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1. Актуальність теми дисертації 
Сталий шлях розвитку української економіки можливий тільки при 

формуванні та подальшій реалізації політики енергозбереження та 
енергоефективності й застосування її на окремих галузях і підприємствах. 
Тенденцію підвищення цін на викопне паливо для промислових підприємств 
можна очікувати й в майбутньому, при цьому проблеми низької 
енергоефективності вітчизняних виробництв з кожним роком ставатимуть все 
більш актуальними, а заміщення природного газу, який насьогодні є головним 
видом палива для промислових енергетичних установок, іншими видами 
палива стає однією з головних цілей. Тому питання використання 
альтернативних та відновлюваних джерел енергії в промисловості з кожним 
днем також набуває все більшої актуальності.  

Низька калорійність біогазової суміші та наявність в її складі шкідливих 
домішок, у порівнянні з природним газом, є вагомою перепоною швидкого 
просування біогазових технологій в промисловості. Крім того, використання 
біогазу потребує в більшості випадків приведення його хімічного складу до 
прийнятного з екологічної і технологічної точки зору, що значно знижує 
економічну доцільність впровадження таких систем. Тому створення 
відповідних методик, технічних та технологічних засобів, що дозволять 
розробляти ефективні системи виробництва та використання біогазових 
сумішей з урахуванням економічної складової їх практичної реалізації, є, 
безперечно, актуальним. 

 

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

темами: «Розробити науково-технічні засади підвищення енергоефективності та 
екологічності технологій перетворення біомаси в електричну та теплову 
енергію» (номер державної реєстрації ДР № 0118U001104); «Дослідження 
організаційно-економічних та технічних аспектів енерговикористання й 



узгодження відповідних механізмів підвищення енергоефективності 
суспільного виробництва» (номер державної реєстрації ДР № 0109U000651), 
«Дослідження суміщення процесів розливання-кристалізації і обробки металів 
для виготовлення суцільних і порожнистих заготовок подвійного призначення» 
(номер державної реєстрації ДР № 0118U001090), а також госпдоговірної 
роботи «Дослідження енергозберігаючих технологій, раціональних режимів 
енергоспоживання та розробка методичних засад енергетичного менеджменту» 
(12-1 ДВ/11). Зазначені теми охвачують основи підвищення енергетичної 
ефективності процесів виробництва та використання біогазових сумішей 
шляхом застосування електрофізичних методів впливу. З цією проблематикою 
пов’язана тема дисертації. 

 
3. Наукова новизна отриманих результатів 

У результаті дисертаційних досліджень отримано наступні нові наукові 
результати. 

1. Вперше розроблено та обґрунтовано принципові положення процесу 
електрофізичного впливу на біогазові технології, що дозволило підвищити їх 
енергетичну ефективність в частині виробництва та використання біогазових 
сумішей. 

2. На основі теоретичних припущень та експериментальних досліджень 
вперше підтверджено комплексний вплив полів різного виду на процес 
інтенсифікації виділення біогазу при різних температурах субстрату, режимах 
перемішування та значеннях параметрів поля, що призводить до підвищення 
загальної енергетичної ефективності роботи біогазових установок. 

3. Вперше визначено найбільш доцільний для електрофізичного впливу 
на субстрат вид поля та рівень його інтенсивності, при якому спостерігається 
максимізація газовиділення та створюються оптимальні умови для розвитку 
мікроорганізмів, що дозволяє скоротити тривалість циклу біометаногенезу, 
призводить до підвищення ступеня деструкції сухої органічної речовини та 
збільшення питомого виходу метану на одиницю субстрату. 

4. Отримали подальший розвиток дослідження щодо застосування 
електричних полів для управління процесами формування теплових потоків та 
розподілу теплоти всередині камери нагрівальних печей, що дозволяє 
використовувати низькокалорійні біогазові суміші в якості первинного палива 
при дотриманні заданого температурного режиму та не виходячи за межі 
економічної доцільності переходу на альтернативне джерело енергії. 

5. Розвинуто теоретичні та технологічні основи підвищення енергетичної 
ефективності та удосконалення процесів виробництва і спалювання біогазових 
сумішей шляхом використання електрофізичних методів впливу, що дозволило 



застосовувати біогаз в умовах промислових підприємств для певного кола 
найпоширеніших споживачів. 

