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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора технічних наук, професора Голікова 

Володимира Антоновича на дисертаційну роботу Коробко Володимира 

Владиславовича "Розвиток науково-технічних основ утилізації 

низькопотенційної теплоти суднових енергетичних установок 

термоакустичними технологіями" подану на здобуття наукового ступеня 

доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.03 - двигуни та енергетичні 

установки 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

1.1. Структура та обсяг дисертації. 

Робота виконана в Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова. Дисертація складається з анотації, вступу, 6 розділів, 

висновків, переліку джерел посилання, додатків. Загальний обсяг дисертації 

306 сторінки, у тому числі 262 сторінок основного тексту, 143 рисунки на 122 

сторінках та 28 таблиць, список використаних джерел інформації з 234 

найменувань на 27 сторінках, 3 додатки на 17 сторінках. 

          1.2. Оформлення дисертації. Дисертаційна робота оформлена відповідно 

до стандарту ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення". 

Матеріал дисертації викладено грамотною технічною мовою в логічній 

послідовності відповідно до поставлених задач дослідження.  

Обсяг і структура роботи відповідають вимогам, встановленим МОН 

України для дисертацій на здобуття наукових ступенів. 

Зміст автореферату ідентичний змістові дисертації і відображає її основні 

положення. 

1.3. Зміст дисертації, об’єкт і предмет дослідження відповідають 

паспорту спеціальності 05.05.03 - двигуни та енергетичні установки за 

формулою спеціальності та напрямами досліджень (2, 4,6, 12). 
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Зміст роботи. 

В анотації стисло викладено основні кваліфікаційні показники і зміст 

роботи, подано список опублікованих праць за темою дисертації із зазначенням 

особистого внеску здобувача. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми та и зв’язок з науковими 

програмами і планами, темами, сформульовано науково-прикладну проблему, 

яка вирішується в дисертації мету, робочі наукові гіпотези та задачі наукового 

дослідження, об’єкт, предмет і метод дослідження, обґрунтованість і 

достовірність наукових положень, результатів та висновків, сформульовано 

наукову новизну, наукові положення, теоретичне та практичне значення 

одержаних результатів, їх впровадження, особистий внесок здобувача, 

відомості про апробацію на конференціях та повноту викладення в публікаціях. 

У першому розділі розглянуто стан та тенденції розвитку суспільного 

енергоспоживання, показано структуру глобальних теплових викидів за 

групами споживачів енергії в залежності від їх температури. Проаналізовано 

стан проблеми використання низькотемпературних теплових викидів СЕУ, що 

є актуальною проблемою, яка має велике прикладне значення. Показано, що 

для її вирішення необхідна розробка термоакустичних систем 

енергозбереження на принципово нових теоретично-прикладних засадах. За 

результатами аналізу сучасного стану термоакустичних технологій було 

визначено тенденції їх розвитку, напрямки роботи, обґрунтування мети і 

постановка завдань досліджень, сформульовано науково-технічну проблему. 

У другому розділі розроблено структурну схему досліджень, визначено 

найбільш доцільні методи вирішення науково-технічної проблеми. 

Обґрунтовані методи дослідження термоакустичної системи використання 

теплових викидів суднових енергетичних установок. 

Сформована математична модель процесів суднової енергетичної 

установки у вигляді системи балансових рівнянь енергетичних та 

матеріальних потоків головних, допоміжних двигунів і термоакустичного 

двигуна. Для розв’язання двовимірного розподілу температури в об’ємі 
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матриці термоакустичного двигуна в залежності від температур- поверхні 

теплообмінників, теплофізичних параметрів теплоносіїв, інтенсивності 

процесів тепловіддачі та їх розмірів використано рішення кийової задачі. 

Обгрунтовені методи експериментального дослідження робочих 

процесів та характеристик термоакустичних двигунів, зокрема з однофазним і 

з двофазним робочим середовищем. Вимірювання, реєстрація та первинна 

обробка фізичних показників температури елементів та робочих середовищ 

термоакустичних двигунів, осциляції акустичного тиску, температури та 

коливальної швидкості, здійснювалися за допомогою контрольно- 

вимірювальної системи. Гідродинамічні параметри середовища в резонаторі 

досліджувалися за допомогою комплекту термоанемометрів DISA-5500. 

