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Коваленка Віктора Леонідовича 

на тему «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

БІОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»,  

що представлена на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  

за спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії 

 

1. Актуальність теми дисертації 

Потенціал виробництва біогазу із сировини агрного походження, відходів 

харчової промисловості, із побутових звалищ, стічних вод комунального госпо-

дарства та промислових підприємств оцінюється в 3,2 млрд. м3 умовного метану, 

а з урахуванням додаткових можливостей аграрного виробництва - ще 3,3 млрд. 

м3 на рік. І хоча потенціал біогазу високий, але  біогазові технології, останнім 

часом, не досить активно запроваджуються в Україні. В основному це відбува-

ється через те, що при виробництві біогазу значна кількість отриманої енергії 

витрачається на забезпечення процесу бродіння, а саме: дотримання необхідного 

температурного режиму всередині біореактору та перемішування субстрату, без 

яких ефективність процесу суттєво зменшується. Середнє споживання виробле-

ної енергії для забезпечення процесу в самому біореакторі у широтах України 

становить: теплової — 15-30%, й, додатково, електричної — 6-9 %. Важливою, з 

енергетичної точки зору, є також тривалість технологічного циклу переробки бі-

омаси, яка є визначальним фактором собівартості виробництва. 

Додатково до традиційні способів підвищення енергоефективності біога-

зових технологій, в роботі запропоновано електрофізичні методи, а саме стиму-

ляція мікроорганізмів, що беруть участь у виробництві цього енергоресурсу, еле-

ктричними, магнітними, електромагнітними та безпосередній вплив на процес 

формування теплових потоків у пристроях для спалювання біогазу. 

Встановлено, що наявний значний за обсягом масив інформації щодо еле-

ктрофізичного впливу на задіяні в біометаногенезі мікроорганізми має безсисте-

мний характер, а параметри його вибіркові і, в деяких випадках, неоформалізо-

вані. Комплексні ж дослідження, які могли б показати ефективність впливу на 

субстрат в цілому, а не на окремий штам бактерій або тип дріжджів, також не 

формалізовані в достатній мірі, а механізм формування теплових потоків у при-

строях для спалювання біогазової суміші недостатньо вивчений.  

Все це (вищеозначене) вимальовує науково-технічну проблему підви-

щення енергетичної ефективності процесів виробництва та спалювання біогазо-

вих сумішей шляхом застосування електрофізичних методів впливу, шляхи 

розв’язання якої складають зміст дисертаційного дослідження Коваленка Вік-

тора Леонідовича.  

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-технічну проблему під-

вищення енергетичної ефективності процесів виробництва та спалювання біога-

зових сумішей шляхом застосування електрофізичних методів впливу.  
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Мета дисертаційної роботи полягає у розробці основних наукових поло-

жень щодо доведення можливості електрофізичного впливу на процес виробни-

цтва біогазу та ефективного його споживання відповідним обладнанням в умовах 

промислових підприємств.  

Об’єктом дослідження є процес електрофізичного впливу на енергетичну 

ефективність і технологічні аспекти виробництва та спалювання біогазових су-

мішей. 

Предметом дослідження є функціональні та технологічні зв’язки парамет-

рів електрофізичних методів впливу на інтенсифікацію вироблення біогазу та ке-

рування тепловими потоками в камерах нагрівальних пристроїв із загальною ене-

ргетичною ефективністю біогазових технологій. 

 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами 

Матеріали дисертації є складовою часиною науково-дослідних робіт Запо-

різького національного університету, Запорізької державної інженерної академії 

МОН України та Інституту відновлюваної енергетики НАН України за кількома 

держбюджетними та однією госпдоговірною темами. Зокрема, автором вказано 

чотири теми, що виконувались з 2011 по 2019 роки, і в яких він брав участь як 

виконавець. А саме: «Розробити науково-технічні засади підвищення енергоефе-

ктивності та екологічності технологій перетворення біомаси в електричну та те-

плову енергію; «Дослідження організаційно-економічних та технічних аспектів 

енерговикористання й узгодження відповідних механізмів підвищення енергое-

фективності суспільного виробництва»; «Дослідження суміщення процесів роз-

ливання-кристалізації і обробки металів для виготовлення суцільних і порожни-

стих заготовок подвійного призначення»; «Дослідження енергозберігаючих тех-

нологій, раціональних режимів енергоспоживання та розробка методичних засад 

енергетичного менеджменту». Зазначені теми безпосередньо пов’язані з темати-

кою дисертаційної роботи та присвячені вирішенню важливої науково-технічної 

проблеми підвищення енергетичної ефективності процесів виробництва та спа-

лювання біогазових сумішей шляхом застосування електрофізичних методів 

впливу. 

