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1. Актуальність теми дисертаційної роботи 

Раціональне використання енергетичних ресурсів є однією з визначальних 

умов зниження питомих витрат промислових підприємств і підвищення  

ефективності їх виробництва. Тому заміна викопиних видів палива на 

альтернативні відновлювальні джерела є актуальною проблемою. В Україні на 

сьогодні відсутні технології використання біогазу для потреб металургійної 

промисловості, оскільки в біогазі присутні домішки, що знижують його 

калорійність і потребують додаткових стадій для їх утилізації. Тому роботи, що 

присвячені інтенсифікації процесу метаногенезу та розробці алгоритму 

використання біогазу в промисловості є актуальними і необхідними для 

незалежності держави від імпортуємих енергоносіїв.      

Тому результати дисертаційного дослідження можуть бути покладені в 

основу практичної реалізації енергоефективних систем виробництва та 

споживання біогазу, що підтверджує її актуальність і практичну цінність. 

2. Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

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

дисертації становить 325 сторінок, 52 рисунки, 40 таблиць, 5 додатків і перелік 

використаних джерел (230 найменувань).  

Дисертаційна робота, що рецензується, містить експериментальний 

матеріал, супроводжується математичним описом процесів та розробкою програм 

для розрахунку та управлінням процесами. 

Вступ містить обґрунтування актуальності дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами та темами, мету та завдання дослідження, наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів. Наведені відомості щодо 

апробації роботи, публікації і особистий внесок здобувача.  

В першому розділі проведено оцінку сучасного стану біогазової енергетики 

України, проаналізовано рівень енергетичної ефективності переробки органічної 

речовини на біогаз. Показано, що на сьогодні в Україні мало використовується 

одержанний біогаз для використання у промисловості, на відміну від розвинутих 

країн світу.  

В другому розділі проведено аналіз літературних джерел щодо підвищення 

енергетичної ефективності одержання біогазу за рахунок впливу електричних, 

електромагнітних та магнітних полів. Також розглядаються теоретичні основи  

впливу таких полів на процес формування теплових потоків у пристроях для 

спалювання біогазу.  
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У третьому розділі визначено параметри електричного та магнітного поля, 

які дають змогу підвищити вихід біогазу та не мають негативного впливу на 

асоціацію мікроорганізмів, які задіяні в процесі переробки субстрату та утворенні 

метану за термофільних та мезофільних умов. Встановлено раціональний рівень 

напруженості простішого в реалізації постійного електричного поля - 0,95 0,1 

В/см. За таких умов підвищується вихід біогазу до 20% порівняно з контролем. На 

основі розробленої методики розрахунку напруженості електричного поля в 

біореакторі, запропоновано алгоритм визначення конструктивних параметрів 

пристрою для проведення ферментації субстрату.  

За дії електричного поля раціональної напруженості вихід біогазу на 

одиницю субстрату збільшується на 8,2 %, ступінь деструкції сухої органічної 

речовини – на 4,1 %.   

Четвертий розділ присвячений обґрунтуванню можливості застосування 

електричних полів для управління процесами формування теплових потоків та 

перерозподілу теплоти всередині камери нагрівальних печей, що дозволяє 

використовувати низькокалорійний у порівнянні з природним газом біогаз в 

якості первинного палива в умовах промислових підприємств і дотриманні 

заданого температурного режиму.  

Також експериментально підтверджено ефективність запропонованого  

способу впливу на розподіл теплової енергії в промислових умовах, де під дією 

постійного електричного поля у вихідному каналі установки виникає тепловий 

бар’єр з іонізованих часток продуктів згоряння, змінюючи напрям руху основного 

теплового потоку і змушуючи додатково передавати частину теплової енергії 

садці з металом. Такий метод дозволив знизити споживання газу до 21%, не 

змінюючи конструкцію печі і дотримуючись температурних і режимних 

показників процесу нагріву металу. Показано, що за використання біогазу, що  

відповідає обсягам використання природного без створення електричного поля, 

можливо забезпечити необхідні технічні та технологічні вимоги певних пічних 

агрегатів. 

У п’ятому розділі розроблено  алгоритм використання біогазу, який 

поділяється на 3 потоки, в одному з яких відбувається очищення його від домішок 

сірководню, в іншому видалення СО2 та його збагачення. У третьому потоці біогаз 

залишається без змін.  Враховуються такі вихідні дані як: хімічний склад 

необробленого сирого біогазу, його теплотворна здатність, параметри системи 

обробки та збагачення до необхідного в конкретному випадку рівня, вартість 

традиційного і біогазового палива, екологічні обмеження та можливі штрафні 

санкції в умовах будь-якого промислового підприємства. 

