
,Щовiдка

Про творчий внесок претендента кандидата технiчних на}х, завi.ryвача

лабораторii теплофiзи.пrих проблем бiоенергетики вiддiлу

теплофiзичних проблем систем теплопостачаЕня Iнстиryry технiчноi

теплофiзикИ IIАН УкраiнИ ГелетухИ Георгiя Георгiйовича. ПраIцос в

Iнститутi технiчноi теплофiзики IIАН Украiни з жовтня 1992 року.

Пост5rпив на роботу до вiддirry ВТТГД на посаду iнженера 1-oi

кЕtтегорii, з 16.09.1993 црацював на посадi наукового спiвробiтника,

з 21.03.1997 працював на посадi старшого наукового спiвробiтника.

З 1.09.1997 посц/пив в доктораптуру IТТФ EIAH Украi'ни по

спецiальностi "проtлшлслова теплоеЕергетика", навчання в якiй закiнчив

31.08.2000. З 19.09.2000 старший науковий спiвробiтник вiддirry

тегшrопровiдностi. З 2003 р. - завi.ryвач вiддfury теплофiзичЕих проблем

бiоенергетики. з 2018 р. - завiryвач лабораторii тепrrофiзичних проблем

бiоенергетики вiддiлу тетrлофiзичrrих проблем систем теIuIопостачаЕIuI

IТТФ НАIIУ; член секцii Вчоноi ради IттФ нАн УкраiЪи кТеплообмiн i

гiдродинамiка в енергетичних машинах i ycTarroBKax та монiторинг ik стану>.

Гелетуха ГеоРгiй ГеоргiйоВич - вiдомий в YKpaiHi та за ii межами експерт у сферi

технiчних та екологiчних аспектiв техяологiй виробництва енергii з бiомаси. В
лабораторii теплофiзичних проблем бiоенергетики, яку BiH очолюе,

дослiджуються технологii енергетичного використання бiомаси (деревини,

соломи, стебел, вiдходiв та залишкiв сiльськогосподарських культ}р,

еЕергетичЕиХ культур) дIя отримЕlнНя тепловоi, електри.пrоi енергii, бiогазу,

бiогазу зi звалищ та полiгонiв твердих побутових вiдходiв, рiдких бiопалив.

Роботи веддься за наступними напрямкап4и:

о дослiдження процесiв спчIлюванЕя рiзних видiв бiомаси в котлах;

r дослiджеНня процесiВ метановогО бродiння в анаеробних бiореакторах;

о дослiдженIIJI технологiI швидкого абляцiйного пiролiзу бiомаси;
о koцIule11cцa оцiнка ецергетичного використання бiомаси (аналiз життевого

цикJIу);
о дослiджеНня процесiВ утвореннЯ бiогазУ в тiлi полiгопiв твердих побутових

вiдходiв (ТIIВ) та технологiй його збирfiIня i енергегичного використанЕя;

о дослiдження потенцiаrrу бiоенергетичних pecypciB УкраiЪи,

Гелоryха Г.Г. був керiвником проектiв Президii IIAHY, МОН, УНТЦ,

госпдоговорiв. Вiп веде акмвнУ робоry в напрямку закоЕодавчого стимуJIюв:lння



енерговикористання бiомаси в УкраiЪi, зокрема за його 5..racTi було розроблено кiлька
проекгiв законiв Украihи, концепцiй, стратегiй i програл,r.

