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 Актуальність теми дисертаційної роботи. Створення моделі замкненого 

агропромислового комплексу, в якому забезпечення енергопотреб відбувається за 

рахунок використання сільськогосподарських відходів різного походження та 

спеціально вирощеної біомаси, є актуальною проблемою, що дозволяє зменшити 

енергозалежність агропідприємства і країни в цілому. Основною умовою такого 

підходу є відсутність негативного впливу на вирощування харчової продукції та 

збереження родючості грунту. Також вирішення задачі підвищення виходу 

енергоносіїв в процесі переробки сировини та удосконалення приладів для цих 

процесів є необхідною умовою для забезпечення енергією апаратів та процесів для 

виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів з неї.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

6 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг дисертації 

складає 283 сторінки, у тому числі 152 рисунки, 50 таблиць, містить 19 додатків. 

Список використаних джерел включає 209 найменувань. 

Дисертаційна робота, що рецензується, містить експериментальний матеріал, 

який одержано за використання сучасних методів досліджень та супроводжується 

математичним описом процесів. 

У вступі наведено актуальність теми,  визначено її зв’язок з науковими 

програмами, сформульовано мету та задачі досліджень, визначено предмет та 

об’єкт дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, зазначено особистий внесок здобувача й подано  відомості 

про апробацію дисертаційної роботи. 



Перший розділ присвячено аналізу утворення біомаси та можливості її 

використання для енергетичних потреб в різних районах України. Показано, що 

найбільший вклад в утворенні рослинної сировини для енергетичних потреб дає 

біомаса зернових культур (72%). Для виробництва олії, придатної для синтезу 

біодизеля, проаналізовано видобуток зернового вороху олійних культур. Показано, 

що потенціал одержання біодизеля з такої сировини складав більше 120 тис. т. у 

2018 році. Розраховано кількість умовного палива, що можна одержати з рослинної 

сировини в різних областях України. Показано, що найменшу кількість палива 

можна одержати в Закарпатській та Чернівецький областях, а найбільшу – в 

Полтавській та Вінницький.  

На основі аналізу літературних джерел визначено критерії оцінки 

продуктивності, їх вагомі коефіцієнти та запропоновано рівняння розрахунку  

продуктивності на прикладі сушарок, що працюють на біопаливі.  

У другому розділі проаналізовано технічні проблеми отримання енергії з 

різних видів біомаси. Розглянуто тенденції розвитку енергопостачання на основі 

різних видів біомаси як автономної області в агропромисловому комплексі та 

визначено задачі, які необхідно вирішити. Наведено устаткування, що 

використовується для отримання  тепла та електроенергії на основі олійних 

культур та відходів рослинництва. Показана можливість використання соломи як 

сировини для отримання енергії в газогенераторах, надано переваги та недоліки 

процесу газифікації соломи. 

Автором запропоновано методику розрахунку потреб агроекосистеми в 

дизельному біопаливі та біоетанолі, та потенціалу біомаси агропідприємства для 

виробництва генераторного газу. Також наведено загальний енергетичний баланс 

енергетично автономної агроекосистеми в цілому та за складовими. Показано 

розрахунок потреби усіх технологічних процесів у тепловій та електроенергії. 

Запропоновано розрахунок рослинної біомаси, що утворюється при вирощуванні, і 

яка задовольнить енергетичні потреби агроекосистеми. 

Третій розділ присвячено удосконаленню обладнання, що використовується 

в процесах отримання біодизеля та газогенерації. Для зниження енергетичних 



витрат при перемішуванні емульсії у процесі переестерифікації запропоновано, 

математично обгрунтовано та використано дискову форсунку. Показано 

взаємозв’язок параметрів форсунки та характеристик емульсії для розрахунку 

параметрів реактора та оптимізації процесу.    

У розділі також запропоновано удосконалену конструкцію та визначено 

параметри газогенератора, які не призводять до утворення золошлакових 

агломератів .   

У четвертому розділі розглядаються прийоми підвищення ефективності 

роботи обладнання при отриманні біодизельного палива з олії. Експериментально 

досліджено параметри дискової форсунки та запропоновано їх математичний опис.    

Встановлено, що на споживану потужність має суттєвий вплив частота обертів 

насоса, а на початкову швидкість потоку емульсії впливають частота обертів насоса 

та зазор між дисками форсунки. 

П’ятий розділ присвячено вивченню процесу газифікації деревини та 

соломи у модифікованих газогенераторах. Встановлено вплив вмісту соломи на 

роботу газогенератора та визначено максимальну концентрацію, що не призводить 

до порушення роботи газогенератора з часом. Визначено параметри, за яких 

підвищується вихід СО в генераторному газі. Показана залежність висоти камери 

відновлення від різних швидкостей подачі повітря. Отримано математичну 

залежність утворення СО від розмірів фракції палива, швидкості подачі повітря, 

висоти зони відновлення. Проведено дослідження роботи електростанції на 

генераторному газі, що одержано за використання соломи, для чого було 

розроблено газогенератор зворотного процесу. Було отримано емпіричні 

залежності   виробленої потужності від кількості спожитого газу. 