 
4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень і результатів 

Головні положення дисертації та висновки достатньо обґрунтовані. 
Автором проведено експериментальних досліджень на основі відомих та 
розроблених методик розрахунку, планування та обробки отриманих даних. 

Теоретичні дослідження виконано з використанням методів теплотехніки, 
математики, методів моделювання процесів і технічних систем. 
Експериментальні дослідження проведено із застосуванням математичної 
статистики, планування багатофакторного експерименту. Аналіз результатів 
експериментальних та теоретичних досліджень виконано із застосуванням 
спеціалізованих комп’ютерних програм. Експериментальні дослідження 
проводилися на спеціально створених установках 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 дисертаційній роботі розроблено наукові основи та вирішено важливу 

науково-технічну проблему підвищення енергетичної ефективності процесів 
виробництва та спалювання біогазових сумішей шляхом застосування 
електрофізичних методів впливу, що дозволило збільшити загальну 
ефективність роботи біогазових установок та використовувати низькокалорійні 
біогазові суміші в якості первинного палива для певного кола промислових 
споживачів при дотриманні заданого температурного режиму та не виходячи за 
межі економічної доцільності переходу на альтернативне джерело енергії. 

Експериментально підтверджено вплив полів різного виду на процес 
інтенсифікації виділення біогазу при різних температурних режимах роботи 
біореактору та значеннях параметрів поля, отримано відповідні залежності.  

А також розроблено спеціальний пристрій, який виконує функцію 
ефективного перемішування субстрату в об’ємі біореактору та створює 
оптимальні умови для життєдіяльності анаеробних мікроорганізмів, що 
призводить до більш глибокої переробки субстрату зі збільшенням обсягів 
питомого виділення біогазової суміші, скорочення тривалості циклу та 
підвищення загальної енергетичної ефективності процесу метанового 
зброджування.  

Встановлено закономірності та створено математичну модель розподілу 



теплоти всередині нагрівальної установки під впливом просторового 
електричного поля, що дає можливість використовувати для термічної обробки 
металу у камерних печах періодичної дії низькокалорійні біогазові суміші. 

Результати дисертаційної роботи в обраному напрямку досліджень 
зацікавили, отримали підтримку та згоду на співробітництво таких 
промислових підприємств Запорізького регіону як: ПАТ «Запорізький завод 
феросплавів», ЗДП «Кремнійполімер», ТОВ «Запорізький інструментально-
механічний завод», ТОВ «Металургмонтаж-205», та інші. 

Результати дослідження в лабораторних і промислових умовах прийнято 
до використання в таких установах як ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 
комбінат» м. Запоріжжя, ТОВ «Біогаз Україна» м. Київ, ТОВ «Енергія України» 
м. Київ, що підтверджується відповідними актами впровадження та 
протоколами науково-технічних нарад. Отримані результати використовуються 
в навчальному процесі Запорізького Національного Університету на кафедрі 
електротехніки та енергоефективності при підготовці фахівців за спеціальністю 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», де розроблено 
відповідне методичне забезпечення з дисципліни «Поновлювані та 
альтернативні джерела енергії». 

 
6. Повнота опублікування результатів 

Результати дослідження відображені у 42-х наукових працях, із яких: 19 
статей у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України, 1 стаття у періодичних наукових виданнях проіндексованих у 
наукометричній базі Scopus, 2 статті у періодичних наукових виданнях інших 
держав, 4 патенти на корисну модель, 16 тез доповідей на конференціях. 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 325 сторінках із них 266 сторінок 
основного тексту, складається із вступу, шести розділів, висновків, списку 
використаних джерел із 230 позицій, із них 150 латиницею, містить 40 таблиць, 
52 рисунки та 5 додатків. 

 
Вступ містить обґрунтування 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 проведено оцінку сучасного стану біогазової 

енергетики в Україні, а також енергетичну ефективність переробки органічної 
речовини на біогаз. Відмічено, що біогазова енергетика має велику перспективу 
запровадження в нашій країні, але, як відомо, існує ряд технологічних та 
екологічних перепон впровадження таких проектів, а саме: значна кількість 
отриманої енергії при виробництві біогазу витрачається на забезпечення самого 
процесу бродіння, що знижує загальну ефективність біореакторів, а остання 
напряму залежить як від обраної технології, походження сировини і конструкції 
основних елементів біогазових установок, так і від кліматичних умов району їх 
розташування. 