У шостому розділі викладено результати практичної реалізації результатів 

досліджень і на прикладі ливарного цеху промислового підприємства 

ПАТ «Запоріжсталь», визначено техніко-економічні показники впровадження 

біогазових технологій для енергозабезпечення найбільш відповідних агрегатів - 

конвеєрного рециркуляційного сушила форм і стрижнів виливниць ЛК-1 та печі 

відпалу лиття. 

За результатами економічного обґрунтування показано, що для зазначеного 

обладнання підприємства металургійного профілю природний газ може бути 
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заміщений низькокалорійними біогазовими сумішами на 94%, а економічний 

ефект складе при цьому близько 12 млн. грн. на рік. 

3. Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях. За матеріалами дисертації опубліковано: 19 статей у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України, 1 стаття у 

періодичному науковому виданні, проіндексованому у наукометричній базі 

Scopus, 2 статті у періодичних наукових виданнях інших держав.  

4. Ступінь обґрунтованості та достовірність основних висновків та 

результатів дисертації забезпечені використанням сучасного математичного 

апарату та розробкою програм для розрахунку управління процесами. Основні 

положення та висновки дисертаційної роботи 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. 

5. Наукова новизна роботи  

Вперше визначено напруженість постійного електричного поля для 

інтенсифікації процесу метаногенезу, що дозволяє скоротити час утиолізації 

субстрату та підвищити вихід біогазу.  

Ряд отриманих автором наукових доробок набули подальшого розвитку, 

зокрема 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. 

Запропоновано алгоритм використання біогазу в промисловості та 

розроблено програму для його реалізації. Розроблено математичну модель 

розподілу теплоти всередині нагрівальної установки під впливом електричного 

поля. 

6. Практичне значення отриманих результатів 

Автором експериментально підтверджено вплив полів різного виду на 

процес інтенсифікації переробки органічної сировини у біогаз при різних 

температурних режимах роботи біореактору.  

Запропоновану методику розрахунку та алгоритм визначення параметрів  

пристрою, що дозволяє створити рівномірне електричне поле в біореакторі. 

Показана можливість заміни природного газу на біогаз для промислових 

підприємств різної спрямованості, наприклад, при  термічній обробці металу у 

камерних печах періодичної дії. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані за умови 

промислових випробувань на підприємствах Запорізького регіону, а саме ПАТ 

«Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Запорізький інструментально-

механічний завод», ТОВ «Металургмонтаж-205», ЗДП «Кремнійполімер» та інші. 

7. Зауваження до дисертаційної роботи 

1.  В табл. 1.5 не коректно наведено результати розрахунку енергії, що 

міститься в отриманому за різних температур та діб біогазі. Оскільки за різної 
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температури та різної доби при періодичному режимі метаногенезу вміст метану 

в біогазі різний. Також не зрозуміло за рахунок чого відбувається підвищення та 

зниження температури в реакторі протягом 19 діб проведення процесу. 

2. Що значить термін «насичений мул», «біометаногенез»?  

3. Твердження, що при надлишку біомаси відбувається «утворення 

комплексу «субстрат-ензим-субстрат», що за кінетичним рівнянням Міхаєліса-

Ментен не здатний до наступних перетворень» є невірним, оскільки приєднання 

двох субстратів до ензиму є маловірогідним, але якщо таке відбувається, то таке 

явище не описується рівнянням Міхаєліса- Ментен. У такому випадку 

застосовується рівняння Хіла.    

 Також некоректним є твердження, наведені в табл.1.6, що сірководень 

утворюється метаноутворюючими організмами при переробці білків. Такі 

мікроорганізми не утворюють сірководень. Утворення СО відбувається при 

недостатньому доступі кисню при продукуванні біогазу. Якщо в середовищі буде 

кисень, повністю пригнічується діяльність продуцентів метану. 

Стор.59 Біогаз не може мати відносну вологість 100%. Також не зрозуміло 

відносно чого вимірюється вологість.  

 Двократне збільшення виходу метану у дріжджів та найпростіших бути 

не може, вони його не продукують (стор.95). 

4. Рівняння (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5,5.3 та інші), що наведені не коректні і їх 

неможливо застосовувати для розрахунків, оскільки поруч з коефіцієнтами 

знаходиться просто формула речовини, а не концентрація. Причому концентрація 

може бути в масових або об’ємних процентах, долях, молярна.  

5. Не зрозуміло за рахунок чого знижується вихід метану, якщо в 

газозбірнику містяться мікроорганізми роду Thiobacillus? 

6. Існує протиріччя між даними, що наведено в табл.1.10 та текстом на 

стор.73. В таблиці наведено, що концентрація СО знижується при підвищенні 

домішок в біогазі, в той час як в тексті – при підвищення домішок в біогазі якість 

спалювання погіршується і збільшується вміст в димових газах СО. 