Похибка прямих експериментальних вимірювань не перевищує 2,5 %, а                      

не   прямих - 6 %, що є достатнім для наявних досліджень. 

У третьому розділі приведені результати експериментальних та 

теоретичних досліджень процесів при запуску та роботі низькотемпературних 

термоакустичних двигунів, які показали, що: термоакустичний двигун з 

двокомпонентним робочим середовищем запустився при температурі в 

резонаторі 353 К, на відміну від умов роботи з повітрям, коли ця температура 

досягає 438 К; повздовжній градієнт температури в стеку при вологому 

робочому середовищі становив 1,2-1,3 К/мм у порівнянні зі звичайними 

умовами, коли цей градієнт склвдає не менше від 2,9 К/мм: акустична 

потужність термоакустичного двигуна на робочому режимі досягла 350 Вт, що 

в 2,5 рази перевищує потужність термоакустичного двигуна для сухого 

повітря; для виникнення термоакустичних коливань у низькотемпературних 

термоакустичних двигунах із циклом Брайтона необхідно забезпечити не 

тільки температурний градієнт, але й створити додаткові чинники збудження. 

Четвертий розділ присвячено вирішенню завдання по зменшенню 

втрат у термоакустичному двигуні з імпульсною двонаправленною турбіною,а 

також були проведені експериментальні та розрахункові  ЗD СFD-

дослідження.                                                                
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 Результати вимірювань та розрахунків показали, що: в діапазоні частот       

50-250 Гц оберти імпульсної двонаправленої турбіни зберігалися в межах 

4200-4500 об/хв та дало можливість зменшити габарити термоакустичного 

двигуна; зона інтенсивних зворотних та тангенціальних течій розташована 

безпосередньо за обтічниками імпульсної двонаправленої турбіни; а 

запобігання цим втратам здійснено   зміною конструкції статорних 

лопаток імпульсної двонаправленої турбіни шляхом додавання прямолінійної 

ділянки; при зростанні довжини прямолінійної ділянки імпульс вторинних 

тангенційних течій у резонаторі зменшується, а крутний момент на роторі 

турбіни зростає. 

У п’ятому розділі складені рекомендації щодо побудови раціональних 

схемних рішень термоакустичних систем використання низькопотенційної 

теплоти для транспорту, енергетики та мікро кліматичних систем, а також 

сформульовані методологічні основи побудови термоакустичних систем 

утилізації низькотемпературних джерел енергії. 

Результати проведених здобувачем досліджень показали, що термоакустичні 

технології розширюють ресурсну базу систем використання 

низькопотенційної теплоти до температурних потенціалів, нижчих за 

довкілля. Доцільність застосовування конкретного типу термоакустичних 

систем визначається з урахуванням необхідних і достатніх  факторів, які були 

визначені при дослідженнях. Використання термоакустичних 

низькотемпературних систем дозволяє зменшити втрати теплоти та пального, 

підвищити загальну ефективність та екологічність енергетичного обладнання. 

У шостому розділі розглянуто напрями використання результатів 

досліджень в судновій енергетиці, промисловісті і відновлювальній 

енергетиці. 

Наведено висновки по дисертаційній роботі. 
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II. АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

                     Актуальність теми дисертації 

Вимоги до екологічної безпеки суднен (СЕУ) International Maritime 

Organization, прийнятими ще  в кінці 2019 році і 'встановлюють завдання на 

скорочення споживання вуглецевих палив. Підвищенню ефективності 

енергетичних установок за рахунок утилізації скидної теплоти присвячені 

чисельні наукові дослідження. Вдосконалення суднових двигунів та перехід на 

кріогенні палива призвели до зменшення температурного градієнта  відхідних 

газів, що ускладнює застосування відомих технологій енергозбереження. 

Для утилізації скидних низькотемпературних теплових викидів з 

двігунів внутрішнього згоряння перспективним стало використання 

термоакустичних технологій на базі термоакустичних двигунів або 

термоакустичних рефрижератораторів. 

  В роботі візначається, що однозначною проблемою їх  використання є 

відсутність узагальнюючих положень щодо проектування, впровадження та 

експлуатації термоакустичних систем, утилізації теплових викидів 

енергетичних установок.  

Автор стверджує, що створення суднових термоакустичних систем 

енергозбереження, здатних утилізувати низькопотенційні теплові викиди СЕУ 

та продукувати механічну роботу, є актуальним науково-технічним 

завданням, а тому має значний практичний інтерес. 