Зазначено, що оскільки традиційні способи підвищення 
енергоефективності біогазових технологій майже вичерпали себе, необхідним є 
визначення можливості інтенсифікації процесу виробництва та споживання 
біогазу іншими засобами і методами, а саме підвищення енергетичної 
ефективності біогазових технологій може бути досягнуто, наприклад, 
електрофізичними методами, тобто стимуляцією мікроорганізмів, що беруть 
участь у виробництві цього енергоресурсу, електричними, магнітними, 
електромагнітними та іншими полями і безпосереднім їх впливом на процес 
формування теплових потоків у пристроях для спалювання біогазової суміші. 
що обумовило наукову проблематику досліджень. 

У другому розділі проведено аналіз наукових досліджень із тематики 
дисертаційної роботи, розглянуто науково-технічні проблеми, що виникають 
при використанні полів різного виду для підвищення енергетичної 
ефективності процесів виробництва та спалювання біогазових сумішей. 
Встановлено, що наявний значний за обсягом масив інформації щодо 
електрофізичного впливу на задіяні в біометаногенезі мікроорганізми має 
несистемний характер, а параметри його вибіркові і, в деяких випадках, 
невідомі. Серед наявних досліджень, комплексний підхід, який міг би показати 
ефективність впливу на субстрат в цілому, а не на окремий штам бактерій або 
тип дріжджів, не був застосований, що свідчить про необхідність проведення 
відповідних експериментів. 

Крім того, існує велика кількість публікацій, присвячених дії електричних 
полів на процес горіння, але з точки зору їх впливу на теплові потоки питання 
залишається відкритим і потребує подальших досліджень в даному напрямку. 
Оскільки наявність в продуктах згоряння позитивно й негативно заряджених 
іонів у кількостях 0,5 – 2,0% є доведеним фактом, то створення електричного 
поля між пальником і садкою з металом, що нагрівається, спричинить їх 
вимушений рух за зазначеним напрямком та утворить так званий тепловий 



бар’єр відхідним газам, який перешкоджатиме завчасному виведенню теплоти з 
камери печі, що в результаті і підвищить її енергоефективність. Тому, 
використання запропонованого електрофізичного методу, заснованого на 
створенні перпендикулярного теплового бар’єру з частини продуктів згорання 
на шляху основному потоку теплоти, також потребує остаточного 
підтвердження, а гіпотеза щодо такого способу управляння тепловими 
потоками вимагає систематизації теоретичних даних та проведення 
експериментальних досліджень щодо механізмів впливу на такий процес 
теплообміну, і в промислових умовах на реальному об’єкті, зокрема. 

У третьому розділі проведено масштабні експериментальні дослідження, 
якими підтверджено вплив полів різного виду на процес інтенсифікації 
виділення біогазу, що призводить до підвищення загальної ефективності роботи 
біогазових установок, та встановлено оптимальний рівень напруженості 
найбільш дієвого і простішого в реалізації постійного електричного поля, при 
якому спостерігається максимізація газовиділення. Запропоновано спеціальний 
пристрій, який створює оптимальні умови для розвитку мікроорганізмів. 

Для проведення комплексних експериментальних досліджень створено 
дослідну біогазову установку, яка враховує особливості наукового запиту, та 
дозволяє дослідити вплив на перебіг біометаногенезу різних параметрів: 
температури, інтенсивності перемішування та характеристиках електричного, 
магнітного та електромагнітного полів. Проведено серію експериментів, де 
встановлено, що вплив електричного поля є певним способом інтенсифікації 
процесу виділення біогазу. При цьому методі можливо збільшити обсяг 
виділення біогазової суміші за термофільного режиму роботи до 20%, при 
цьому збільшується ступінь деструкції СОР на 12,2 % та скорочується час 
процесу бродіння.  

Також, для використання в промислових умовах, було розроблено та 
запропоновано спеціальний пристрій для інтенсифікації виділення газу в 
реакторі, який виконує функцію ефективного перемішування субстрату, 
забезпечує рівномірність поля та створює оптимальні умови для розвитку 
мікроорганізмів. Запропоновано методику та автоматизовано алгоритм 
розрахунку його параметрів.  