7. Також не має пояснення чому енергія електричного розряду як і інші 

призводить до зміни концентрації речовини? Стор.93. Чому швидкість виходу 

біогазу залежить від його концентрації по висоті метантенку, яка в свою чергу 

залежить від площі поверхні метаноутворюючих бактерій. 

8. Не пояснено яким чином визначається максимально можлива 

інтенсивність електричного поля, що буде використовуватись (стор.133)? 

9. Не наведено вміст метану в біогазі, що одержують при дії електричного 

поля. При цьому твердження, що метан починає виділятись в першу добу процесу 

викликає сумнів, оскільки початковий вміст повітря в реакторі не видалявся, і 

виробництво метану не буде відбуватись доти, поки факультативно анаеробні та 

аеробні мікроорганізми, що містяться в гної, не утилізують кисень повітря.  

10. Нажаль, не наведено розрахунку витрати енергії на постійну обробку 

електричним полем середовища метантенка як лабораторного, так і особливо в 

промисловості, оскільки переносити результати, що одержані в лабораторних 

умовах (3 літри) на промислові об’єми (десятки м3) не можливо. Тому з даних, що 
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наведено в дисертації, однозначно не можна стверджувати, що обробка 

електричним полем дасть значний позитивний ефект виробництва метану.      

11. Табл. 3.5, 3.6. Не зрозуміло, що приймається за «біогаз, що утворився 

в за період часу» і «газ в системі реактор-газгольдер», чому ці дані різні і чому там 

різний вміст СО2 ? Так же не пояснено факт різкого підвищення виходу біогазу на 

9 та 14 добу, при чому вміст метану за цих умов не перевищує 45% (рис.3.19). 

Оскільки кількість метану в біогазі не вимірювалась кожну добу, то на яку добу 

надані дані щодо вмісту компонентів біогазу (стор.157). Також не має пояснення 

чому при збільшенні кількості субстрату на 3,5 % час виходу біогазу збільшуєьбся 

у 2,5 рази та більше, оскільки за наявності субстрату 5% вихід буогазу 

закінчується на 10 добу, а при 8,5 – на 34 ще продовжується (табл.3.4, рис.3.18. 

Також не пояснено чому ступінь переробки СОР при дії поля підвищується на 

12,2%, якщо в табл.3.7 всього на 4,1, як і висновках. 

12. Не наведено чим розроблена програма розрахунку розподілу 

напруженості в реакторі відрізняється від подібних. 

13. У висновках до розділу 3 заявлено, що виявлено залежність 

біологічних ефектів в групах бактерій від характеру та інтенсивності магнітного 

поля. В тексті такої залежності по групам бактерій не має. 

14. Літературний огляд завеликий. Також в дисертації відсутня глава 

«Методи дослідження», що утруднює сприйняття результатів. Також автор часто 

не робить різниці між впливом електричного та магнітного полів на асоціацію 

мікроорганізмів та субстрат.  

15. Відсутні посилання на рисунки, які взяті з інших джерел, наприклад 

рис.1.1. Таблиці 1.11 та 1.8 подібні. В табл.2.2 відсутні посилання на джерела, 

оскільки тривалість діб кожної стадії не визначалась автором. Тим паче, що це 

твердження не є коректним, оскільки усі 4 стадії виробництва метану 

відбуваються протягом всього процесу, так як субстрат перероблюється в 

основному на 60%. Також метанові бактерії не приймають участь на стадії  

ацитогенезу.  Рисунки повторюють таблиці (наприклад, рис.3.8 – табл.3.1) 

 Не наведено періоди обробки біомаси магнітними полями, що призводить 

до приросту біомаси на 10-30% (стор124).  

16. З рис. 4.9. видно, що за дії електричного поля підвищується витрата 

газу, в тексті стор.191 – зниження до 21%. 

17. Рис.5.4. не є технологічною схемою, як і рис.6.3. Також не зрозуміло 

чому для вилучення сірководню запропоновано використовувати суміш сульфату 

феруму (ІІ) та розчин амонію, хоча на схемі (рис.5.4) наведено аміак. Оскільки не 

наведено співвідношення компонентів, то за таких умов буде утворюватись 

гідроксид феруму (ІІ), який не розчинний у воді, і бажаного очищення від сульфід-

іону відбуватись не буде. Ефект буде якщо використовувати такі розчини окремо. 

Також не пояснено, що роблять з відпрацьованими розчинами, оскільки не 

проводять їх регенерації (стор.214).  

18. Нажаль не описано дослід та не наведено дані, що одержані в 

промислових умовах, а тільки заявлено, що вихід біогазу (не відомо на яку добу) 

підвищився на 22%, також не вказано вміст метану в біогазі. Твердження, що це 

відбувається за рахунок дії електричного поля на субстрат (стор.232), хоча в  
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