У 20l4-20lб рр. Гелегу<а Г.Г. входив до складу спецiалiзованоi вченоi ради на
здобутгя наукового ступеIrlr кtlндидата технiчних наук (К 26,224.02), В 2016 р.
Кучерук П.П., науковим керiвником якого був Гелетуха Г.Г., захистив дисертацiйну

р9боry кПiдвищення ефективностi виробництва бiогазу шJulхом срлiсного метанового
бродiння гнойових вi.цодiв та силосу кукурудзи) на здобl,ггя наукового ступешI

кандидата технiчних наук за спецiаьнiстю 05.14.08 - перетворювання вiдrов.тпованих

видiв енергii. Великий науковий внесок було зроблено Гелетухою Г.Г. пiд час роботи
Зубенка B.I. над дисертацiею <<Технологiя швидкого пiролiзу бiомаси в абляцiйному

реакгорi шнекового типу>, яка була захищена у 2018 р,
Важ;плвi посади i обов'язки Гелет}хи Г.Г. за межами IТТФ HAIIY: з 2012 р голова

правлiння громадськоi спiлки <Бiоенергетична асоцiацй УкраiЪи>,. з 2003 р. голова

правлiння громадськоi органiзацii кАгентство з вiдновrповальноi енергетики>, з 2012 р.
член громадськоi ради !ержавного агеЕтства з енергоефективностi i енергозбереження

УкраiЪи, у 2014-2018 рр. помiчник-консультант на громадських засад.rх народного

деtryтата Украihи ,Щомбровського О.Г., у 2014-2018 рр. радшк Голови .Щержавного
lгентства з енергоефективностi та енергозбереження УкраiЪи Савчука С.Щ.; з 2019 р.
член правлiння ГС "100 RE UA".

Гелетуха Г.Г. входить до редколегii фахового журнilry <Бiоенергчrика) та журЕалу
<Екологй пiдприсмствD).

У 2018 р. Гелетуlса Г.Г. отримав Еко-оскар па <ЕКОтрансформацй-2018> та був

нагороджений ювiлейною почесною грамотою Нацiональноi академii наук Украihи з

нагоди 100-рiччя IIAETY (2018 р.).
Результати роботи Гелеryхи Г.Г. висвiтленi у б.тп.rзько 200 rryблiкашiях, у тому

.п,rслi 8 монографiях. Були опублiкованi 8 статей у Web of Science та Scopus, б.шлзько

100 статей у фахових виданнях, 24 посiбникiв та аналiтичних записок, . Iндекс Гiрша
згiдно Google Scholar становить 25. Отримано б патентiв УкраiЪи на винахiд.

Вважаемо, що Гелотухою Г.Г. зроблено зна.*rий внесок в робоry <Розробка та

впровадження ресурсозберiгаю.*lх технологiй та енергоефективного обладвання дrи
виробництва i споживання альтернативних видiв па.rп.rваl.

,Щиректор Iнстиryту
теплофiзики IIАН У
академiк }IAHy Снежкiн Ю.Ф.

Зав. лабораторii ТIБ
ТПСТ, к.т.н. Гелетуха Г. Г.



Довцка

Про творчий внесок претондента доктора технiчних наук, старшого
наукового спiвробiтника IleTpoBoT Жанни Олександрiвни. Працюс в IТТФ
з жовтня 1980 року iнженером технологом, з 2001 * молодшим науковим
спiвробiтником, з 2а06 * старшим науковим спiвробiтником, з 2014 -
провiдним науковим спiвробiтником" з 2015 * головним науковим
спiвробiтником, завiдlточа лабораторiсю <Процесiв тепломасообмiну в
теплотехнологlях),
теплотехнологiях,

засryпник вiддiлу тепломасопереносу в

Петрова Жанна Олександрiвна - вiдомий вчений у сферi тепломасообмiну
технiчноi теплофiзики, теплоеЕергетики. ii HayKoBi праrri присвяченi розробцi теорiй
взасмозв'язаних процесiв тепломасопереносу, фазових перетворень та деформацiТ лри
сорбцiТ та десорбцii матерiалiв, теплофiзичним основам переробки бiомаси i торфу на
композицiйне паливо та органiчне добриво. нових i вдосконаленню iснуючих енерго- i

ресурсозберiгаючих тепJlотехнолоr,iй i обладнання для промисловоi теллоенергетики,
Огриманi Петровоi Ж.О. фундаментальнi та прикладнi результати охоплюють

TaKi вапрямки: створення сучасного енергоресурсозберiгаючого обладнання та
теплотехнологiй нових видiв бiопмива i добрив на ocHoBi торфу, вдосконапенi сучаснi
методи аналiзу для виконання робiт по визначенню основних теплофiзичних i фiзико-
хiмiчних показникiв коJlоiдних капiлярно-порис,гих матерiалiв у висушеяOму та
порошкоподiбному cTaHi при розробцi технологiчних процесiв Тх виробництва.

