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ВІДГУК 
 

офіційного опонента доктора технічних наук, професора  
Варбанця Романа  Анатолійовича  

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. Актуальність теми дисертації 
Утилізація теплових викидів енергетичних установок є ефективним 

способом підвищення їх ефективності, екологічності, сприяє зменшенню 
споживання видобувних вуглецевих палив. Питанням вдосконалення 
суднових енергетичних установок та систем енергозбереження присвячені 
численні роботи вітчизняних та зарубіжних науковців. Поява нових 
високоефективних суднових двигунів призвела до суттєвого зменшення 
температур відхідних газів, що значно ускладнило використання  відомих 
технологій енергозбереження. Впровадження на суднах двопаливних двигунів 
призвело до подальшого зменшення температурного рівня скидної теплоти та 
появи викидів з кріогенним потенціалом. 
За таких умов використання на суднах традиційних систем енергозбереження 
стає проблематичним. В результаті сформувався запит практики на розробку 
нових технічних рішень. Можливою альтернативою може стати використання 
термоакустичних технологій для утилізації скидних низькотемпературних 
теплових викидів, в тому разі кріогенних.   

Використання термоакустичних технологій в судновій енергетиці заважає 
брак досвіду їх експлуатації, відсутність узагальнюючих положень щодо 
проектування та впровадження. Отже створення суднових термоакустичних 
систем енергозбереження, придатних для використання  низькопотенційних 
теплових викидів суднових енергетичних установок та продукування 
механічної роботи, є актуальним науково-технічним завданням, яке має 
значний практичний інтерес. 

 
2. Зміст дисертації, обґрунтованість наукових положень, достовірність та 

новизна результатів, повнота викладення у публікаціях. 
Всі викладені в дисертації результати повністю відображено в 85 

друкованих наукових працях, 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. 
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Результати роботи доповідалися та обговорювалися на численних 
міжнародних наукових конференціях та конгресах, що свідчить про їх успішну 
апробацію.  

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 сторінок, у тому 
числі 262 сторінки основного тексту, 143 рисунки та 28 таблиць, список 
використаних джерел інформації з 234 найменувань на 27 сторінках, 3 додатки 
на 17 сторінках. 
 

В анотації коротко викладено основні кваліфікаційні показники і зміст 
роботи, подано список опублікованих праць за темою дисертації із 
зазначенням особистого внеску здобувача. 

У вступі обґрунтовано актуальність і важливість дисертаційної роботи 
обґрунтовано актуальність теми, зазначено зв’язок роботи з науковими 
програми й темами, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, мету та 
головні завдання, наведено методи дослідження, дано обґрунтування 
достовірності отриманих результатів і висновків. Викладено наукову новизну і 
практичну цінність, вказано особистий внесок здобувача, надано відомості 
стосовно апробації результатів роботи та публікації. 

У першому розділі розглянуто стан та тенденції розвитку суспільного 
енергоспоживання, структуру глобальних теплових викидів означена за 
групами споживачів енергії в залежності від їх температури. Проведено аналіз 
стану існуючих технологій використання низькотемпературних теплових 
викидів СЕУ. Доведено, що вирішення цієї задачі потребує створення нових 
теоретичних розробок термоакустичних систем енергозбереження. За 
результатами аналізу сучасного стану термоакустичних технологій було 
сформульовано науково-технічну проблему, визначено напрямки роботи, 
обґрунтована мета, сформульовані завдання дослідження.  

У другому розділі розроблено структурну схему досліджень, 
обґрунтовані методи дослідження термоакустичних систем використання 
теплових викидів суднових енергетичних установок.  

Створена 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 матриці 
термоакустичного двигуна в залежності від температур поверхні 
теплообмінників, теплофізичних параметрів теплоносіїв, інтенсивності 
процесів тепловіддачі та їх розмірів використано рішення крайової задачі.  

Наведені 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-
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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 наведено результати експериментальних та 
теоретичних досліджень процесів при запуску та роботі низькотемпературних 
термоакустичних двигунів. Експерименти 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 не менше від 2,9 К/мм. Акустична потужність 
термоакустичного двигуна на робочому режимі складала 350 Вт, що в 2,5 рази 
перевищує потужність термоакустичного двигуна на сухому повітрі. У 
результаті досліджень встановлено, що для виникнення термоакустичних 
коливань у низькотемпературних термоакустичних двигунах із циклом 
Брайтона необхідно забезпечити не тільки температурний градієнт, а ще 
створити додаткові чинники збудження. 

Четвертий розділ присвячено зменшенню втрат у термоакустичному 
двигуні з імпульсною двонаправленною турбіною. Були проведені 
експериментальні та розрахункові 3D CFD-дослідження. Результати 
вимірювань показали, що в діапазоні частот 50–250 Гц оберти імпульсної 
двонаправленої турбіни зберігалися в межах 4200–4500 об/хв, що дало 
можливість зменшити габарити термоакустичного двигуна. Результати CFD-
моделювання показали наявність зони інтенсивних зворотних та 
тангенціальних течій, яка розташована безпосередньо за обтічниками 
імпульсної двонаправленої турбіни. Для запобігання цим втратам виконано 
дослідження профілю резонатора та зміни конструкції статорних лопаток 
імпульсної двонаправленої турбіни шляхом додавання прямолінійної ділянки. 
Розрахунки показали, що при зростанні довжини прямолінійної ділянки 
імпульс вторинних тангенційних течій у резонаторі зменшується, а крутний 
момент на роторі турбіни зростає. 

