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1. Актуальність теми дисертації
Активне впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є одним з 

головних напрямів розвитку сучасної енергетики. Зокрема, широке впрова
дження відновлюваної енергетики є предметом ряду міжнародних угод та зо
бов’язань України. До таких зобов’язань відносяться і Національний план дій з 
відновлюваної енергетики на період до 2020 року від 2014 року, яким передба
чено зростання частки ВДЕ в загальній генерації до 11 %, і Паризька кліматична 
угода від 2015 року, що передбачає зобов'язання зі скорочення шкідливих ви
кидів в атмосферу за рахунок в тому числі використання відновлюваної енерге
тики. Енергетична стратегія України на період до 2035 року передбачає зрос
тання частки електричної енергії з таких ВДЕ до 25%. Потреба в застосуванні 
відновлюваної енергетики спричинена як необхідністю переходу до сталого ро
звитку, так і екологічними вимогами. Крім того, важливим напрямом реформу
вання енергетики є перехід від централізованого виробництва енергії до розо
середженої генерації, що зменшує втрати та дозволяє повніше використовувати 
місцевий потенціал. Важливим фактором при цьому виступає також забезпе
чення енергетичної безпеки внаслідок зменшення залежності від зовнішніх 
умов постачання енергії. Усім цим вимогам відповідає представлена дисерта
ція, в якій пропонуються шляхи переходу від спалювання викопного палива до 
відновлюваних джерел, використання місцевих ресурсів, наближення до спо
живача, зменшення викидів парникових газів та збереження родючості грунтів. 
Отже, мета дисертаційного дослідження повністю відповідає задачам сталого 
розвитку суспільства, сформульованим ООН.

Існуючі методи розрахунку енергетичних потреб та способів їх задово
лення в межах локальних енергосистем, зокрема агроекологічних, не дозволя
ють провести об’єктивний багатокритеріальний аналіз сучасного обладнання та 
методів переробки сільськогосподарської продукції при узгодженні виробницт
ва продуктів харчування, енергії та збереження чи відновлення екологічного 
стану. Певною завадою є існуючі технологічні проблеми стосовно енергетично
го використання біомаси, що спричиняють низьку економічну ефективність та 
інвестиційну привабливість. Цим обумовлено науково-практичну проблему за
безпечення енергетичної автономності агроекосистем поряд із виробництвом 
харчової продукції та отриманням і використання енергії на основі сировини 
рослинного походження при збереженні балансу гумусу в ґрунтах, шляхи 
розв’язання якої складають зміст дисертаційного дослідження Яроша Я.Д.
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2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами
Матеріали дисертації є складовою часиною науково-дослідних робіт Жи

томирського національного агроекологічного університету та Національного 
університету біоресурсів і природокористування України МОН України, за кі
лькома держбюджетними темами. Зокрема, автором вказано п’ять тем, що ви
конувались від 2014 до 2018 років, і в яких він брав участь як виконавець. НДР 
«Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва дизельного НУО- 
біопалива в аграрних підприємствах» виконується в даний час. Зазначені теми 
стосуються в тому числі механіко-технологічних основ ресурсозберігаючого 
органічного виробництва сільськогосподарської продукції та біопалив в агрое- 
косистемах, обґрунтування параметрів обладнання і процесів переробки біома
си, що безпосередньо пов’язано з темою дисертації.

3. Наукова новизна отриманих результатів
Проведений комплекс досліджень дозволяє здійснити теоретичне уза

гальнення і розв’язати науко-технічну проблему, яка полягає у забезпеченні 
енергетичної автономності агроекосистем та узгодженні виробництва продуктів 
харчування, енергії із збереженням екологічного стану.

Серед зазначених автором результатів, які оцінюються як отримані впер
ше, можна зазначити:

- наукові основи та обґрунтування принципових положень створення еко
логічно безпечних, енергетично автономних та економічно ефективних агрое
косистем для виробництва аграрної продукції і рослинного біопалива на основі 
виробництва електричної і теплової енергії із соломи та олійних культур із за
безпеченням балансу гумусу;

- математичну модель руху струменя емульсії у циркуляційних реакторах 
у ході виробництва дизельного біопалива із використанням дискової форсунки, 
що враховує подачу насоса гідростанції, зазор між дисками форсунки й глибину 
занурення форсунки, густину й динамічну в’язкість емульсії, та дозволяє ви
значити потрібні геометричні розміри реактора;

- математичні моделі динаміки зміни маси палива у газогенераторі в про
цесі отримання горючого газу в залежності від висоти зони відновлення та по
дачі повітря в газогенератор, а також зміни швидкості потоку повітря в зоні го
ріння газогенератора в залежності від довжини зони горіння та середньої швид
кості потоку повітря, що необхідно для забезпечення ефективності газифікації 
соломи.