 

3. Наукова новизна отриманих результатів  

Виконані дисертаційні дослідження дозволяють здійснити теоретичне уза-

гальнення і розв’язати науко-технічну проблему, яка полягає у застосуванні еле-

ктрофізичних методів впливу з метою підвищенні енергетичної ефективності 

процесів виробництва та спалювання біогазу.  

Серед зазначених автором результатів, які оцінюються як отримані впе-

рше, можна зазначити: 

- що розроблено та обґрунтовано принципові положення процесу електро-

фізичного впливу на біогазові технології щодо виробництва та спалювання біо-

газових сумішей, що дозволило підвищити енергетичну ефективність їх викори-

стання; 

- на основі теоретичних припущень та експериментальних досліджень під-

тверджено комплексний вплив полів різного роду на процес інтенсифікації 
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виділення біогазу при різних температурах субстрату, режимах перемішування 

та значеннях параметрів поля, що призводить до підвищення загальної ефектив-

ності роботи біогазових установок. 

- 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 підви-

щення ступеня деструкції сухої органічної речовини та збільшення питомого ви-

ходу метану на одиницю субстрату. 

Ряд використаних автором методів набули подальшого розвитку, зокрема: 

- дослідження щодо застосування електричних полів для управління про-

цесами формування теплових потоків та розподілу теплоти всередині камери на-

грівальних печей, що дозволяє використовувати низькокалорійні біогазові су-

міші в якості первинного палива при дотриманні заданого температурного ре-

жиму в межах економічної доцільності переходу на відновлювані джерела енер-

гії. 

- розвинуто теоретичні та технологічні основи підвищення енергетичної 

ефективності та удосконалення процесів виробництва і спалювання біогазу в 

умовах промислових підприємств шляхом використання електрофізичних мето-

дів впливу, що дозволило застосовувати біогаз в якості первинного палива для 

визначеного кола найпоширеніших споживачів. 

4. Обґрунтованість і достовірність наукових положень і результатів 

Основні положення дисертації, висновки і рекомендації достатньо обґрун-

товані. Теоретичні дослідження базуються на використанні методів теоретичної 

теплотехніки, аналітичної математики, методів моделювання процесів і техніч-

них систем. Експериментальні дослідження проведено із застосуванням матема-

тичної статистики, планування багатофакторного експерименту. Аналіз резуль-

татів експериментальних та теоретичних досліджень виконано із застосуванням 

спеціалізованих комп’ютерних програм. Експериментальні дослідження прово-

дилися на спеціально створених установках із використанням стандартних та ро-

зроблених методик. 

По кожному з розділів дисертації зроблено окремі висновки, а в заключній 

частині наведено узагальнюючі висновки. Висновки є обґрунтованими, логічно 

завершеними та випливають зі змісту дисертації. Зокрема, у висновках детально 

відображено результати вирішення поставлених наукових задач. 

5. Наукове значення та практична цінність 

Експериментально підтверджено вплив полів різного роду на процес інте-

нсифікації виділення біогазу при різних температурних режимах роботи біореа-

ктора та значеннях параметрів поля, отримано відповідні залежності., а також 

створено дослідну біогазову установку з пристроєм впливу на субстрат електри-

чними, магнітними та електромагнітними полями, що дозволило встановити кі-

лькісно-якісні показники отриманого біогазу в широкому температурному діапа-

зоні її роботи та значеннях параметрів поля. 
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Розроблено спеціальний пристрій, який виконує функцію ефективного пе-

ремішування субстрату і забезпечує рівномірність електричного поля в об’ємі 

біореактору та створює оптимальні умови для розвитку мікроорганізмів, що до-

зволяє скоротити тривалість циклу біометаногенезу, призводить до підвищення 

ступеня деструкції сухої органічної речовини та збільшення питомого виходу 

метану на одиницю субстрату. 

