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також надано відомості щодо апробації результатів роботи та публікацій за 
темою дисертації. 

У першому розділі виконано аналіз шляхів підвищення ефективності 
використання потенційної енергії стиснутого газу в машинах об’ємної дії при 
перетворенні її в механічну роботу. Основну увагу приділено принципу 
організації робочого процесу та пов’язаному із цим конструктивному виконанню 
двигунів  об’ємної дії. Виконано аналіз різних типів серійних двигунів і 
перспективних зразків, установлено значний вплив конструктивного виконання 
та організації робочого процесу на ефективність перетворення потенційної 
енергії стиснутого газу. На підставі проведеного аналізу конкретизовані задачі 
роботи. 

У другому розділі розроблено загальну методику і технологічну карту 
наукового дослідження. Засобами реалізації дослідження стали теоретичні та 
експериментальні методи. Відповідно до загальної методики обґрунтовано 
критерії, які визначають методику проведення експериментальних робіт, 
сформульовано основні вимоги до математичної моделі робочого процесу. 

У третьому розділі описано конструкцію, принцип роботи дослідного 
зразка роторно-поршневого двигуна 12РПД 4,4/1,75, наведені відомості про 
експериментальний стенд, систему вимірювання, реєстрації результатів,  
методику проведення науково-дослідних випробувань та основні результати 
експериментальних досліджень робочого процесу. Отримано характеристики 
зміни основних параметрів роботи роторно-поршневого двигуна для діапазону 
тиску повітря у впускному ресивері 0,4…0,8 МПа, встановлено вплив 
регулювання ступеня наповнення на ефективні показники двигуна. Визначено 
величину падіння температури стиснутого робочого тіла від початкового 
значення зберігання до температури на випуску з двигуна, на базі отриманих 
даних запропоноване рівняння для оцінки загального падіння температури від 
обертів і тиску у впускному ресивері. Виконана оцінка працездатності двигуна 
при мінусових значеннях зберігання стиснутого робочого тіла, а також 
визначено необхідну кількість підведеної енергії для підігріву. 

У четвертому розділі подано кінематику шарнірно-кулачкового 
механізму руху, математичну модель робочого циклу роторно-поршневого 
двигуна, в основу якої покладене універсальне узагальнене диференціальне 
рівняння, а також виконано оцінку її адекватності. Проведено теоретичне 
дослідження впливу конструктивних параметрів роторно-поршневого двигуна на 
ефективність перетворення потенційної енергії стиснутого робочого тіла у 
механічну роботу. 

У п’ятому розділі виконано обґрунтування, аналіз та дослідження 
перспективних енергетичних установок різного призначення на базі роторно-
поршневого двигуна. Розроблено та проведено дослідження ефективності 
застосування роторно-поршневих двигунів у складі транспортних енергетичних 
установок, системах акумулювання надлишкової електричної енергії за рахунок 
стиснутого повітря, у газорозподільних системах для утилізації надлишкового 
тиску природнього газу, в енерготехнологічних установках отримання та 
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зберігання водню із сірководню, а також як утилізатора енергії відпрацьованих 
газів ДВЗ. 

У шостому розділі розроблено загальні теоретичні основи конструювання і 
технології виготовлення роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно-
кулачковим механізмом перетворення руху, а також подано практичні 
рекомендації щодо обкатки та контрольних випробувань нових зразків двигунів 
при серійному виробництві. Наведено результати реалізації дослідження в 
практику проектування та створення роторно-поршневих двигунів, а також 
впровадження нового двигуна на різних промислових підприємствах, що 
підтверджується відповідними актами.  

У загальних висновках сформульовані основні результати дисертації. 
Додатки містять копії актів впровадження результатів дисертаційної 

роботи, а також патент на винахід України на конструкцію та принцип роботи 
роторно-поршневого двигуна із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення 
руху. 

Дисертація написана українською мовою на достатньо високому фаховому 
рівні згідно з існуючими вимогами щодо наукових друкованих праць, 
послідовність викладення матеріалу логічна, а стиль доступний для сприйняття. 
Зміст та подані результати роботи цілком відповідають паспорту спеціальності 
05.05.03 – двигуни та енергетичні установки за пунктами 1, 2, 4 та 6. 

До оформлення тексту дисертації є деякі несуттєві зауваження: 
– деякі малюнки й таблиці (особливо у п’ятому розділі) доцільніше було б 
винести у додатки; 
– деякі матеріали третього розділу доцільно було б розмістити у другому; 
– немає інтервалів після формул. 