 Науково-прикладною проблемою, яка вирішується в дисертації,  за 

висновками здобувача, полягає у підвищенні ефективності використання 

вторинних енергетичних ресурсів та зменьшення викидів токсичних 

компонентів відпрацьованих газів шляхом раціональної організації 

перетворення енергії в термоакустичних системах утилізації низькопотенційної 

теплоти суднових енергетичних установок. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Методологічну основу дослідження становить системний підхід до 
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вдосконалення термоакустичних технологій утилізації низькопотенційної 

теплоти суднових енергетичних установок з використанням для її підвищення 

одно- і двофазних робочих тіл двигунів та застосуванням імпульсної 

двонаправленої турбіни зі зміною конструкції статорних лопаток шляхом 

додавання прямолінійної ділянки. 

Теоретико-експериментальне розв’язання завдань дослідження проведене 

на єдиній методологічній основі. Розв’язання рівнянь узагальненої 

багаторівневої математичної моделі суднової енергетичної установки, в якій 

теплові двигуни розглядаються, як джерела скидної теплоти, а термоакустична 

система енергозбереження забезпечує утилізацію цих викидів та продукування 

механічної роботи або додаткової електричної енергії, що сприяє зменшенню 

споживання пального, здійснене з використанням сучасного комплексу 

обчислювальної гідродинаміки і термоакустики. При розрахунках 

використовувалася загальна теорія математичного моделювання, а при обробці 

даних і перевірці гіпотез - системний підхід та порівняльний аналіз отриманих 

результатів математичного моделювання з даними експериментальних 

досліджень. 

Експериментальні дослідження термоакустичних двигунів для 

енергетичних систем проведено на спеціально створених стендах із 

застосуванням датчиків для вимірювання фізичних параметрів, а саме датчики: 

тиску, температури, витрат теплоносія, струму та напруги, акселерометри, 

термоанемометрів. 

Фізичну основу дослідження становлять класичні моделі процесів 

гідроаеродинаміки, тепломасообміну і акустики в градієнтних полях одно- і 

двофазних середовищах у вигляді системи диференційних рівнянь у частинних 

похідних, що описують закони збереження імпульсу, енергії і маси при 

турбулентному русі в’язкої рідини з умовами однозначності. 
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        Достовірність наукових результатів роботи 

 

Достовірність наукових результатів забезпечена: коректною фізичною та 

математичною постановкою завдань дослідження: застосуванням для 

розрахунку фундаментальних законів збереження енергії, маси та імпульсу 

газових потоків, сучасних методів 3D - моделювання та експериментальних 

досліджень з високоточними системами вимірювань: задовільним узгодженням 

результатів моделювання з експериментальними даними з теплообміну, 

гідродинаміки і акустики повітряного потоку: збереженням встановлених 

закономірностей в діапазоні режимів експериментальних досліджень: 

випробуваннями експериментального зразка термоакустичного турбінного 

двигуна. 

Новизна наукових результатів роботи 

Нові наукові результати, отримані автором, полягають у тому, що 

в результаті виконаних наукових досліджень отримав подальший 

розвиток напрям створення інноваційного обладнання енергетичних 

установок з утилізацією теплоти на основі термоакустичних технологій та 

розроблена концепція використання низькопотенціальних джерел теплоти  в  

тому разі і кріогенних шляхом комбінованого використання різних джерел 

на  суднах, промислових об’єктах і кліматичних системах, реалізація якої 

забезпечує підвищення ефективного ККД СЕУ. 

 Вперше встановлено, що:  

- ефективність утилізації теплоти низькопотенційних джерел 

суднових енергетичних установок, в межах температурних потенціалів 

110- 530 К відносно потенціалу довкілля при використанні 

термоакустичних процесів і забезпеченні однорідності поля температур 

однофазного робочого тіла на рівні 0,95-0,99, відносно циклу Карно, 

досягає для циклу Брайтона рівня 15-17 %, а для циклу Стірлінга складає 

40-42 %, при цьому знижує питому масу установки з 45-75 кг/кВт до 

12,5-25,0 кг/кВт у порівнянні з існуючими установками, які працюють на 
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органічних теплоносіях; 