У п’ятому розділі розроблено рекомендації щодо побудови 
раціональних схемних рішень термоакустичних систем використання 
низькопотенційної теплоти для транспорту, енергетики та кліматичних 
систем, а також сформульовані методологічні основи розробки 
термоакустичних систем утилізації низькотемпературних джерел енергії.  
Результати проведених 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 різних факторів, які були визначені при дослідженнях. 
Використання термоакустичних низькотемпературних систем дозволяє 
зменшити втрати теплоти та пального, підвищити загальну ефективність та 
екологічність енергетичного обладнання. 
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У шостому розділі розглянуто напрями використання результатів 
досліджень, а саме в судновій енергетиці, промисловості і відновлювальній 
енергетиці.  

Висновки за результатами виконаного дисертаційного дослідження 
складаються з 16 пунктів.  

Дисертаційна робота містить обґрунтовані результати та 
характеризується цілісністю змісту.  

Зміст та результати роботи відповідають паспорту спеціальності  
05.05.03 – двигуни та енергетичні установки. 

 
3. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Наведені в дисертації матеріали узагальнюють результати робіт, 
виконаних автором у відповідності до тематичного плану фундаментальних 
науково-дослідницьких держбюджетних і госпдоговірних робіт 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в 
рамках пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки в Україні 
«Енергетика та енергоефективність». 

 
4. Наукова новизна дисертаційної роботи.  
Нові наукові результати, отримані автором, полягають у наступному: 

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 теплоті в 
тому разі і криогенних шляхом комбінованого використання різних джерел на 
суднах, промислових об’єктах і кліматичних системах,  реалізація якої 
забезпечує підвищення ефективного ККД до та, як наслідок, поліпшення 
техніко-економічних і екологічних показників двигунів та енергетичних 
установок. 

Наукова новизна виконаної дисертаційної роботи полягає в наступному: 
Вперше: 
1. Доведено, 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 установок з 45–75 кг/кВт до 12,5–25,0 кг/кВт, у порівнянні з 
існуючими установками, які працюють на органічних теплоносіях.  

2. Встановлено, що 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 
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перетворень в 1,1–1,3 рази, в порівнянні з теоретично досяжним рівнем 
ефективності для наявного температурного потенціалу.  

3. Показано, що утилізація теплоти низькопотенційних джерел 
термоакустичними процесами в суднових енергетичних установках 
забезпечує додаткове отримання потужності на рівні 4–8 %, та зменшення 
споживання палива в межах 4–10 %.  

4. Доведено, що в суднових енергетичних установках 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.  

5. Експериментально встановлено, що повздовжній температурний 
градієнт у матриці термоакустичного двигуна є тільки необхідною умовою для 
виникнення самочинних термоакустичних коливань, а достатньою умовою є 
результат появи та розвитку термоконвекційних течій.  

6. Обґрунтовано доцільність 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 для утилізації 
теплових викидів з потенціалом 355–365 К.  

Вдосконалено:  
1. 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 конструктивних рішень систем енергозбереження. 
2. 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 сформульовано наукові 
положення: 

1. Підвищення енергетичної ефективності та екологічності суднових 
енергетичних установок можливо утилізацією скидної низькопотенційної 
теплоти енергетичних установок і зовнішніх джерел термоакустичними 
процесами, які визначаються неоднорідністю полів температур та швидкостей 
у процесах енергоперетворення.  
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2. Зниження нерівномірності теплових потоків при теплопередачі за 
рахунок розподілу температур на поверхнях теплообмінника і матриці 
дозволяє забезпечити досягнення максимальної густини теплових потоків та 
підвищити ефективність утилізації теплоти термоакустичними процесами.  

3. Методологія раціонального використання термоакустичних систем 
дозволяє вирішити проблему ефективного використання 
низькотемпературних відновлювальних та скидних енергоресурсів в 
енергетичних установках різного призначення. 

 
4. Практичне значення одержаних результатів.  
Практична цінність результатів дослідження полягає у: 

- розробці низки схемних рішень низькотемпературних термоакустичних 
систем енергозбереження, призначених для використання в судновій 
енергетиці, промисловості та кліматичних системах;  
- створенні експериментальних зразків термоакустичних турбінних 
двигунів систем енергозбереження;  
- розробці практичних рекомендацій 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.  

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

"Завод "Екватор", ТОВ «Суднобудівний завод «ОКЕАН»», ПрАТ 
УкрНДІТСМ, ТОВ «Сі-Джоб Миколаїв», «Zaliv Ship Design», «China–Ukraine 
Transnational Transfer Center of Shipbuilding and Marine Engineering» (Jiangsu, 
Китай), DOO «Zelena Planina» (Чорногорія).   