У шостому розділі розглядаються моделі енергетично автономних 

агроекосистем з виробництвом тваринної та рослинної продукції та біопалива. 

Наведено розрахунки споживання теплової та електричної енергії в таких системах. 

Надано техніко-економічну оцінку ефективності виробництва дизельного 

біопалива з олії та вороху олійних культур. 

  



Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. За матеріалами дисертації опубліковано 24 статті, 6 з яких входять до 

наукометричної бази Scopus, розділ монографії, виданої в ЄС.    

Ступінь обґрунтованості та достовірність основних висновків та 

результатів дисертації забезпечені використанням сучасних фізико-хімічних 

методів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційної роботи є 

аргументованими, ґрунтуються на отриманих експериментальних результатах і 

знаходяться у відповідності до сучасних теоретичних положень у галузі 

біоенергетики. Обгрунтованість та достовірність результатів і висновків базується 

також на їх апробації на міжнародних наукових конференціях. 

Наукова новизна роботи. В роботі вирішується проблема створення 

автономного агровиробництва, яке забезпечується енергією власного виробництва, 

що одержана з біомаси. Проведено розрахунки вкладу складових для вирощування 

продуктів харчування, забезпечення балансу гумусу та сировини для отримання 

біопалива. Для підвищення виходу біодизеля та зменшення енергетичних витрат на 

процес його синтезу запропоновано використання дискової форсунки та 

розроблено математичну модель руху струменя емульсії, за використання якої 

можна прогнозувати оптимальні параметри перемішування. Для забезпечення 

роботи газогенераторів на солом’яній сировині без утворення агломератів 

розроблено математичні моделі динаміки зміни маси палива в газогенераторі в 

залежності від висоти зони відновлення, швидкості подачі повітря тощо, що 

призводить до підвищення процесу газифікації і змінює вміст горючих 

компонентів в газі. Встановлено максимальний вміст соломи в сировині, що 

піддається процесу газифікації, який не призводить до утворення агломератів на 

робочих поверхнях. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені математичні 

моделі стали підгрунтям для створення типорозмірних рядів циркуляційних 

реакторів з дисковою форсункою для отримання біодизелю, що дає змогу 

зменшити енергетичні витрати та підвищує якість біопалива. Розроблено 

конструкцію газогенератора для газифікації біомаси, яка дозволяє уникнути 



утворення конгломератів. Результати дисертаційної роботи впроваджено у 

виробництво на ряді аграрних підприємств та в учбовому процесі в Національному 

університеті біоресурсів та природокористування та Житомирському 

національному агроекологічному університеті.    

  Зауваження до дисертаційної роботи. В якості зауважень та побажань слід 

вказати на наступне: 

1. Не зрозуміло як може при спалюванні соломи відбуватись зменшення 

загального виходу генераторного газу на 7,7 % при зменшенні виходу газу із 

кілограма палива на 3,3 % (стор.5, 239)?  

2. Показано, що табл. 1.4 (стор. 32) складена на основі посилань  та власних 

розрахунків, але не вказано, що саме зроблено автором та який розрахунок 

до якого джерела відноситься. Дані таблиць повторюються в рисунках 

(табл.1.3 – рис.1.1, табл.1.5. – рис.1.2, табл.1.13 – рис.1.3 тощо). 

3. Частина фотографій не несе смислового навантаження по відношенню до 

тексту в дисертації (рис.2.1 – фотографія установки для одержання біодизеля 

– «Проводилося моделювання технологічного процесу переестерифікації 

рослинних олій в реакторах періодичної дії», рис.2.6 наведено загальну 

схему процесу в газогенераторі з нижнею подачою палива - «існує небезпека 

утворення відкладень на робочих поверхнях газогенераторів. Тому, 

використовуються достатньо дорогі технології для уникнення цього 

негативного явища», не зрозуміло в чому полягає унікальність процесу, теж 

стосується рис.4.2, 4.4, 5.3,5.9 тощо. 

4. Не зрозуміло за рахунок чого буде утворено більше енергії, ніж необхідно 

для потреб агроекосистеми, оскільки в запропонованих рівняннях 

розрахунку не передбачено умови одержання надлишкової біомаси. Також 

не зрозуміло як в розрахунках враховуються коливання температурного 

режиму метантенків в літній та зимовий період; енергетичні витрати в 

залежності від відстані місця виробництва соломи до газогенераторної 

установки, одержання брикетів та інших потреб. Яка відстань є 

рентабельною? 