           - використання в низькотемпературних термоакустичних двигунах 

рекуперативних теплообмінників з проміжними теплоносіями призводить до 

виникнення неоднорідності полів температур у робочому тілі та матриці, а це 

знижує ефективність термоакустичних перетворень в 1,1-1,3 рази, в порівнянні 

з теоретично досяжним рівнем ефективності для наявного температурного 

потенціалу; 

- утилізація теплоти низькопотенційних джерел термоакустичними 

процесами в СЕУ забезпечує додаткове отримання потужності на рівні 4-

8 %, та зменшення споживання палива в межах 4-10 %; 

- термоакустичні технології розширюють робочий температурний 

діапазон систем енергозбереження до 110 К та дозволяють утилізувати 

кріогенний потенціал скраплених газоподібних палив (LNG, NH3) для 

отримання додаткової механічної роботи; 

 - повздовжній температурний градієнт у матриці термоакустичного 

двигуна є тільки необхідною умовою для виникнення самочинних 

термоакустичних коливань, а достатньою умовою - поява та розвиткок 

термоконвекційних течій; 

- використання в термоакустичних двигунах суднових систем 

енергозбереження теплообмінників з фазовим переходом для забезпечення 

однорідності полів температур у робочому тілі в процесах термоакустичних 

перетворень і двокомпонентних робочих тіл доцільне для утилізації теплових 

викидів з потенціалом 355-365 К. 

Вдосконалено: 

- математичну модель енергетичної установки, як послідовного процесу 

в системі «енергетична установка-джерела теплоти-термоакустична 

утилізація теплоти-довкілля», яка враховує особливості теплофізичних 

процесів у термоакустичних двигунах, а саме їх залежність від організації 

енергообміну між робочим тілом, матрицею термоакустичного двигуна та 

зовнішніми джерелами енергії, що сприяє створенню раціональних схемних та 
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конструктивних рішень систем енергозбереження; 

- механізм перетворення акустичної енергії в механічну роботу при 

використанні імпульсної двонаправленої турбіни в складі термоакустичного 

двигуна за рахунок профілювання проточної частини, а саме статорних 

лопаток, довжина прямолінійної ділянки яких має бути не менше 1,5-2,0 

довжини криволінійної ділянки, що зменшує втрати енергії, які пов’язані з 

виникненням обертальних квазістаціонарних течій; 

Отримали подальший розвиток технології енергозбереження та 

використання низькопотенційної теплоти в судновій енергетиці, промисловості 

та відновлювальній енергетиці за рахунок впровадження термоакустичних 

систем використання низькопотенційних теплових ресурсів, в тому числі 

кріогенних. 

На основі отриманих наукових результатів здобувач сформулював 

наступні наукові положення: 

- підвищення енергетичної ефетивності та екологічності суднових 

енергетичних установок  забезпечується  утилізацією скидної 

низькопотенційної теплоти енергетичних установок і зовнішніх джерел 

термоакустичними процесами, які визначаються неоднорідністю полів 

температур та швидкостей у процесах енергоперетворення; 

- зниження нерівномірності теплових потоків при теплопередачі на поверхнях 

теплообмінника і матриці забезпечує максимальну густину теплових 

потоків та підвищує ефективність утилізації теплоти термоакустичними 

процесами. 

Значення отриманих в роботі результатів для 

теорії та практики  

Теоретичне значення  мають наступні результати дослідження: 

- ефективність утилізації теплоти низькопотенційних джерел  

суднових енергетичних установок, у межах температурних потенціалів           

10-530 К відносно потенціалу довкілля при використанні термоакустичних 

процесів і забезпеченні однорідності поля температур однофазного робочого 
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тіла на рівні 0,95-0,99, відносно циклу Карно, досягає для циклу Брайтона рівня 

15-17 %, а для циклу                        Стірлінга -  40-42 %, при цьому знижує 

питому масу установок з 45-75 кг/кВт до 12,5-25,0 кг/кВт, у порівнянні з 

існуючими установками, які працюють на органічних теплоносіях; 

  - утилізація низькотемпературної скидної теплоти суднових 

енергетичних установок, у тому числі кріогенних викидів, термоакустичними 

процесами забезпечує отримання додаткової потужності на рівні 5-10 %, а 

саме: з МОД на 5-8 %, із СОД на 6-9 %, з ГТД на 3,0-4,5 %, тазменшення 

споживання палива в межах 4-10 %; 

 - для СЕУ термоакустичні технології розширюють нижню межу робочого 

температурного діапазону суднових систем енергозбереження до 110 К та 

дозволяють утилізувати кріогенний потенціал скраплених газоподібних палив 

(LNG, NH3) для отримання додаткової механічної роботи в об’ємі 1,2-2,5 % від 

потужності двигунів, які споживають кріогенне паливо. 

