічного стану агроекосистем, що обумовило 
наукову проблематику досліджень. 

 
У другому розділі проведено аналіз технічних проблеми отримання 

енергії із біомаси в умовах аграрних підприємств, виконано аналіз структури 
елементів агроекосистеми для виробництва енергії та забезпечення 
енергетичної автономності. Розглянуто процеси виробництва біопалива, 
газифікації соломи. Запропоновано математичну модель функціонування 
енергетично автономної агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива 
та електричної й теплової енергії на його основі. Визначено, що існуюче та 
перспективне обладнання не в повній мірі забезпечує ефективність 



 
 

технологічного процесу в умовах аграрного виробника, обґрунтовано 
необхідність проведення теоретичного та експериментального дослідження 
параметрів обладнання для виробництва та використання біопалива. 

 
У третьому розділі обгрунтовано основні параметри обладнання для 

забезпечення енергетичної автономності агроекосистем. Запропоновано для 
виробництва дизельного біопалива використання  циркуляційних реакторів із 
дисковою форсункою, розроблено математичну модель руху рідини в реакторі 
та запропоновано варіанти вибору раціональних параметрів обладнання. 
Розроблено математичні моделі динаміки зміни маси палива у газогенераторі в 
процесі отримання горючого газу в залежності від висоти зони відновлення та 
подачі повітря в газогенератор, а також зміни швидкості потоку повітря в зоні 
горіння газогенератора в залежності від довжини зони горіння та середньої 
швидкості потоку повітря. Обґрунтовано основні параметри генератора 
горючого газу на соломомісткому паливі, зокрема режими подачі повітря до 
зони спалювання.  

 
У четвертому розділі викладено результати експериментальних 

досліджень обладнання для виробництва дизельного біопалива. Запропоновано 
методику дослідження енергетичної ефективності виробництва дизельного 
біопалива в циркуляційних змішувачах. Виконано експериментальні 
дослідження параметрів дискової форсунки в якості змішувача для 
циркуляційних реакторів. Знайдено значення ряду параметрів та встановлено їх 
вплив на ефективність роботи обладнання. Встановлено, що динаміка зміни 
середньої швидкості потоку за довжиною потоку отримана в результаті 
експериментальних досліджень відповідає динаміці зміні середньої швидкості 
потоку отриманої в результаті теоретичних розрахунків. 

 
У п’ятому розділі викладено результати експериментальних досліджень 

обладнання для виробництва і використання генераторного газу. Для 
проведення досліджень запропоновано експериментальні газогенераторні 
установки для визначення параметрів газогенераторів, що виробляють 
деревний та солом’яний газ. Проаналізовано результати експериментальних 
досліджень. Обґрунтовано вплив висоти камери відновлення та подачі повітря 
на вихід та якість отриманого газу. Досліджено вплив вмісту соломи в паливі на 
процес отримання генераторного газу. Проаналізовано результати 
експериментальних досліджень процесу роботи електростанції на деревному та 
солом’яному генераторному газі. 

За результатами досліджень зроблено висновки про придатність соломи 



 
 

як палива для отримання генераторного газу, при цьому необхідна розробка 
конструкцій газогенераторів, які дозволять уникнути утворення стійких 
відкладень на робочих поверхнях. Встановлено, що використання 
генераторного газу замість бензину в автономних електростанціях дозволяє 
значно зменшити викиди шкідливих газів в атмосферу. 

 
У шостому розділі проведено оцінку екологічної безпечності, 

енергетичної автономності та економічної ефективності збалансованих 
агроекосистем та економічної ефективності їх компонентів. Проведено оцінку 
екологічної безпечності, енергетичної автономності та економічної 
ефективності енергетично автономних агроекосистем із виробництвом 
продукції тваринництва та біопалива та енергетично автономних 
агроекосистеми із виробництвом продукції рослинництва (без тваринництва) та 
біопалива. Виконано техніко-економічну оцінку ефективності виробництва 
дизельного біопалива та використання газогенераторів соломомісткого палива. 
На основі проведених досліджень обгрунтовано, що агроекосистему можливо 
повністю забезпечити електричною та тепловою енергією за рахунок біопалива, 
що вироблено із ресурсів агроекосистеми. При цьому буде забезпечено баланс 
гумусу. Частину електричної енергії можна реалізовувати. 

 
У висновках узагальнено основні наукові та практичні результати, 

отримані в дисертаційній роботі. Висновки походять з проведених здобувачем 
досліджень та відображають основні результати роботи. 