Пропонується подальше впровадження результатів в організаціях–
розробниках газотурбінних установок: "Мотор-Січ", м. Запоріжжя; Сумське 
ВО ім. М.В. Фрунзе.  

 
6. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових досліджень, 

висновків і рекомендацій.  
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. Результатами випробувань експериментального зразка 
термоакустичного турбінного двигуна. 
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7. Апробація результатів дисертаційної роботи.  
Основні положення і результати досліджень обговорювалися на 

міжнародних науково-технічних конференціях: І Міжнародна науково-
технічна конференція «Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми 
кондиціонування та рефрижерації». (Миколаїв : НУК, 2008); ІІІ науково-
технічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення.» 
(Миколаїв : НУК, 2009);; Міжнародні науково-технічні конференції 
«Інновації в суднобудуванні та океанотехніці» (Миколаїв : НУК, 2010–2019); 
Міжнародні науково-технічні конференції «Суднова енергетика: стан та 
проблеми» (Миколаїв : НУК, 2007–2019 рр); VІI–X Міжнародні науково-
технічні конференції «Проблеми екології та енергозбереження в 
суднобудуванні» (Миколаїв: НУК, 2012–2018 рр.); «Сучасні інформаційні 
технології на транспорті, MINTT» (м. Херсон : ХДМА, 2010–2019, 2021 рр.); 
Міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні енергетичні установки на 
транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування. СЕУТТОО»  
(Херсон, ХДМА, 2013–2020 рр.); Міжнародна науково-технічна конференція 
«Теплотехніка та енергетика в  металургії». (Дніпропетровськ : НМетАУ. – 
2014, 2016 рр.); Акустичний симпозіум “Консонанс”» (м. Київ, ІГМ НАН,  
2013, 2015, 2017 рр.); «Міжнародний конгрес двигунобудівників» (Харків: 
ХАІ, 2013–2017, 2019 гг.); «III Міжнародна науково-практична морська 
конференція кафедри СЕУ і ТЕ. – MPP&O-2021» (Одесса : ОНМУ, 2021 г.); 
International Conference «Space Technologies : Present and Future»  
(Dnepropetrovsk, 2013, 2015, 2017);  7th IEEE int. conf. «IDAACS’2013» (Berlin, 
Germany); 8th IEEE International Conference on «Intelligent Data Acquisition and 
Advanced Computing Systems; Technology and Applications» (24-26 September 
2015, Warsaw, Poland).  

 
8. Повнота викладення основних положень дисертаційної роботи в 

опублікованих працях.  
Кількість робіт та статус видань, у яких опубліковані статті автора, 

відповідають вимогам МОН України. Особистий внесок автора в спільних 
роботах відображений однозначно. 

Зміст публікацій відповідає матеріалам, що викладено у дисертаційній 
роботі.  

Зміст автореферату ідентично відображає основні положення дисертації. 
Оформлення автореферату виконане у відповідність із існуючими вимогами.  

 
9. Мова та стиль роботи.  
Дисертація написана на фаховому рівне, стиль і виклад роботи логічний, 

послідовний, доступний та відповідає існуючим вимогам до наукових 
друкованих праць. При викладенні тексту застосовано відповідна сучасна 
наукова лексична термінологія.  
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10. Зауваження по дисертаційній роботі та автореферату.  
 
Автореферат 

1. Автореферат перенасичений схемами та малюнками з 
дрібними подробицями 

2. Сторінка 3 автореферату, рис.11. Зазначена коливальна 
швидкість ніяк не позначена. 

3. Сторінки 11 та 12, ріс. 5,6,7,8 автореферату. Характерний 
Розподіл температури та питомого  градієнту температур в матриці 
ТАД далі в авторефераті не пояснюється. 

 
Розділ 1 
4. Відсутній розгляд теплових викидів СПТУ та СГТУ суден, не 

наведені параметри сучасних СПТУ та СГТУ 

Розділ 2 
5. К.К.Д.  ІДТ 0,6 – 0,75 – наскільки обґрунтовані ці ствердження (дис. 

стр. 116). 
6. Чому в експериментальних ТАД використовувались лише керамічні 

матриці? 
7.  Не ясно, в чому доцільність використання ТАД з Циклом Брайтона 

коли ефективність їх нижча за ефективність ТАД з циклом Стірлінга 

Розділ 3. 
8.  В розділі 3.1 наведені лише данні температурних кривих, і відсутні 

данні про акустичний тиск. Висновок про появу термоакустичних 
пульсацій робиться лише на основі температурних кривих.  

9. Показаний ефект конденсації вологи на матриці, але як це 
позначилось на роботоспроможності двигуна не показано 

10. В цьому розділі, та розділах 5,6 відсутні будь які відомості щодо 
можливих конструктивних рішень для систем утилізації теплоти 
систем охолодження суднових двигунів. 

Розділ 4. 
11.  В змісті дисертації не вказані CFD пакети, які використовувались 

при моделюванні та яким чином формувалась розрахункова сітка? 

Розділ 5 
12. Відсутній  аналіз ефективності термоакустичний систем утилізації в 

СЕУ ВОД. 

Зазначені недоліки не зменшують загальних переваг роботи.  
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