 
3. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами  
Результати роботи відповідають тематичному плану фундаментальних 

науково-дослідних держбюджетних і госпдоговірних робіт Національного 
університету кораблебудування ім. адм. Макарова й виконувалися згідно з 
тематикою досліджень кафедри двигунів внутрішнього згоряння, установок та 
технічної експлуатації у напрямку застосування альтернативних джерел енергії. 
Частина наведених у дисертації результатів пов’язана з виконанням комплексної 
науково-дослідної роботи № 0111U007283 на тему: «Розробка технології 
отримання та безпечного акумулювання водню з сірководню Чорного моря». 

 
4. Наукова новизна отриманих результатів 
Науковою новизною в роботі слід вважати: 

– експериментальним шляхом доведено, що використання у роторно-
поршневих двигунах об’ємної дії шарнірно-кулачкового механізму перетворення 
поступального руху поршня в обертовий рух ротора дозволяє збільшити повноту 
розширення, зменшити зворотне стиснення та газодинамічні втрати при 
перетворенні потенційної енергії, що, у свою чергу, забезпечує зниження 
питомої витрати робочого тіла  на 15…24 %, питомої маси на 17…50 %, а також 
збільшення відношення пускового крутного моменту до номінального до 11 % у 
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порівнянні із серійними поршневими двигунами із золотниковим газорозподілом 
і кривошипно-шатунним механізмом руху; 

– доведено та експериментально підтверджено, що ефективним способом 
регулювання навантаження роторно-поршневих двигунів є зміна ступеня 
наповнення, збільшення якого у 1,43…2,45 рази забезпечує підвищення 
ефективної потужності у 1,10…1,91 рази, при цьому раціональне його 
регулювання дає змогу забезпечити зниження питомої ефективної витрати 
робочого тіла до 10,1 %; 

– експериментальним шляхом установлено вплив ступеня наповнення на 
значення тиску відпрацьованого повітря у випускному колекторі роторно-
поршневого двигуна, зменшення якого у 1,43…2,45 рази знижує тиск 
відпрацьованого повітря у 1,16…2,16 рази; 

– експериментально визначено діапазон зміни тиску відпрацьованого 
повітря у випускному колекторі роторно-поршневого двигуна за умов робочого 
тиску 0,4…0,8, який складає 0,010…0,075 МПа та не перевищує допустимих 
значень рекомендованих для машин об’ємної дії; 

– експериментальним шляхом установлено діапазон максимального 
зниження температури робочого тіла у результаті повного перетворення 
потенційної енергії починаючи від тиску зберігання до кінцевого значення на 
випуску  з роторно-поршневого двигуна за умов робочого тиску 0,4…0,8 МПа, 
який складає 35…43 К; 

– методом фізичного й математичного моделювання визначено вплив 
основних експлуатаційних та конструктивних параметрів, а також ступеня 
наповнення робочого циліндра на зміну індикаторних показників роторно-
поршневих двигунів при перетворенні потенційної енергії стиснутого робочого 
тіла. 

У роботі було вдосконалено: 
– метод визначення необхідної кількості теплоти для підігріву робочого тіла 

перед розширенням у роторно-поршневому двигуні за умов мінусових 
температур його зберігання за рахунок запропонованої експериментальної 
залежності для визначення падіння температури, яка враховує такі 
експлуатаційні параметри, як оберти й робочий тиск; 

– кінематику механізму перетворення поступального руху поршня в 
обертальний рух ротора роторно-поршневого двигуна об’ємної дії за рахунок 
визначення геометричного зв’язку між ходом поршня, довжиною ланки 
шарнірного чотирикутника та кутом між ланками, що дало змогу отримати 
безрозмірні рівняння для визначення переміщення поршня залежно від кута 
повороту ротора двигуна.  

У роботі отримали подальший розвиток теоретичні основи конструювання й 
проектування роторно-поршневих двигунів об’ємної дії із шарнірно-кулачковим 
механізмом руху, що забезпечує спрощення виготовлення, збирання та 
експлуатацію двигуна. 

 
 
 



5 

 

5. Практичне значення одержаних результатів 
Створено  новий напрям у теорії конструювання та проектування 

двигунів об’ємної дії, а саме роторно-поршневих двигунів із шарнірно-
кулачковим механізмом руху. Розроблено практичні рекомендації щодо 
технології виготовлення й збирання основних складальних вузлів та деталей 
вибору необхідних матеріалів, а також установлення необхідного зазору між 
сполучними парами з урахуванням робочої температури деталей. Крім того, у 
роботі було розроблено метод і програму проведення експериментальних 
досліджень, стендових випробувань при серійному виробництві, послідовність і 
тривалість проведення обкатки та контрольних випробувань. До одержаних 
результатів практичного значення також можна віднести схемні й технічні 
рішення енергетичних установок на базі нового роторно-поршневого двигуна.   