У четвертому розділі викладено результати експериментального 
обґрунтування можливості застосування електричних полів для управління 
процесами формування теплових потоків та перерозподілу теплоти всередині 
камери нагрівальних печей, що дозволяє використовувати низькокалорійні у 
порівнянні з природним газом біогазові суміші в якості первинного палива в 
умовах промислових підприємств і дотриманні заданого температурного 
режиму та не виходячи за межі економічної доцільності переходу на таке 



альтернативне джерело енергії. 
Питання впливу електричних полів на формування теплових потоків не 

достатньо вивчене і залишається відкритим. Інтенсифікації процесу 
теплообміну в певній області промислової нагрівальної печі, зазвичай, не 
приділяється значної уваги або частково задовольняються зміною її конструкції 
і аеродинамічних характеристик, що є недостатнім. Такі печі мають ряд певних 
проблем, обумовлених в основному недоліками конструкцій, що призводить до 
великих втрат теплової енергії і, як наслідок, до зниження їх енергетичної 
ефективності. 

На основі розподіленої моделі газової нагрівальної печі проведено 
обчислювальний експеримент та отримано картину розподілу температур в 
камері печі від 755 до 1145 C  для режиму «нагрів» і встановлено, що 
найбільша концентрація теплової енергії спостерігається у верхній частині 
камери, в той час як заготовки знаходяться в зоні з малим вмістом теплоти в 
нижній, що обумовлено неефективним рухом теплових потоків і не 
раціональною технологією нагріву металу. Змінити розподіл щільності 
запропоновано шляхом створення так званого теплового бар’єру для відхідних 
газів безпосередньо у зазначеному місці камери печі. Виходячи з того, що в 
продуктах горіння присутні іонізовані частки, зробити це, простіше за все, 
електричними методами. Для проведення зазначеного експерименту створено 
спеціальну пічну установку. 

В результаті проведених експериментів було зібрано достатню кількість 
статистичних даних для отримання залежностей температури пластин, на які 
подавалася напруга, та розроблено математичну модель, що дозволяє визначати 
температуру у заданому місці нагрівальної камери під дією просторового 
електричного поля. 

Для підтвердження ефективності запропонованого способу в реальних 
умовах і створення засобів його впровадження в промисловості, проведено 
серію промислових експериментів на на печі відпалу з викатним подом на базі 
підприємства ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 

У п’ятому розділі розглянуто питання економічної складової процесу 
споживання біогазових сумішей в умовах промислових підприємств. 
Запропоновано раціональні шляхи підвищення енергетичної ефективності 
використання біогазу із застосуванням методів його обробки очищенням і 
збагаченням до необхідної у конкретному випадку якості в межах економічної 
доцільності. 

Запропоновано спрощену блок-схему, а також повнофункціональну схему 
багатоступінчастої обробки біогазової суміші за паралельним принципом для 
потреб промислових споживачів, що відкриває можливість одержання 



необхідної якості палива шляхом керування витратою біогазу на кожному етапі 
очищення та збагачення при мінімально-необхідній потужності відповідного 
обладнання, та можливості регулювання хімічного складу біогазу в широких 
межах, залежно від конкретних умов. Також розроблено алгоритм визначення 
можливості та доцільності використання біогазових сумішей в якості палива 
для термічних та нагрівальних печей в умовах будь-якого промислового 
підприємства. 

У шостому розділі викладено результати практичної реалізації 
результатів досліджень, а саме на прикладі ливарного цеху промислового 
підприємства ПАТ «Запоріжсталь», виходячи із структури його 
енергоспоживання та переліку обладнання, визначено два найбільш відповідні 
для застосування біогазових технологій агрегати. За результатами економічного 
обґрунтування елементів удосконаленої схеми енергозабезпечення показано, 
що для типового обладнання підприємства металургійного профілю природний 
газ може бути заміщений низькокалорійними біогазовими сумішами на 94%, а 
економічний ефект складе при цьому близько 12 млн. грн. на рік. 