Встановлено закономірності та створено математичну модель розподілу 

теплоти всередині нагрівальної установки під впливом просторового електрич-

ного поля, що дає можливість використовувати для термічної обробки металу у 

камерних печах періодичної дії низькокалорійні біогазові суміші. 

Результати дослідження в лабораторних і промислових умовах впрова-

дженні 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 енерго-

ефективності при підготовці фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», де розроблено відповідне методичне забез-

печення з дисципліни «Поновлювані та альтернативні джерела енергії». 

6. Повнота опублікування результатів  

Матеріали дисертаційної роботи 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. 

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 16 міжнарод-

них науково-технічних конференціях та семінарах, в тому числі зарубіжних.  

7. Зміст дисертації та її завершеність 

Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, спи-

ску використаних джерел (231 найменуваня, із них 150 латиницею) і 5 додатків. 

Основний зміст викладений на 267 сторінках друкованого тексту, що відповідає 

існуючим вимогам (наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження 

Вимог до оформлення дисертації»). 

 

Вступ містить обгрунтування актуальності теми дисертації, зв’язок роботи 

з науковими програмами та темами, мету та задачі дослідження, використані ме-

тоди, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. Наведені 

відомості щодо апробації роботи, публікації і особистий внесок здобувача.  
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В першому розділі проведено оцінку сучасного стану біогазової енерге-

тики в Україні, а також енергетичну ефективність переробки органічної речо-

вини на біогаз. Встановлено, що біогазова енергетика має велику перспективу 

запровадження в Україні, але, як відомо, при виробництві біогазу значна кіль-

кість отриманої енергії витрачається на забезпечення процесу бродіння, а саме: 

дотримання необхідного температурного режиму всередині біореактору та пере-

мішування субстрату, без яких ефективність процесу суттєво зменшується. Крім 

того, вона залежить як від обраної технології, походження сировини і конструк-

ції основних елементів біогазових установок, так і від кліматичних умов району 

їх розташування. Середнє споживання виробленої енергії для забезпечення про-

цесу в самому біореакторі у широтах України становить: теплової — 15 - 30%, й, 

додатково, електричної — 6 - 9 %. З енергетичної точки зору, важлива також 

тривалість технологічного циклу переробки біомаси, яка є визначальним факто-

ром собівартості виробництва. 

Зроблено висновок, що оскільки традиційні способи підвищення енергое-

фективності біогазових технологій майже вичерпали себе, необхідним є визна-

чення можливості інтенсифікації процесу виробництва та споживання біогазу ін-

шими засобами і методами. Запропоновано підвищувати енергетичну ефектив-

ності біогазових технологій шляхом використання електрофізичних методів, а 

саме стимуляцією мікроорганізмів, що беруть участь у виробництві цього енер-

горесурсу, електричними, магнітними, електромагнітними та іншими полями і 

безпосереднім їх впливом на процес формування теплових потоків у пристроях 

для спалювання біогазової суміші. 

 

В другому розділі проведено аналіз наукових досліджень із тематики ди-

сертаційної роботи, розглянуто науково-технічні проблеми, що виникають при 

використанні полів різного роду для підвищення енергетичної ефективності про-

цесів виробництва та спалювання біогазових сумішей. Встановлено, що наявний 

значний за обсягом масив інформації щодо електрофізичного впливу на задіяні 

в біометаногенезі мікроорганізми має безсистемний характер, а параметри його 

вибіркові і, в деяких випадках, невідомі. Комплексні ж дослідження, які могли б 

показати ефективність впливу на субстрат в цілому, а не на окремий штам бак-

терій або тип дріжджів, не були проведені взагалі, що свідчить про необхідність 

їх подальшого уточнення шляхом проведення відповідних дослідів та експери-

ментів. 

Також, встановлено необхідність дослідити можливість використання еле-

ктричних полів для інтенсифікації процесів теплообміну в нагрівальних прист-

роях, систематизувати теоретичні та експериментальні дані щодо механізмів 

впливу на такий процес, що дозволить комплексно вирішити задачу підвищення 

їх енергетичної ефективності. 