Вперше iнтегровно в торфопереробне виробництво стадiю екстракцii ryмiнових
складових з торфу, що дозволило вилучити до 80О% ryмiнових речовин для виробництва
високоефективного добрива. Запишок торфу пiсля екстракцiТ мiстить достатню
кiлькiсть активованих гумiнових речовин та використовусться в склалi комttозицiйноrо
палива як зв'язуюче. Iнновацiйна ресурсозберiгаюча технологiя комплексноi переробки
торфу на композицiйне паливо та ryMiHoBi добрива може i}tтегруватися на дiюче
виробничтво та створена як oKpe\le виробничтво.

В мелсах договору про трансфер технологiй виробництва з переробки торфу на
лаливо i добриво продана лiцензiя на патенl,Украiни Ns 11765] Iнсти,ту,гу r:ехнологiй
ГФС В'етнаму.

Петрова Ж.О. регулярно пiдвищуе свiй науково-технiчний piBeHb. У 2005 poui
захистила кандидатську дисертацiю за спецiальнiстю 05.18.12 - процеси та обладнання
харчових, мiкробiологiчних та фармацевтичних виробництв, в 2007 рочi отримала
лиll,rlом сl,аршого наукового спiвробir:ника, а в 20lЗ роцi захис,t,ила докT,орську
дисертацiю за спецiальнiстю 05.14.06 - технiчна теплофiзика та промислова
теплоенергетика. У 2014 рочi отримала посаду головного наукового спiвробiтника. Про
високий piBeHb наукових результатiв ПетровоТ Ж.О. свiдчить присвоенЕя званrrя у 2016
роцi ,,Винахiдник року Нацiональноi академii наук Украiни". У 2011 роцi отримала
вiлзнаку вiл НАН Украiни ,,За професiйнi здобуr,ки НАН Украiни". У 2018 рочi
Петрова Ж.О. о,гримала нагороду вiд компанii Weihai Zhirong Inforrnation Technology
Со., Ltd (КНР) за iнновацiйний проект: Innovative heat technologies fоr the production of
functional products та пам'ятну вiдзнаку за HayKoBi досягнення на честь 100-рiччя



Нацiональноi академiТ наук Украiни вiл ПрезидiТ Нацiоншrьноi академii наук УкраТни.
Петрову Ж.О. лризначено старшим зарубiжним експертом компанii Shandomg Tianli
СО, провiнцiя Шаньдун, м. IJзинань, КНР, (20l 8 р.). Була нагороджена 16.10,2019 року
дипломом учасника Мiжнародного академiчного форуму <HayKoBi та технологiчнi
iнновацii та спiвробiтництво> вiд iMeHi Генерального секретаря форуму, м. Пекiн, КНР,
лiд час Форуму бу;lо зроблено 8 доповiлей за даною,tемаlикою в рiзних MicTax та
провiнцiях Китаю,

CTBopeHi Петровоi Ж.О, теплотехнологiТ i обладнання захищенi бiльше 45
патентами. Розробки висвiтленi в 182 наукових публiкацiях, в тому числi б монографiй,
6 статей у Web of Science та Scopus, 65 статей у фахових виданнях, 9 авторських
свiдоцтв, розробленi i загвердхсенi 15 технiчних умов та 15 технiчних iнструкцiй на
продукти та матерiали. Iндекс Гiрша згiдно Google Scholar становить 4, згiдно Web of
Science - 1 .