Практична цінність  результатів дослідження підтверджується: 

       - схемними рішенями низькотемпературних термоакустичних систем 

енергозбереження, призначених для використання в судновій енрргетаці, 

промисловості та кліматичних системах; 

  -  наявністю експериментальних зразків термоакустичних турбінних 

двигунів систем енергозбереження; 

      -  практичними рекомендаціями з проектування термоакустичних систем 

утилізації теплоти низькотемпературних джерел енергії та елементів 

термоакустичних теплових машин. 

Новизна одержаних автором наукових результатів, їх значення для  теорії 

і практики свідчать про достатньо високий науковий рівень дисертації. 

Перспективи використання результатів досліджень 

 Результати роботи впроваджені в ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"                  

(м. Миколаїв) - при проектуванні нових видів газотурбінної техніки; АТ                 

"Завод "Екватор" (м. Миколаїв) - при розробці нових зразків обладнання 

систем кондиціонування та охолодження автономних модулів різного 
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призначення; ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН»» (м. Миколаїв) - при 

плануванні робіт з модернізації суднових енергетичних установок суден, 

розробці перспективних зразків енергетичного обладнання широкого спектру 

використання та в ході виконання заходів, пов’язаних з реконструкцією 

виробничих потужностей підприємства; ПрАТ УкрНДІТСМ (м. Миколаїв) - 

при розробці проектної пропозиції з модернізації модульної станції 

регазифікації скрапленого природнього газу продуктивністю до 500 

нмз/годину, в яких передбачено використання термоакустичних установок 

регазифікації скрапленого газу; ТОВ «Сі-Джоб Миколаїв» (м. Миколаїв) -при 

розробці перспективних проектів суден з енергетичними установками, 

призначеними для використання маловуглецевих та безвуглецевих палив, та 

при виконанні дослідно-конструкторських робот для підвищення ефективності 

та екологічності суднових енергетичних установок за рахунок утилізації 

низькотемпературних теплових викидів; «China-Ukraine Transnational Transfer 

Center of Shipbuilding and Marine Engineering» (Jiangsu, Китай) - при розробці 

спільних проектних пропозицій щодо створення енергозберігаючих 

термоакустичних установок для китайської промисловості та суднобудівних 

підприємств, та виготовлення суднового та енергетичного обладнання; DOO 

«Zelena Planina» (Чорногорія) - в проекті завода для вирощування продукції 

аквакультури передбачає використання термоакустичної сонячної установки 

потужністю 25 кВт з джерелом теплоти від сонячних концентраторів з 

вакуумними трубами. 

Пропонується подальше впровадження результатів в організаціях- 

розробниках газотурбінних установок: "Мотор-Січ", м.Запоріжжя; Сумське ВО 

ім. М.В.Фрунзе, а гакож використовувати результати роботи у спецкурсах у 

вищих навчальних закладах. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

 

Зміст дисертації відповідає напряму дослідження спеціальності 05.05.03 

 - двигуни та енергетичні установки, пов’язаному з удосконаленням систем 

транспортних та промислових енергетичних установок, відбиває одержані 
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автором теоретичні та прикладні результати, які у сукупності вирішують 

поставлену науково-прикладну проблему, що свідчить про завершеність 

наукового дослідження. Подання матеріалу в логічній послідовності з 

обґрунтуванням і узагальненням результатів у вигляді висновків по розділах і 

загальних висновків по роботі сприяє її сприйняттю як цілісного дослідження. 

Наведені в роботі наукові результати винесено на захист вперше, вони не 

перебігаються з результатами кандидатської дисертації, відзначаються 

новизною, одержані автором особисто, теоретично обґрунтовані й підтверджені 

експериментально, пройшли широку апробацію на авторитетних міжнародних 

конференціях, достатньо повно викладені у фахових вітчизняних та 

закордонних, інших науково-технічних виданнях. 

Автореферат адекватно відображає зміст і основні положення роботи. 