 

В третьому розділі проведено масштабні експериментальні дослідження, 

якими підтверджено вплив полів різного роду на процес інтенсифікації виді-

лення біогазу, що призводить до підвищення загальної ефективності роботи біо-

газових установок, та встановлено оптимальний рівень напруженості най- 
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більш дієвого і простішого в реалізації постійного електричного поля, при якій 

спостерігається максимізація газовиділення. Запропоновано спеціальний прист-

рій, який створює оптимальні умови для розвитку мікроорганізмів в середині бі-

ореактору. 

Для проведення комплексних експериментальних досліджень проаналізо-

вано існуючі системи дослідження процесу біометаногенезу в різних умовах 

його перебігу та розроблено і реалізовано фізичну модель біогазової установки, 

яка враховує особливості наукового запиту і дозволяє дослідити вплив на перебіг 

біометаногенезу різних параметрів: температури, інтенсивності перемішування 

та характеристиках електричного, магнітного та електромагнітного поля. 

 

В четвертому розділі викладено результати експериментального дослі-

дження можливості застосування електричних полів для управління процесами 

формування теплових потоків та перерозподілу теплоти всередині камери нагрі-

вальних печей, що дозволяє використовувати низькокалорійні у порівнянні з 

природним газом біогазові суміші в якості первинного палива в умовах промис-

лових підприємств і дотриманні заданого температурного режиму та не виходячи 

за межі економічної доцільності переходу на таке альтернативне джерело енергії. 

Для з’ясування такої можливості і проведення відповідних експериментів 

розроблено і створено спеціальну пічну установку та для отримання математич-

ної моделі, що дозволяє визначати температуру у заданому місці нагрівальної 

камери під дією просторового електричного поля проведено відповідні досліди з 

урахуванням специфіки поставленого завдання. В результаті перевірки матема-

тичної моделі камерної печі підтверджена її адекватність реальним процесам.  

Для підтвердження ефективності запропонованого способу в реальних 

умовах і створення засобів його впровадження в промисловості проведено серію 

промислових експериментів на печі відпалу з викатним подом на базі підприєм-

ства ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». В результаті застосування 

запропонованого методу вдалося знизити споживання газової суміші, не зміню-

ючи конструкцію печі та забезпечуючи необхідні температурні і режимні показ-

ники процесу нагріву металу. 

 

В п’ятому розділі розглянуто питання екологічної та економічної складо-

вої процесу споживання біогазових сумішей в умовах промислових підприємств. 

Запропоновано раціональні шляхи підвищення енергетичної ефективності вико-

ристання біогазу із застосуванням методів його обробки очищенням і збагачен-

ням до необхідної у конкретному випадку якості в межах економічної доцільно-

сті. 

Запропоновано спрощену блок-схему, а також повнофункціональну схему 

багатоступінчастої обробки біогазової суміші за паралельним принципом для по-

треб промислових споживачів, що відкриває можливість одержання необхідної 

якості палива шляхом керування витратою біогазу на кожному етапі очищення 

та збагачення при мінімально-необхідній потужності відповідного обла- 
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днання, та можливості регулювання хімічного складу біогазу в широких межах, 

залежно від конкретних умов. 

Також, запропоновано алгоритм визначення ефективності використання 

біогазових сумішей в промислових пічних установках, заснований на цикліч-

ному розрахунку основних техніко-економічних показників та враховує такі ви-

хідні дані як: хімічний склад необробленого сирого біогазу, його теплотворну 

здатність, параметри системи обробки та збагачення до необхідного в конкрет-

ному випадку рівня, вартість традиційного і біогазового палива, екологічні об-

меження та можливі штрафні санкції в умовах будь-якого промислового підпри-

ємства. 

 

В 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 те-

хнологій агрегати та розраховано, що за оптимальним варіантом природний газ 

може бути заміщеним біогазом на 94%, а економічний ефект складе близько 

11,6 млн. грн. на рік при прогнозованому строку окупності не більше 2 років. 

 

У висновках узагальнено основні наукові та практичні результати, отри-

мані в дисертаційній роботі. 

Розділи дисертації логічно пов’язані між собою і є цілісним дослідженням. 