Свiй творчий наробок Петрова Ж.О. активно передае молодим науковцям та
аспiрантам. Результати наукових дослiджень щорiчно доповiдались Пстровою Ж,О. та
ii учнями на мirкнародних конференцiях рiзних piBHiB.

KpiM HayKoBoi дiяльяостi Петрова Ж.О. виконуе фомадсьhry роботу. Вояа була
секретарем секцii легкоi та харчовоТ промисловостi KoMiTeTy з ,Щеряtавних премiй
Украiни в гетrузi науки i техяiки з правом голосу (2014-2015 рр.); член та вчений
секретар спечiалiзованоТ вченоТ ради по захисту наукового ступеня доктора (rtандидата)
r,ехнi.iних наук в Iнсr:и,tутi т,ехнiчноi ,гепJlофiзики ЁiдН Украiни; ч;tен спецiалiзованоi
вченоТ ради iз захисгу наукового сryпеня доктора (кандидата) технiчних наук в
Нацiонапьному технiчному унiверситегi УкраТни кКиiвський полiтехнiчний iнстиryт
iM. I. Сiкорського> (2017-2018 рр.); член релакшiйноi колегiТ журналiв <KepaMiKa: Наука
та життя) та <Софiя Прима: дiалог вiчного повернення).

Ввая<асмо, що Петровою Ж,О, зроблено значний внесок в роботу (Розробка,Iа
впровадження ресурсозберiгаючих технологiй та енергоефективного обладнання для
виробництва i споживання альтерt{ативних видiв лаливо>.

.Щиректор Iнсти,гуr:у технiчноi
теплофiзики FlАН Украiни,
академiк FlАНУ

Учений секретар IТТФ НАНУ,
канд. техн. наук Сергiснко Р.В.

ю.Ф,



Щовiдка

Про творчий внесок претендента кандидата технiчних наук, старшого
наукового спiвробiтника Корiнчука Щмитра Миколайовича. Працюе в
Iнститутi технiчноТ теплофiзики FIАН Украiни з листопада 2002 року на
посадi iнженера, з 2005 - молодшого наукового спiвробiтника, з 2007 *
наукового спiвробiтника, з 2011 - старшого наукового спiвробiтника, з 2014

- провiдного наукового спiвробiтника, з 2018-завiдувач лабораторiсю
<<Теплофiзичних процесiв виробництва бiопалива>
тепломассообмiн1 в теплотехнологiях.

вlддlлу

Корiнчук .Щмитро Миколайович вiдомий украiЪський вчений в галузi технологiй
виробництва гранульованого висококалорiйного композицiйного бiопаппtва, та
фахiвець з розробки енергоресурсозберiгаючих теплотехнологiй комплексноi
переробки торфу на висококалорiйне п:lливо та гумiновi добрива. З 2002 року вся його
наукова дiяльнiсть присвячена дослiдженням тепломасообмiнних процесiв пiдготовки
сировини, сушiння бiомаси та торфу, розробцi iнновацiйних методiв гранулювання
бiопалив на ocHoBi торфу та рослинноi бiомаси, а також розробленню
енергоефективних технологiй виготовлення твердих композицiйних бiопалртв iз
сумiшей агробiомаси рiзного походження та ступеня фiзико-хiмiчноi i теплофiзичноi
обробки. На ocHoBi проведених експериментальних дослiджень та узагальнення ik
результатiв Корiнчук Щ,М пiдгоryвав дисертацiйну роботу за темою <Розробка
композицiйного палива на ocHoBi торфу i рослинноi бiомаси для використання в
теплоенергетичних установках)). яку успiшно захистив в 2010 роцi. З 2002 по 2019 piK
був основним вiдповiдмьним виконавцем та керiвником 9 ти науково-дослiдних
робiт, присвячених дослiдженню теплофiзичних, фiзико-хiмiчних, структурно-
механiчних властивостей бiомаси i торфу та розробцi наукових засад пiдвищення
енергоефективностi та комплексного рес}рсозбережентlя теплотехнологiй виробництва
мьтернативних пzlлив. Корiнчуком Щ.М. проведений детальний енергетичний аналiз
торфопереробноi та бiопаливноi галузi, виявленi недолiки iснуючого обладнання,