5. Не зрозуміло як визначено коефіцієнт в рівнянні 2,17 і чому  він відсутній в 

рівнянні 2,16? Також чому він однаковий для різних видів палива при 

виробництві електроенергії?   

6. Яка математична модель функціонування енергетично автономної 

агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива та електричної й 

теплової енергії на його основі, яка забезпечує компенсацію потреб 

агроекосистеми в рідкому паливі, теплі й електроенергії за рахунок 

рослинної біомаси була взята за базову, що саме удосконалювалось?  

7.  У висновку до розділу 2 констатується, що «використання соломи як палива 

для газогенераторів є перспективним, оскільки покращується якісний склад 

генераторного газу», хоча в розділі не наведено склад генераторного газу і 

за рахунок яких компонентів він покращується. 

8. Нажаль, не наведено експериментальних даних щодо звязку подачі О2 і 

висотою отворів в камері горіння газогенератора. 

9. На жодному графіку та таблицях на має довірчих інтервалів та меж 

відхилень. 

10.  Бажано б було навести параметри процесу утворення генераторного газу 

для інших діаметрів фурмових отворів газогенератора та провести 

порівняння виходу газу.   

11.  Не пояснено табл. 4.3. чому при різній довжині потоку 20 і 25 см маємо 

однакові експериментальні показники швидкості потоку та напору, але 

теоретичне значення швидкості потоку різняться. Також не має пояснення 

як різні параметри форсунки, що пропонуються для удосконалення процесу 

переестерифікації  впливають на вихід біодизеля та час перебігу процесу, і 

яку саме форсунку необхідно використовувати для отримання якісного 

продукту.  

12.  Для аналізу оптимальних параметрів бажано б було надати в табл. 5.5 вихід 

СО в залежності від розміру фракції з однаковою подачею повітря,  але 

різними висотами зони відновлення. Максимальний вихід СО за 



експериментальними даними, що наведено в табл.5.5 не співпадають з 

теоретичними  розрахунками (рис. 5,31 та ін., стор.218). 

13.  Табл.5.6, досліди 6,7. Чому різняться одержані результати виходу газу та 

вміст СО при однаковій висоті камери відновлення та подачі повітря? Теж 

стосується даних табл.5.8, досліди 13-15. 

14. Чому досліджується вихід СО в генераторному газі, а не інші горючі гази, 

які дають більшу кількість енергії при спалюванні?   

15. Дисертаційна робота містить багато стилістичних помилок, описок та 

повторів; також використані назви елементів не за прийнятою в Україні 

номенклатурою («окислення», а не окиснення тощо), стор. 69 «17249 

тис. тонн умовного палива або 30,3% від загального потенціалу, а потенціал 

побічної продукції технічних культур, який доступний для отримання 

енергії становить7488,5 тис. тонн умовного палива або 69%» тощо, стор. 36 

– не закінчене речення, використовуються різні терміни для одного і того ж 

процесу – «гарячого відтискання» та «гарячого віджиму», стор.109 

переестерифікація – переетерифікація, стор. 237 – «час роботи 

газогенератора скорочується з 495 до 535 с, Не має розшифровки позначень 

на рис.2.4., при розрахунку біомаси для виробництва біогазу (формула 2.5) 

не має позначення mп. 

16. У роботі відсутні позначення скорочень, посилання на літературу подано не 

за ДСТУ, що прийнято для дисертаційних робіт, не наведено після глав 

посилання на статті, в яких описано дані дослідження.  

Зроблені зауваження не позначаються на загальному оцінюванні 

приведеного в дисертаційній роботі наукового матеріалу, не знижують наукове 

значення результатів дослідження і висновків, не впливають на загальну позитивну 

оцінку роботи. 

Висновки: 

Дисертаційна робота Яроша Я.Д. є закінченою науково-дослідною роботою, 

в якій теоретично і практично обґрунтовано енергетичну автономність 

агропідприємства для виробництва сільськогосподарської продукції та біопалива, 



удосконалено обладнання для одержання біодизелю та генераторного газу з 

соломи.  

Робота виконана на високому теоретичному та експериментальному рівнях.  

Системність та грунтовність досліджень свідчать про глибоке опрацювання 

матеріалу, широку обізнаність з проблематики досліджень і грамотність у 

постановці задач та шляхів їх вирішення. Автореферат та наукові публікації у 

повній мірі відображають основні результати дисертаційної роботи. Зміст 

автореферату й основні положення дисертаційної роботи ідентичні. Достовірність 

результатів дисертаційної роботи не викликає сумніву. 

   За актуальністю, науковою новизною, сукупністю одержаних результатів та 

практичним значенням робота відповідає вимогам п. 9, 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів», а її автор – Ярош Я.Д. заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.08 – Перетворювання 

відновлюваних видів енергії. 

 

 

 

  

 

 