 
 
8. Зауваження 

1. Назва дисертації типу «… Обґрунтування енергоавтономності для чогось 
на основі…чогось» , тобто предмет – це обґрунтування, навіть не дослідження. 
На докторську, яка направлена на вирішення серйозної науково-технічної 
проблеми, це тривіально, по суті це постановка проблеми, яка і так вже всім 
добре відома, а не результати її успішного вирішення. Насправді автономність, 
як відомо, і без обгрунтування – це добра справа, бо це незалежність, якщо 
цього хочеться і до цього є прагнення. Тобто назва не зовсім відображає зміст 
роботи. Відповідно повинна бути відкорегована мета роботи. 
2. Сукупність виразів, наведених в розділі 2, 5, 6 важко назвати класичними 
математичними, а скоріше фізичними моделями. Це прості балансові 
алгебраїчні рівняння закону збереження маси, котрі можуть слугувати лише 
оцінково (наближено) для розрахунків, наприклад сівозміни агрономами. Інший 
приклад - задача параграфу 3.1, що вирішується в одномірній стаціонарній 



 
 

постановці, це не враховує зміни гідродинаміки об»єму по висоті ємності, що є 
великим наближенням. Більш серйозне моделювання навіть простеньким 
пакетом SolidWorks в дисертації відображено слабо, а в авторефераті зовсім 
відсутнє. Яка теплофізична модель аеродинаміки, ТО і горіння 
використовувалась в цій задачі параграфу, що починається зі стор. 163? Яка 
схема задачі, яка сітка? Як отримані розрахункові результати можна 
використати для оптимізації конструкції газогенератора??? 
3. Чому в якості оптимуму прояви інтенсивності потоку вибирається 
критичне число Релея при продовжному русі по трубі. В задачі в основному 
реалізується радіальний удар затопленого струменя по бічній поверхні циліндра 
ємності. Хоча на стор. 121 постулюється необхідність реалізації турбулентного 
режиму, див. «…необхідна ефективність перемішування досягається при 
створенні в струмені емульсії турбулентного режиму». А ці ефекти описуються 
зовсім іншою фізичною моделлю. 
4. На якій фізичній підставі були запропоновані підходи, що відображені 
виразами 3.26 та 3.32 ? 
5. Похибки (відтворюваність даних) експерименту не наведені. 
6. З яких даних слідують результати рис. 6.10? Де фактичні економічні 
розрахунки, де вихідні дані до них, де методики розрахунків, розрахункові 
економічні програми, де банківська та цінова політика, стан ринків збуту, 
взагалі де економіка, особливо зі специфікою України??? 
7. По висновкам. Початок висновку 1 надто пафосний та декларативний. 
Другий та третій висновок як для докторської дисертації написано тривіально. 
Шостий висновок недостатньо обґрунтований. Зовсім відсутній висновок при 
використання цілої низки експериментальних і дослідно-промислових стендів 
та установок, а дисертація в основному має експериментальний характер. І 
нарешті, замовчується отримання цілого банку оригінальних науково значимих 
експериментальних даних, що можуть використовуватися науковою 
спільнотою як для верифікації (валідації) теоретичних моделей, так для 
конструювання промислового устаткування на агросировині.  
8. По термінології. Є питання стосовно терміну «енергетично автономні 
агроекосистеми», що таке аналітична і диференційна математика? Не вказано, 
що таке інтенсивність перемішування, як власне і поняття «перемішування», 
камера піролізу називається камерою горіння тощо. 
  



 
 

9. Загальний висновок опонента по дисертаційній роботі 
Дисертаційна робота Яроша Ярослава Дмитровича на тему «Науково-

технічне обґрунтування енергетичної автономності агроекосистем на основі 
біомаси» є завершеною науковою працею, в якій отримано нові науково 
обґрунтовані результати, що вирішують важливу науково-технічну проблему 
забезпечення енергетичної автономності підприємств агрокомплексу та 
узгодження виробництва продуктів харчування, енергії та збереження 
екологічного стану агроекосистем. Вирішення цієї проблеми має важливе 
значення як для науки і техніки, так і для сільськогосподарського виробництва 
України. 

Матеріали дисертації достатньо проілюстровані схемами, рисунками, 
графіками і таблицями. Текст дисертаційної роботи викладений чітко та в 
логічній послідовності. Мова і стиль викладення змісту, оформлення дисертації 
та автореферату відповідають вимогам, які ставляться до докторських робіт. У 
дисертаційній роботі не використано матеріалів, які було викладено у 
кандидатській дисертації. Зміст автореферату достатньо повно відображає зміст 
дисертації, а основні наукові положення, що містяться в них, ідентичні.  

За напрямом обраних і вирішених завдань дисертаційна робота відповідає 
паспорту спеціальності 05.14.08, за змістом і одержаними результатами – 
вимогам пп. 9, 10, 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 
2013 року (зі змінами), а її автор, Ярош Ярослав Дмитрович, заслуговує 
присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 
05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. 

 
 

 