розробленi пауковi засади сталого виробництва гранульованого бiопалива в YKpaiHi.
Корiнчуком !.М. вперше в YKpaiHi та СНЩ запропоновано розгJIядати пресоване

бiопаливо як композицiйний бiополiмер з неорiентованою структурою та обфунтовано
доцiльнiсть використання композицiй в виробництвах пресованого пzIлива, що
започаткувrlло новий iнновацiйний пiдхiд до виробництва пaulивних гранул. Вперше
розроблено композицiйний склад гранул та брикетiв на ocHoBi торфу та рослинноi
бiомаси з використанням торфу як в'яжучого, а бiомаси як армуючого каркасу,
визначено оптимальний склад композицiй для виробництва висококалорiйного
бiопалива. Вперше в мiжнароднiй практицi Корiнчуком Щ.М. розроблено математичну
модель високотемпературного сушiння полiфракцiйних композицiйних сумiшей та
обfрунтовано комбiновану схему сушiння бiомаси в аеродинамiчних багатосекцiйних
сушарках, сумiщення в сушильному апаратi прочесiв сушiння та механоакти вацii.

розроблено енергоефективну барабанну сушарку з динамiчним регулюванням кута
нахилу. IнновацiЙнi технологii сушiння забеспечують зниження на 20Yо енерговитрат
на процес сушiння та мiнiмальну вологорiзницю сировини * пофракцiЙну однорiднiсть
за вологовмiстом.



Корiнчуком Щ.М дослiджено напрямки пiдвищення калорiйностi бiопалив та
обlрунтовано енерго-рес}рсозбереiгаючi режими виробництва висококалорiйного
термiчнообробленого композицiйного бiопалива з композицiй рослинноi бiомаси та
торфу, що забезпечують пiдвищення теплоти згорянЕя на 15-30% та енергоефективне
гранулоутворення.

Корiнчуком Д.М, вперше в cBiTi розроблено методологiчнi засади
неiзотермiчного аналiзу пaulивних гранул, що дозволило виявити та дослiдити методи
активацii торфу та бiомаси перед гранулюванням, встtlновити фiзико- хiмiчнi механiзми
утворення зав'язкiв в гранулах за умов механiчноi та термiчноi активацii, розробити
фiзико-хiмiчну модель енергоефективного гранулювання рослинних бiополiмерiв, яка
поJuIгае у активацii лiгнiнового комплексу за рzжунок посднання режимiв
механоактивацii та термовологiстноi обробки сировини, та забеспечення умов
утворення гелевих структур якi пiд час ущiльнення заповнюють поровий простiр в
гранулi з наступною полiмеризацiсю та утворенням мiцних щiльних гiдрофобних
гранул з композицiй сировини рослинного походження. Метод забеспечуе стале
виробництво бiопа,шава та зниження енергетики пресування майже в 4 рази.

Розроблено технологiю хiмiчноi активацii торфу та обфунтовано використання
активованоi скJIадовоi торфу як природного зв'яз}точого в складi композицiЙних гранул
з торфу i бiомаси, що майже в 1,4 рази знижус енергетику пресування, так i
високоефективного добрива дrrя вiдновлення гумусового шару IpyrTiB. Дослiдження
були покладеннi в основу створення iнновацiйноТ росурсозберiгаючоi технологiю
комплексноi переробки торфу на композицiйне паливо та гумiновi добрива, за якою до
20Yо по сухiй Maci торфу перероблясться в гумiновi добрива. Залишок торфу пiсля
екстракцii', використовуеться в складi композицiйного пatлива як зв'язуточе.