Ряд використаних автором методів набули подальшого розвитку, зокрема:
- вдосконалено математичну модель функціонування енергетично авто

номної агроекосистеми із урахуванням виробництва біопалива та електричної й 
теплової енергії на його основі, яка забезпечує компенсацію енергетичних пот
реб за рахунок отриманої рослинної біомаси, а також із урахуванням можливо
сті отримання та реалізації надлишкової електроенергії, з урахуванням компен
сації втрат гумусу в сівозміні;

- набули подальшого розвитку математичні моделі, які дають змогу побу
дувати технологічні ланцюги для виробництва біопалива та отримання теплової
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й електричної енергії в умовах функціонування енергетично автономної агрое- 
косистеми, особливістю яких є більш ефективне використання обладнання.

4. Обгрунтованість і достовірність наукових положень і результатів
Основні положення дисертації, висновки і рекомендації досить обґрунто

вані. Теоретичні дослідження базуються на використанні методів теоретичної 
механіки, механіки матеріалів, гідравліки, теплотехніки, методів моделювання 
процесів і технічних систем. Експериментальні дослідження проведено із за
стосуванням методів теорії імовірності й математичної статистики для обробки 
отриманих результатів, планування багатофакторного експерименту. Аналіз 
результатів експериментальних та теоретичних досліджень виконано із засто
суванням спеціалізованих комп’ютерних програм. Експериментальні дослі
дження проводилися із використанням стандартних та розроблених методик, а 
також спеціально розробленого обладнання.

По кожному з розділів дисертації зроблено окремі висновки, а в заключ
ній частині наведено узагальнюючі висновки. Висновки є обґрунтованими, ло
гічно завершеними та випливають зі змісту дисертації. Зокрема, у висновках 
детально відображено результати вирішення поставлених наукових задач.

5. Наукове значення та практична цінність
Розроблені математичні моделі дали змогу обґрунтувати конструкційно- 

технологічні параметри та створити типорозмірні ряди циркуляційних реакто
рів із дисковою форсункою для отримання дизельного біопалива із рослинної 
олії, та газогенераторів для отримання горючого газу із соломи.

Виготовленні та пройшли державні випробування (зазначено протокол 
державних приймальних випробувань дослідного зразка) циркуляційні реакто
ри із дисковою форсункою, що забезпечують зменшення енергетичних витрат із 
забезпеченням необхідних показників якості отриманого біопалива, завдяки 
ефективному перемішуванню емульсії за допомогою дискових форсунок.

Розроблено та передано у виробництво (ТОВ «Житомиртепломаш») конс
трукторську документацію на газогенератори для газифікації рослинної біома
си, які завдяки використанню удосконаленої конструкції забезпечують уник
нення утворення золошлакових конгломератів, дають змогу підвищити ефекти
вність використання соломи як енергетичного ресурсу.

Результати дисертаційної роботи впроваджені у виробництво у ФГ «Гу- 
берт» (с. Червоні Хатки, Романівський р-н, Житомирська обл.) та в «Агрофірмі 
Брусилів» (смт. Брусилів, Житомирська обл.), а також використано у навчаль
ному процесі у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України (м. Київ) та Житомирському національному агроекологічному універ
ситеті.

6. Повнота опублікування результатів
Матеріали дисертаційної роботи відображені у 41-й науковій праці, із 

яких: 24 статті у наукових фахових виданнях України, 6 статей у періодичних 
наукових виданнях, проіндексованих у наукометричній базі Scopus, 1 розділ в 
науковій монографії, виданій в Європейському Союзі, 9 тез доповідей на кон- 
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ференціях, 1 навчальний посібник за тематикою дисертаційної роботи. Отрима
но патент на винахід.

Ряд публікацій видано у співавторстві, щодо них вказано доробок автора 
дисертації. Зміст публікацій відповідає матеріалам, викладеним у дисертації.

Основні положення роботи та її результати доповідались на 14 міжнарод
них науково-технічних конференціях та семінарах, в тому числі 3 зарубіжних.

7. Зміст дисертації та її завершеність
Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, 

списку використаних джерел (208 найменувань, із них 94 латиницею) і 14 дода
тків. Основний зміст викладений на 293 сторінках друкованого тексту, що від
повідає існуючим вимогам (наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про за
твердження Вимог до оформлення дисертації»).

Вступ містить обгрунтування актуальності теми дисертації, зв’язок робо
ти з науковими програмами та темами, мету та задачі дослідження, використані 
методи, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Наве
дені відомості щодо апробації роботи, публікації і особистий внесок здобувана.