Повнота викладення результатів роботи в опублікованих працях 

За темою дисертації опубліковано 85 друкованих наукових праць, із них 

23 основні публікації, у тому числі 17 статтей у наукових спеціалізованих 

виданнях, рекомендованих переліком МОН України (з них 10 одноосібні), 6 

публікацій в іноземних фахових виданнях, які включені до міжнародної 

наукометричної бази Scopus. До додаткових публікацій належать 3 статті в 

міжнародних фахових журналах, 55 тез доповідей у збірниках матеріалів 

міжнародних науково-технічних конференцій (з них 35 без співавторів) та 4 

патенти на корисну модель. У зазначених роботах повністю розкриті основні 

наукові результати, що становлять суть дисертаційної роботи. 

 

ІІІ ЗАГАЛЬНІ ЗАУВЖЕННЯ ТА ПОБАЖАННЯ 

1. В роботі бракує еволюційной історичності проблеми 

2. В розділах дисертаційного дослідження не представлені в явній формі 

процедура і принципи контролю непротиріччя проектних рішень поєднаних 

незалежними друг від друга логічними напрямками, які, зазвичай, формально 

пов'язані: «часом» - наукою про ефективному управлінню СЕУ і екологічною 
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безпекою судна; «простором», який характерізує здатність активного існування 

судна, що рухається в заданому фізичному оточенні шляхом додаткової 

генерації СЕУ механічної та електричної енергії  особливо в тяжких 

навігаційних умовах і аварійних поломках суднового обладнання; «проектом» 

- узагальненими науково- прикладними задачами реалізованими в конструкції 

СЕУ, технічних рішеннях при ії побудові, в умовах експлуатації, інтенсифікації 

та модернізації обладнання. Не наведені принципи проектування СЕУ: «зверху 

– вниз» та «знизу - вверх» із застосуваннями трьох строго послідовних за часом 

етапів дослідження: скалярного, векторного та тензорного (матричного); 

  3. У вступі (стор. 44-45) не наведена роль автора дослідження при 

виконанні науково-дослідницьких робіт (науковий керівник, відповідальний 

виконавець, виконавець) та терміни їх виконання; 

4. Там же, (стор. 48) наведені лише два методи дослідження: фізичний та  

математичний, які є елементарними класичними. Разом з тим не показані 

приклади застосування системного аналізу та синтезу, логістики, ситуаційного 

підходу, ймовірносностний та  інші.  

 

По розділу 1: 

1.1. у роботі наведено багато скорочень та абревіатур, пояснення яких не в   

      повному обсязі наводяться в дисертації;  

1.2. не переконливим є ствердження про недоцільність використання систем                                                     

           Ренкіна в сучасній судновій енергетиці; 

1.3.   на рисунках    автореферату та дисертації не вистачає пояснень; 

1.4.   на рисунках (1.2…..) присутні позначення К та 0С;  

1.5.   автореферат на рис. 12 шкала ординат в  градусах Цельсія; 

1.6.   на рисунках  (1.2, 1.11, 1.18, 1.25, 1.30,3.1,…..)  та таблицях (1.6………)        

         є пояснення англійською мовою; 

1.7.   таблиця 1.5 малоінформативна, відсутні пояснення; 

1.8.   не зрозумілий зв'язок термоакустичних технологій із зменшенням    

    шкідливого впливу на довкілля; 

1.9.    в дисертації розділ присвячений обзору термоакустичних технологій       

          занадто  обтяжений зайвою інформацією. 
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По розділу  2: 

2.1. на рис. 2.1 дисертації та рис. 2 автореферата  показана газова турбіна, в 

цьому разі діапазон температур визиває сумніви; 

2.2. на технологічній схемі досліджень відсутні зворотні зв’язки; 

2.3. стор. 115 дисертації – термін «енергогенеруючі»  невідповідний; 

          в дисертації відсутні відомості про характеристики теплообмінників     

          ТАТМ;  

2.4. в математичній моделі не враховані параметри матриці ТАД, її маса та    

          теплопровідність матеріалу; 

2.5. не ясно яким чином застосовується програмний комплекс DELTA EC      

          хоча цей пакет є складовою частиною процедури ТАД; 

2.6. потрібні пояснення та обґрунтування щодо спрощень та припущень які    

          були використані при  розробці математичної моделі; 

2.7. визиває сумнів доцільність використання термоанемометра для     

          дослідження  гідродинамічних процесів в середовищі з виключно    

          коливним рухом;   

2.8. в дисертації відсутня інформація про методи розрахунку ІДТ, а є 

тільки  посилання; 

2.9. в тексті дисертації (стор. 149) вказано на використання датчика     

          акселерометра, але нема інформації щодо його характеристик та типу; 

 

По розділу 3: 

3.1. на стор. 175 дисертації температура вказана в градусах Цельсія; 

3.2. відсутні рекомендації з практичного використання термоакустичних      

       двигунів з двофазним робочим тілом, при цьому в авторефераті        

       показана ефективність такого рішення. 