За iнiцiативи Корiнчука Щ.М., та за його безпосередньою )ластю розроблено та
впроваджено шiсть нових ресурсозберiгаючих технологiй виробництва композицiйних
пыlивних брикетiв та гранул. а також технологiю комплексноТ переробки торфу на
пzrливо i добриво, на якi затверджено три технiчнi умови, технологii входять в катмог
перспективних розробок НАН УкраiЪи. Отримано 2 дипломи фiналiста VII фестивалю
iнновацiйних проеюiв <Sikorskiy challenge 2018>. Корiнчук !.М. мае 133 опублiкованих
наукових праць в галузi виробництва альтернативного палива, зокрема у англомовних
ж}?налах - 2, статистика цитуання Google Shcolar --69, h-индекс 4, ilO-индекс -1,
спiвавтор 8 патентiв. В межах мiжнародного трансферу технологiй переробки торфу на
паливо i добриво IТТФ НАНУ продано 2-а патенти за кордон у 2018-2019 роках (СР
В'стнам).

Враховуючи
внесок в роботу
енергоефективного
паливa)).

вищезазначене, вважаемо що Корiнчуком ,Щ.М. зроблено значний
<Розробка та впровадження ресурсозберiгаючих технологiй та
обладнання для виробництва i споживання альтернативних видiв

,Щиректор Iнституry технiчноi
теплофiзики L{АН Украiни. академiк

провiдний наlковий спiвробiтник, K.Tl

ю,Ф.

Корiнчук Щ.М.



Щовiдка

Про творчий внесок претендента кандидата технiчних наук, провiдного
наукового спiвробiтника Железноi Тетяни Анатолiiвни. Працюе в

Iнстиryтi технiчноi теплофiзики НАН УкраТни з березня 1989 року стажером-

. дослiдником, з 1996 р. - iнжeHepoм I категорii з |997 р. - Еауковим
- спiвробiтником, з 1999 р. - старшrrм науковим спiвробiтником, з 2017 р. -

провiдним науковим спiвробiтпиком; .rлен секцii ВченоТ ради IТТФ НАН
Украiни <Теплообмiн i гiдродинамiка в енергетичних пlашинiл-х i установках
та монiторинг ix стану>.

желсзна Тетяна днаrолiiъна - вiдомий вчений у сферi теплофiзичнrтх проблем
бiоенергетики, технiчних та екологiчних аспектiв техно_погiй виробництва енергii з

бiомаси. ii HayKoBi працi присвяченi розробцi методик оцiнки жлtтгсвого циклу
бiоенергетичних технологiй та ik сталостi, ,етодик оцiнки енергетичного потенцiаlry

бiомаси, розробцi нових та вдосконаленню iснуючих технологiй отриIlrання бiопалив,
аналiтичним дослiдженням сучасного стану та перспектив розвитку бiоенергетики i iT
впливу на еЕергетику Украihи та iнших KpaiH cBiTy.

Отриманi Желсзною Т.А, фундаментмьнi та прикладнi результати охоплюють
TaKi напрямкл: вдосконалення с)rчаснt{х методик оцiнки життсвого циюlу та критерiТв

сталостi технологiй виробництва енергii з бiомаси, вдоскояалення сучасних методик
оцiнки еuергетичних pecypciB бiомаси, розробка сучасних технологiй для отриманяя

рiдкого та га:}оподiбного бiопалива.