В першому розділі розглянуто доступний в сільськогосподарських підп
риємствах України енергетичний потенціал біомаси рослинного походження, 
диверсифікований по різних рослинних культурах та регіонах. Зокрема, вико
нано оцінку потенціалу сировини рослинного походження для енергетичних 
потреб, для виробництва дизельного біопалива із зернового вороху олійних ку
льтур. Зроблено також оцінку ефективності використання відновлювальних 
джерел енергії в аграрному виробництві на окремих прикладах. Запропоновано 
багатокритеріальний підхід до оцінки ефективності обладнання, та виконано 
експертні дослідження щодо важливості окремих показників.

За результатами зроблено висновки, що потенціал побічної продукції ос
новних культур рослинництва, який доступний для енергетичних потреб, до
зволяє забезпечити більше 20% енергетичних потреб України, зокрема більше 
10 % потреби в дизельному біопаливі в аграрному виробництві. Зазначено важ
ливість узгодження виробництва продуктів харчування, енергії та збереження 
чи відновлення екологічного стану агроекосистем, що обумовило наукову про
блематику досліджень.

В другому розділі виконано аналіз техніко-технологічних проблем отри
мання енергії та забезпечення енергетичної автономності аграрного виробницт
ва, а також аналіз структури елементів агроекосистеми для виробництва енергії 
та забезпечення енергетичної автономності. Розглянуто процеси виробництва 
біопалива, газифікації соломи. Запропоновано математичну модель функціону
вання енергетично автономної агроекосистеми з комбінованою переробкою аг- 
росировини, виробництвом енергії та моторного палива при врахуванні посів
них площ під різні культури та потреб сівозміни. Визначено, що існуюче та пе
рспективне обладнання не в повній мірі забезпечує ефективність технологічно
го процесу в умовах сільськогосподарського виробника, обгрунтовано необхід
ність проведення теоретичного обґрунтування та експериментального дослі
дження параметрів обладнання.
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У третьому розділі обгрунтовано основні параметри обладнання для за
безпечення енергетичної автономності агроекосистем. Досліджено роботу цир
куляційних реакторів із дисковою форсункою, запропоновано математичну мо
дель руху рідини в реакторі та досліджено варіанти вибору раціональних пара
метрів обладнання. Розглянуто задачу динаміки процесу газогенерації рослин
ної біомаси та результати її розв’язання для різних типів сировини. Обґрунто
вано основні параметри генератора горючого газу на соломомісткому паливі, 
зокрема режими подачі повітря до зони спалювання. Результати моделювання 
співставлено з експериментальними даними, верифіковано математичні моделі.

Четвертий розділ присвячений експериментальним дослідженням обла
днання для отримання рідкого біопалива. Запропоновано методику дослідження 
енергетичної ефективності виробництва дизельного біопалива в циркуляційних 
змішувачах та виконано ряд експериментальних досліджень параметрів диско
вої форсунки в якості змішувача для циркуляційних реакторів. Встановлено чи
слові значення ряду параметрів, що впливають на ефективність роботи облад
нання. Динаміка потоку, отримана в результаті експериментальних досліджень, 
відповідала теоретичній зміні середньої швидкості потоку.

У п’ятому розділі представлено результати експериментальних дослі
джень обладнання для отримання горючого газу. Запропоновано методику дос
лідження параметрів генератора горючого газу, динаміки зміни маси палива, 
визначення втрат потоку повітря, а також процесу роботи електростанції на го
рючому газі. Проаналізовано результати експериментальних досліджень. Об- 
ґрунтувано вплив висоти камери відновлення та подачі повітря на вихід та 
якість деревного газу. Досліджено вплив вмісту соломи в паливі на процес 
отримання генераторного газу. Проаналізовано результати експериментальних 
досліджень процесу роботи електростанції на деревному та солом’яному гене
раторному газі.

За результатами досліджень зроблено висновки про придатність соломи 
як палива для отримання генераторного газу, за умови розробки конструкцій 
газогенераторів, які дозволять уникнути утворення стійких відкладень на робо
чих поверхнях. Використання генераторного газу замість бензину в автономних 
електростанціях дозволяє значно зменшити шкідливі викиди в атмосферу.

У шостому розділі проаналізовано різні аспекти ефективності функціо
нування енергетично автономної агроекосистеми та її компонентів. Виконано 
оцінку екологічної безпечності, енергетичної автономності та економічної ефе
ктивності збалансованих систем. Окремо дано техніко-економічну оцінку ефек
тивності виробництва дизельного біопалива та використання газогенераторів 
соломомісткого палива. Визначено рівень використання соломи для підтриман
ня балансу гумусу в ґрунті, баланс використання електричної та теплової енер
гії з різних відновлюваних джерел, умови окупності устаткування для виробни
цтва палива. Встановлено, що собівартість електроенергії з відновлюваних 
джерел значно нижча порівняно з традиційним паливом, обумовлено можливо
сті реалізації надлишкової енергії за спеціальним тарифом.