По розділу 4: 

4.1. не ясно яким чином формувалась розрахункова сітка;   

4.2. чому в моделі використовувалась тільки k-e модель турбулентності,    

       де її обґрунтування?  

4.3. відсутні порівняння отримвних автором результатів моделювання з    

       результатами інших дослідників; 

4.4. рис. 4.7  недоречний термін RPM; 

4.5. багато ілюстративних рисунків рис. (4.14 – 4.21), які не містять    

       важливої інформації; 

  4.6. рис. 4.23 …та подібні не ясно, до якого перетину відноситься ці    

                 візуалізації?  

4.7. рис. 4.31 та 4.32 не достає пояснень; 
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4.8. в дисертації відсутнє експериментальне підтвердження результатів    

       рис. 4.45 та 4.46; 

4.9.  відсуне експериментальне підтвердження наявності вторинних течій     

        в резонаторі з ІДТ. 

По розділу 5: 

5.1. на рис. 5.1 – на ілюстрації пояснення английською та українською     

       мовами; 

5.2. яким чином отримані динні відносно  теплових викидів ДВЗ при    

       роботі на аміаку  (рис. 5.2)? 

5.3. чому аналізуються дані лише двигунів WGD, а відсутні данні аналізу    

       двигунів інших фірм? 

5.4. схеми (рис. 5.4 - 5.5) переобтяжені зайвою графічною інформацією; 

5.5. відсутні розрахунки для реальних суден з СПТУ та СГТУ , обраний    

       лише проект рис. 5.10; 

 

По розділу 6: 

6.1. в розділі не наведено розрахунків масогабаритних показників    

       термоакустичних установок; 

6.2  не розглянуті питання впливу термоакустичних систем      

      енергозбереження на індекси EEID…..;  

6.3. багато скорочень та абревіатур, пояснення яких не в повному обсязі      

       наводяться в роботі;  

   6.4. відсутні дані автора про результати випробувань ТАТД в установки    

                 відновлювальної енергетики. 

 

По висновкам: 

В.1. висновок  1 - треба пояснити на основі чого отримані цифри                       

      ((4,3 – 4.9) ×1015 кДж) про обсяги теплових викидів суднової     

       енергетики? 

В.2. висновок 2 - дані про питому масу установок з циклом Ренкіна    

       потребують пояснень, про які саме установки йдеться?  

В.3. висновок 10 - відсутні дані відносно доцільності та ефективності   

       застосування ТАТД в СЕУ з СОД. 
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Зазначені зауваження не знижують науковий рівень та практичне 

значення щодо вирішення проблеми підвищення ефективності 

використання вторинних енергетичних ресурсів та зменшення викидів 

токсичних компонентів відпрацьованих газів шляхом раціональної 

організації перетворення енергії в термоакустичних системах утилізації 

низькопотенційної теплоти СЕУ. 

IV ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК  

Оцінюючи дисертацію в цілому, слід відзначати, що дослідження в 

повні мірі відповідає вимогам, які ставляться до кваліфікаційних робіт 

згідно до п.п. 10,12 та 14 «Порядку присудження наукових ступені», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.06.2013р. (зі змінами), а її автор Коробко Володимир Владиславович 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.05.03 -двигуни та енергетичні установки. 

Голіков В.А. 

 

Офіційний опонент, 

завідувач кафедри 

" Технічна експлуатація флоту 

Національного університету «ОМА» 

 професор д-р техн. наук, 

Підпис офіційного опонента, завідувача кафедри " 

Технічна експлуатація флоту " д-ра техн. наук, проф. Голікова 

В.А. засвідчую: 

Перший проректор НУ «О 

д.ю.н., професор Шемякин О.М. 
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