Вперше в УкраiЪi виконtutо комплексний ана.тiз енергетичноi та екологiчIrоТ

ефектлtвностi технологiй виробництва тепловоi енергii з бiомаси з використitнням

наступних покrlзникiв: коефiцiеЕт пepeTBopeHIlJI енергii, питомi сукупнi витрати енергii,
скорочення викидiв парникових газiв. Анмiз проводrвся для тюкованоi соломи i

граЕули з Hei, трiски та грапул з лiсосiчних вiдходiв та еноргетичних кульryр (верба,

MicKaHryc) з використацням методологii оцiнки життевого цикJIу та з ур;lхуванням
виNrог стzlлого розвитку. Результати оцiнки можуть використовуватttся при пiдготовчi
бiзнес-планiв та технiко-економiчних обrрунryвань вiдповiдних бiоенергетичних
проектiв.

Железна Т.А. регуляряо fliдвищуе свiй науково-технiчний piBeHb. У 199б роцi
захистила кандидатську лисертачiю за спецiалыliстю 05.14.05 - теоретична

теllлотехнiка, у 2002 роцi отримала вчене званЕя старшIого наукового спiвробiтника за

спецiа.пьнiстю 05.14.06 - технiчна теплофiзика та промислова теплоенергетика, у 2007

роцi отримiurа свiдоцтво про пiдвищення квалiфiкацii за спецiальнiстю <Енергстичний



менедж}.{ент) за програмоЮ (ЕнерrЕтичниЙ аудит). У 2017 poui була переведена на
посаду провiдного наукового спiвробiтника.

У 2008 роui Железна Т.А. була ЕагороджеЕа почесцою грамотою <За вагомi
досягненЕя в реатriзацii державноi полiтикz у сферi ефективного використаlння
епсргоресурсiв> вiд IIAEP; у 2017 рочi - почесноЮ грамотою кЗа вагомий впеоок у
'розвитоК сфери енергоефективностi та вiдновлюваноi енергетики Украiни> вiд
.Щерженергоефеюивностi; у 2018 рочi - ювiлейноЮ почесною грамотою за HayKoBi
досягнення на честь 100-рiччя Нацiонапьноi академiТ наук Украihи вiд Президii
Нацiональноi академii наук Украiни.

РезультатИ роботи ЖелезНоТ Т.А, висвiтленi у 157 наукових публiкацiях, у тому
числi 5 монографiй,4 статгi У web of science Та scopus, 85 статей у фахових виданнях.
Iвдекс Гiрша згiдно Google Scholar становить l8, згiдно Web of Science - 2,

свiй науковий наробок та знаяIfi Железна Т.А. активно передас молодим
науковцяМ та аспiратrгам. РезультатИ науковиХ дослiдкень щорiчно доrrовiдались
Жслсзною Т.А. та iT учнями на нацiональних та мiжнародних конференцiях i семiяарах.

KpiM HayKoBoi дiяльностi Железна Т,А, виконуе громадську робоry. Вона е

членом секцii Вченоi радИ IттФ нАН УкраiнИ <Теплообмiн i гiдродинамiка в
енергетиtIних машинах i установках та монiторинг iх стану>; членом Експертrоi ради
Бiоенергетичвоi асоцiацii Украiни; членом редакцiйпоi колегii журналу
<<БiоенергегикаЛ ioenergy>.

Вважаемо, що ЖелсзноЮ Т.Д, зробленО значниЙ вЕесок в робоry кРозробка та
Dпровадження ресурсозберiгаючих технологЙ та енергоефективвого обладнання для
виробництва i споживання апьтерЕамвних видiв паrплва>.

,Щиректор Iнсгиryry техяiчпоi
теплофiзики НАН УкраiЪи,
академiк FИНУ

Пров. наук. спiвр., к.т.н.

Снежкiн Ю.Ф.

Железна Т.А.



Щовiдка

Про творчий внесок претендента доктора технiчних наук, завiдувача вiддiлу

технологiй альтернативних палив Iнстиryry газу }IAH Украihи
П'яних Костянтина €вгеновича.