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. До роботи є зауваження, деякі із яких є наступними: 

1. Вступ. Пункт: Обґрунтування вибору теми дослідження. Матеріал дуже 
узагальнений, потенційно про стратегію енергозбереження, а прямого і 
акцентованого відношення до проблематики дисертації немає. 
2. Завеликий обсяг літогляду розділу 1, це стор. 32-94. Знову літогляд в 
розділі 2, стор. 95-129, тобто по 2 розділам літогляд складає майже 100 стор. із 
305 стор. оригінального тексту, включаючи додатки і список літератури. 
3. Як реалізовувався ефективний вплив електричного поля на метаногенез 
із дуже мізерним збуренням, наприклад напруженості в мВ на см, чи 
енергетичного потоку в мВт на квадратний сантиметр? Адже поле між двома 
напівциліндричними бічними поверхнями суттєво неоднорідне, то про яке 
значення і в якій області циліндра йде мова? Аналогічні питання є і для 
визначення індукції магнітного поля. 
4. Бажано б побачити прямі експериментальні точки на графіках 3.5-3.7 та 
3.9-3.11. Для чого дані надавити і таблично, і графічно? І взагалі про 
експериментальні дані, в роботі створено декілька експериментальних стендів 
та установок, а наведених експериментальних даних обмаль. Це прикро. 
5. Бажано б дізнатися про абсолютні похибки вимірювань або про 
відтворюваність експериментальних результатів. 



6. Стосовно параграфу 3.7. Електропровідна речовина, а саме такою є 
гомогенний водний субстрат, не за зволяє всередині неї створити постійне 
електричне поле, та і електромагнітне практично теж. Магнітне можна, але 
здебільшого для феромагнетиків. Це перше. Викладки про проведене 
моделювання дуже спірні. Формально в формулах 3.9 електропровідності 
одинакові, а тому параметр λ=0. Звичайно електроди мають певний потенціал, 
і до нього можуть рухатись іони протилежного знаку, якщо вони звісно є в 
субстраті. Можливо, таким рухом і зумовлена вся інтенсифікація. Тут повинні 
бути ретельні біохіміко-фізичні дослідження. Це по-друге. По-третє. Як такої 
класичної методики в роботі немає, тим більше немає оптимізації конструкції 
напівпромислового апарату по цій методиці. В подальшому в дисертації ця 
методика не використовується, хоча було б логічно її застосувати. Висновок: а 
для чого тоді цей параграф потрібен взагалі? Він спірний, неоднозначний.  
7. Не показана модель в параграфі 4.1, по якій отримані дані, що наведені 
на рис. 4.1. По якій програмі розраховувались температурні поля? До речі тут 
досліджувались печі прокатного стану, а в подальшому дані 
використовувались для печей ливарного виробництва. Наскільки це 
правомірно. 
8. На рис. 4.4 не ясно, в яких місцях печі та газоходу вимірювались 
температури. Не зрозуміло, по якому принципу ранжувалися графіки від а до 
б? Де там зміна полярності? Як пояснюється ефект зростання температури при 
зростанні напруги? Теза, що «…дослідження показали, що ступінь іонізації 
продуктів згорання газу є достатньою для створення суттєвого додаткового 
теплового потоку…» недостатньо обґрунтованає. Бажано надати дані струмів 
для кожної точки графіків рис. 4.4. Теза про т.зв. «тепловий бар′єр» теж 
потребує відповідного обгрунтування, бо бар′єр, якщо він є, повинен 
орієнтуватисякось перпендикулярно потоку димових газів, а струм (і рух іонів) 
направлений від пальника до пластини, тобто вздовж потоку.  
9. В формулу 4,2 не входять параметри електричного поля, тому подальші 
викладки параграфу 4.3 незрозумілі. 
10. Матеріали кінцівки параграфу 4.5 та весь параграф 4.6 реально нічого не 
дають. Бо не наведені результати розрахунків і їх аналіз. 
11. Незрозуміло, за якою методикою та програмою розраховувалась 
економічні показники, зокрема, які застосовувались показники характерних 
економічних чинників: банківська ставка, термін амортизації, термін 
експлуатації, показник інфляції, прогнози цін на сировину та готову 
продукцію, норма рентабельності та інші. Тому наведені в роботі дані по 
розділ 6 можна вважати лише оцінковими (тобто для попереднього ТЕО). 
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