Було здійснено впровадження результатів дослідження на ряді підприємств 
України, зокрема: «Мотор-Плюс», «Тепломашпрогрес», «Бізнес-Сервіс-Бюро», 
«Моторсервіспром», «Шипсервіс», Авіафінсервіс», «Енерготехнологія». 

  
6. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів, 

рекомендацій і висновків   
Обґрунтованість і достовірність поданих у роботі результатів, 

сформульованих висновків та розроблених рекомендацій підтверджуються 
значною кількістю проведених експериментальних досліджень дослідного зразка 
роторно-поршневого двигуна, розробленою на базі фундаментальних рівнянь 
адекватною дійсним процесам математичною моделлю робочого циклу, а також 
задовільним збігом експериментально та теоретично отриманих основних 
параметрів роботи двигуна. 

Результати кандидатської дисертації здобувача при виконанні докторської 
не використовувалися. 

7. Повнота викладення матеріалів дисертації у публікаціях та 
апробація результатів 

За напрямком дослідження надруковано 22 основні публікації, в яких у 
достатній мірі викладено головні результати. З них 15 статей опубліковано у 
наукових спеціалізованих виданнях, рекомендованих переліком ДАК МОН 
України (з них 5 одноосібні), 6 в іноземних фахових виданнях, включених до 
Міжнародних наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection, 
а також 1 патент на винахід України. До додаткових публікацій можна віднести 
колективну монографію у зарубіжному виданні англійською мовою і тези 
доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій. Зміст публікацій 
відповідає матеріалам, що викладені у дисертації.  

Результати роботи доповідалися й обговорювалися на науково-практичних 
семінарах кафедри «ДВЗ, У та ТЕ» НУК ім. адм. Макарова, міжнародних 
наукових конференціях («Сучасний стан та проблеми двигунобудування», 
«Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування» та 
«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці») і конгресах двигунобудівників, 
де отримали позитивну оцінку наукової спільноти. 
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8. Зауваження до дисертації та автореферату  
 
До матеріалів дисертації є певні зауваження та побажання. 
1. У першому розділі доцільним було б навести залежності зміни витрати 

повітря від обертів двигуна. Це дало б змогу в подальшому виділити можливий 
діапазон використання нового роторно-поршневого двигуна. 

2. При описі нової конструкції та принципу роботи роторно-поршневого 
двигуна у третьому розділі для кращого сприйняття доцільним було б 
проілюструвати це 3-D анімацією.  

3. У третьому розділі при описі принципу роботи роторно-поршневого 
двигуна є посилання на індикаторну діаграму (рис. 1.40). Не вказано чи є то 
експериментальна діаграма? 

4. Стр. 119. Рисунок 2.1 - Технологічна карта наукових досліджень 
повинна включати результати власних розробок, а не перерахування назв 
пунктів. 

5. У четвертому розділі при проведенні оцінки адекватності розробленої 
математичної моделі крім порівняння експериментальних та розрахункових 
значень показників роторно-поршневого двигуна доцільним було би також 
порівняти значення зміни температури робочого тіла.  

6. Стр. 124. Сумнівна необхідність присутності в тексті рис. 2.2. Можливо 
він повинен бути в додатку.  

7. Потребує більш детального пояснення вплив поданих у роботі схем 
енергетичних транспортних установок на тривалість руху транспортного засобу. 

8. Cтр. 130. Згадані методи розв'язання системи диференціальних рівнянь 
(методи Рунге-Кутти, Ейлера). Точність методу Ейлера залежить від кроку 
розрахунку і тому рідко застосовується. 

9. Рис. 4,5,6,7,8,9,10 - це результати математичного моделювання або 
апроксимація експериментальних даних? Де статистика і коефіцієнт кореляції, 
наприклад?  

10. У тексті дисертації присутній аналіз результатів експериментальних 
досліджень роторно-поршневого двигуна ексергетичним методом оцінки 
ефективності перетворення потенційної енергії стиснутого робочого тіла, однак 
в авторефераті відсутня будь-яка інформація щодо цього. 

 
У цілому вказані зауваження не знижують цінності наукової новизни й 

отриманих наукових та практичних результатів, висновків, а також розроблених 
рекомендацій. 

 
9. Загальний висновок 
Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної 

задачі, пов’язаної з підвищенням ефективності енергоперетворення у двигунах 
об’ємної дії. Дисертація є закінченою науковою працею, яка виконана 
методологічно вірно з використанням сучасних експериментальних та 
математичних методів досліджень, містить нові наукові результати, а поставлені 
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