II'яних Костянтин €вгенович вiдомий в УкраiЪi та за iJ межами науковець у сферi

технологiй пiдготовки бiомаси та використання iT в якостi енергоресурсу. Очоливши у
2012 роцi вiддiл процесiв горiння Iнституry, BiH розширив межi науковоТ дiяльностi цього
наукового пiдроздilry, додавши новий напрямок - створенвя науково-технiчних засад,

техлологiй га обладнання по заviщенню природного газу iншими енергоносйми в

промислових печах та котельних установках комунальноi та промисловоi енергетики.

Теоретичнi га експ ериментальн i дослiдження vакрокiнетичних характерисlик горiння

бiопалив, проведених претендентом, стat'tи основою д:rя розробка низки технологiчних

рiшень та обладнання якi реалiзують цей напрямок. ,Щослiдження в гаlтузi прямого

спtlлювання бiомаси, проведенi пiд керiвництвом П'яних К.С., дозволили:

- сформулювати вимоги до пiдготовки бiомаси, яка використовусться для замiщення

природного гiву в потужних обертових печах;

- розробити технологiчнi лiнii, включаючи пальники для спtt,Iювання бiопалива;

- опрацювати оптимальнi з точки зору ефективного використання бiопалива

експ"пуата ui й н i режи м и сl ворен их ко v плекс iB.

Позитивнi результати та розширення тематики, пов'язаноi з використанням бiомаси,

призвели до того- шо цей напрямок став основним. викJтикавши змiну назви вiддiлу.

Основним напрямком роботи вiддiлу технологiй альтернативних палив стали дослiдження
технологii енергетичного використання бiомаси, використання вторинних та

н изькопотен цiйних джерел енергiТ. а також вiдходiв для отри\4ання тепловоi ra
електричноi енергii.

Одним з важливiших пiшодiв, який основною наукових розробок вiддiлу, с ставлення

до бiомаси та вiдходiв, що мiстять органiку. як до ресурсу. При цьому розглядаються два

пiдходи до використання такого ресурсу: за рахунок змiни/адаптацii технологii, яка

використовус пiUIиво, або за рахунок змiни характеристик палива, щоб задовольнити

умови пtlливовикористовуючоi технологii. Прикладом розробки першого типу стало

використання лузги соняшнику дJuI опrlлення печей виробництва шамоту, вапна та

мета"тургiйних окатишiв, впроваджене на потужних украiнських пiдприемствах.

Результати науковrх дослйжень в гаrryзi газифiкацii та торрефiкацii бiомаси, проведених

пiд керiвництвом П'яних К.€., та створене на ik ocHoBi обладнання, що забезпечус

промислове використання вiдповiдних технологiй, е прикладом розробок другого типу.



п'яних К.€. активно впроваджуе розробки ресурсозберiгаючих технологiй та
енергоефективного обладнанrrя для виробництва i споживання альтернативних видiв
пllлива, виступ:lючИ в якостi керiвника та вiдповiдального виконавця проектiв Президii
нАну, мон, унтЦ та госпдоговорiв. Роботи П'яних К.С. за цим напрямком вiдмiченi
премiею }IAH УкраiЪи iM. ТолубинськогО B.I. (2015 р.) та вiдзнакою Нацiональноi академii
наук Украiни <За професiйнi здобутки> (2018 р.)..

РезультатИ роботи П'яниХ К.С. висвiтленi у близько 80 публiкацiях, у тому числi
монографii <Замiщення природного газу альтернативними паливами>. Iндекс Гiрша згiдно
Google Scholar становитЬ 4. За розробками П'яниХ К.С. отримано 18 патентiв Украiни на
винаходи ra кориснi моделi.

Вважасмо, що П'яних К.С. зроблено значний внесок в робоry <Розробка та
впровадженнЯ ресурсозберiгаючих технолОгiй та енергоефективного обладнання для
виробництва i споживання aL.Iьтернативних видiв палива>.

.Щиректор Iнотиryry газу

академiк FIАН Украiни

Завiдувач вiддi.lry

технологiй rUIьтернативних

палив, д.т.н. П'яних К.С.
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