Дисертаційна робота та автореферат написані з використанням сучасної наукової 

термінології, чітко висвітлюють методи досліджень та отримані результати. 

Зміст автореферату достатньо повно відображає зміст дисертації, а основні нау-

кові положення, що містяться в них, ідентичні. 

8. Зауваження 

1. В першому розділі доречно було б навести основні типи біогазових ус-

тановок та вказати переваги та недоліки використання електрофізичних методів 

для них. 

2. В описі експериментальних досліджень доречно було б вказати за якими 

методами виконувалися ці дослідження та як встановлювалася адекватність 

отриманих математичний залежностей. 

3. На рис. 3.5 наведено диференційовану за часом залежність виходу біо-

газу під дією постійного електричного поля, а на рис. 3.6 – інтегральну. Проте, 

якому закону розподілу відповідають ці криві не зазначено. 

4. На рис. 3.19 представлено залежність концентрації метану в біогазі зале-

жно від тривалості бродіння (τ) для субстратів К0, тобто без впливу на нього еле-

ктричного поля, та Кел , тобто такого, що піддається йому протягом циклу. Але 

чим пояснюється коливальний процес концентрації метану в біогазі від тривало-

сті бродіння в тексті не зазначено. 

5. В розділі 3.6. не вказано основні конструкційно-технологічні параметри 

пристрою для інтенсифікації виділення біогазу в реакторі, а наведено лише його 

схему. Хоча методика визначення цих параметрів наведена в розділі 3.7. 
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6. В розділі 4.6. наведено алгоритм визначення раціональних енергетичних 

параметрів нагрівальної печі із просторовим електричним полем, але самі пара-

метри не наведено. 

7. В результаті проведення експериментів щодо визначення обсягів та які-

сних характеристик біогазової суміші, отриманої під впливом полів різного виду, 

не зрозуміло, чи зберігаються отримані залежності при переході до біореакторів 

промислового виконання більшого розміру, тобто який характер буде мати кое-

фіцієнт масштабування (лінійний, квадратичний тощо.) 

8. При застосуванні електрофізичних методів впливу на процес виробниц-

тва і спалювання біогазових сумішей, слід було б визначити доцільність впрова-

дження такого способу з енергетичної точки зору, тобто співвідношення витрат 

на створення зазначених полів і отриманого економічного ефекту. В роботі ж 

проводиться техніко-економічний розрахунок переведення на біогаз певних на-

грівальних пристроїв без врахування електричної складової витрат. 

9. На стор. 163 при визначенні напруженості поля в заданому місці біореа-

ктора не вказано, чому саме обрано для розрахунків метод вторинних джерел і 

які фундаментальні закони покладені в його основу. А також, бажано було б об-

ґрунтувати, чому саме використано наведені інтегральні рівняння? 

Зроблені зауваження мають переважно формальний або рекомендаційний 

характер та не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. 

9. Загальний висновок опонента по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Коваленка Віктора Леонідовича на тему «Електрофі-

зичні методи підвищення ефективності біогазових технологій» є завершеною на-

уковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що вирі-

шують актуальну науково-прикладну проблему підвищення енергетичної ефек-

тивності процесів виробництва та спалювання біогазу шляхом застосування еле-

ктрофізичних методів впливу. Розглянуто широкий клас задач підвищення енер-

гетичної ефективності процесів інтенсифікації виробництва та спалювання біо-

газу в умовах промисловості, що дозволило збільшити загальну ефективність ро-

боти біогазових установок та використовувати низькокалорійні біогазові суміші 

в якості первинного палива для певного кола споживачів при дотриманні зада-

ного температурного режиму та не виходячи за межі економічної доцільності пе-

реходу на альтернативне джерело енергії.  

В роботі проведено масштабні експериментальні дослідження та створено 

для цього унікальні дослідні установки, що дозволило встановити оптимальні 

параметри впливу на субстрат та розробити рекомендації щодо керування тепло-

вими потоками всередині пічних установок і, в подальшому, перенести резуль-

тати дисертаційної роботи в практичну площину застосування в умовах промис-

лових 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  
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ми), а її автор, Коваленко Віктор Леонідович, заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.08 – перетворювання від-

новлюваних видів енергії. 
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