У висновках узагальнено основні наукові та практичні результати, отри
мані в дисертаційній роботі.
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Розділи дисертації логічно пов’язані між собою і є цілісним досліджен
ням. Дисертаційна робота та автореферат написані з використанням сучасної 
наукової термінології, чітко висвітлюють методи досліджень та отримані ре
зультати. Зміст автореферату достатньо повно відображає зміст дисертації, а 
основні наукові положення, що містяться в них, ідентичні.

8. Зауваження
1. Рівняння загального енергетичного балансу (ф. 2.28 та 2.29) містять па

раметри випадкової природи, залежні від природних умов та біологічного уро
жаю, які задано інтервально. Не зазначено, яким є розподіл імовірності всере
дині інтервалу та яка кореляція окремих параметрів, що може невиправдано ро
зширити діапазон можливих розв’язків при інтервальній оцінці.

2. При виведенні рівняння потоку емульсії (ф. 3.1 та 3.2) не вказано, на 
яких законах механіки базується дане рівняння, оскільки порівнюються різні за 
масою елементарні області (кільця емульсії).

3. Стосовно розв’язку рівняння Бернуллі (ф. 3.36) для потоку повітря в 
камері горіння палива зроблено припущення про сталість густини повітря (ф. 
3.41), що виглядає недостатньо обґрунтованим.

4. До результатів експериментів (розділи 4, 5) застосовано критерій Кох- 
рена, який визначає однорідність дисперсії для однотипних серій експеримен
тів (трьох і більше). В табл. 4.2, 5.5 дано результати експериментів з різними 
параметрами, але не зазначено, яка кількість однотипних серій експериментів 
проводилась, та який розкид значень в цих серіях.

5. Залежності концентрації СО від вмісту соломи в паливі апроксимовано 
лінійною залежністю (рис. 5.42), хоча по експериментальних даних простежу
ється нелінійність при концентраціях соломи близько 100%; такий же ефект ха
рактерний для обсягу отриманого газу СО (рис. 5.43), проте пропоновані апрок
симації (формули 5.12 та 5.13) не враховують цієї особливості.

6. Експериментальні залежності щодо динаміки вмісту СО в генератор
ному газі (рис. 5.47) мають багатомодальну форму, при цьому в районі 6-ї хви
лини спостерігався локальний мінімум при низькому вмісті соломи та локаль
ний максимум при високому. Однак ця залежність апроксимована простою ква
дратичною залежністю (ф. 5.17 та рис. 5.48).

7. В деяких формулах наявні неточності в написанні, зокрема:
- в формулі (1.3), що описує інтегрований критерій оптимізації обладнан

ня, незрозумілим є значення індексу «/»: якщо відповідно до змісту для нормо
ваних критеріїв це номер варіанту, то для вагових коефіцієнтів 2,- це має бути 
номер критерію;

- при аналізі експериментальних досліджень роботи електростанції на газі 
(розд. 5.9) незрозумілим є позначення СН для отриманого газу.

8. Викладення матеріалу загалом чітке та стилістично виважене, однак 
присутня певна кількість орфографічних та синтаксичних помилок.

Зроблені зауваження мають переважно формальний або рекомендаційний 
характер та не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.
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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 обґру
нтовані результати, що вирішують актуальну науково-прикладну проблему що
до шляхів переходу від спалювання викопного палива до відновлюваних дже
рел, використання місцевих ресурсів, зменшення викидів парникових газів та 
збереження родючості грунтів. Розглянуто широкий клас задач щодо методів 
забезпечення енергетичної автономності та узгодженні виробництва продуктів 
харчування, моторних палив, теплової й електричної енергії із збереженням 
екологічного стану довкілля. Крім того, ряд задач стосується специфіки вико
ристання відновлюваних видів палива - вдосконалення технічних можливостей 
обладнання та технологічних процесів, визначення потенційних можливостей 
та реальних потреб у енергетичній сировині і її раціонального використання. 
Отримані результати є істотним вкладом як до загальних теоретичних засад 
енергетичного забезпечення агроекологічних систем, так і до питань раціональ
ного вибору технічних параметрів обладнання, а також спрямовані на безпосе
реднє використання в практиці сільськогосподарських підприємств.

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

Офіційний опонент,
доктор технічних наук, заступник директора 
Інституту відновлюваної енергетики НАН України

В у ЄНЄрГЄТ_^^<Г М.П.Кузнєцов

>^4^6470029/^/ -

7


