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На основі дослідження і аналізу основних положень, результатів, 

висновків і рекомендацій, висвітлених в дисертаційній роботі, 

авторефераті, опублікованих наукових роботах, матеріалах і тезах 

доповідей на міжнародних конференціях, отриманих автором 

охоронних документах на право інтелектуальної власності до 

спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного 

університету харчових технологій направляю цей відгук. 

 

 

Загальна характеристика і актуальність теми дисертаційної роботи.  
Для підвищення ефективності масообмінного обладнання в останні роки 

успішно використовується метод циклічної дистиляції з роздільним рухом 

фаз. Циклічна дистиляція продемонструвала обнадійливі результати як при 

виробництві біоетанолу, так і при виробництві ректифікованого етилового 

спирту.  

Аналіз, проведений Бедрик О.В виявив, що на сьогодні не існує 

надійного фундаменту для розкриття сутності та розуміння причин 

збільшення ефективності розділення для циклічної дистиляції. Щоб вирішити 

завдання, поставлені перед харчовою промисловістю України, потрібно на 

базі наукових досліджень розробити основи підвищення ефективності 

розділення компонентів в повних ректифікаційних колонах з використанням 

циклічної дистиляції на підґрунті інтенсифікації процесу масообміну. 

Складність вирішення зазначеної проблеми полягає в тому, що підвищення 

ефективності масообміну вимагає удосконалення існуючих та створення 

нових технологічних режимів в гідроселекційних колонах.  

Автором запропоновано здійснити пошук оптимальних технологічних 

рішень в різних умовах функціонування не лише узагальненням відомих 



положень, а й шляхом проведення нових теоретичних досліджень та 

експериментальних перевірок. 

З огляду на викладене тема дисертаційної роботи є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до пріоритетних напрямків 

наукових робіт Національного університету харчових технологій, а саме: 

«Інтенсифікація технологічних процесів в харчовій і мікробіологічній 

промисловості з метою розроблення нових технологій та обладнання» 

(№0117U004640 від 20.06.13 р.) та «Удосконалення процесів тепло-

масообміну в харчових середовищах та створення відповідного обладнання» 

(№0117U003473 від 23.06.17 р.).  

Мета та завдання досліджень.  
Автором сформульовано мету та завдання досліджень, які полягають в  

інтенсифікації масообмінних процесів розділення компонентів в повних 

колонах циклічної дистиляції на основі комплексних теоретичних і 

експериментальних досліджень, та визначення перспективних напрямків їх 

використання в промисловості.  

Об’єкт і предмет дослідження.   
Об’єкт дослідження – повні ректифікаційні колони з циклічним 

режимом роботи.  

Предмет дослідження – процес масообміну в повних ректифікаційних 

колонах з циклічним режимом роботи.  

Методи досліджень.  
У роботі використано теоретичні та експериментальні методи 

дослідження: математичне моделювання процесів масообміну на тарілках 

повних колон циклічної дистиляції, хроматографічний метод визначення 

складу домішок по тарілках промислової колони, фізичне моделювання на 

пілотній колоні процесів утилізації концентрату домішок.  

Для графічної, статистичної обробки, аналізу та візуалізації даних 

використовували програмні пакети Xara Xtreme, КОМПАС – 3D.  

Прототип алгоритму процесу циклічної дистиляції було розроблено за 

допомогою Jupyter Notebook та інтерактивної оболонки мови програмування 

Python – IPython. Для створення користувацького інтерфейсу десктопної 

програми використано бібліотеки PyQt та Matplotlib. Розробка проводилась в 

інтегрованому середовищі PyCharm.  

Наукова новизна одержаних результатів. 
Автором запропоновано і реалізовано метод інтенсифікації масообміну 

на базі розробленої моделі теоретичної тарілки циклічної дистиляції, яка 

відрізняється алгоритмом та програмою розрахунку ректифікаційної колони 

в технологічній схемі виробництва етанолу.  

Встановлено, що створення однакових умов вилучення домішок по всій 

висоті колони забезпечується за допомогою перерозподілу рідинних потоків, 

що поступають в колону; показано можливість утилізації концентрату 

головної фракції етилового спирту з використанням процесу десорбції 

домішок повітрям з їх водного розчину. 



Бедрик О.В. вперше отримані залежності кількості теоретичних тарілок 

від флегмового числа при різних значеннях концентрації бражки та 

дистиляту.   
Визначено співвідношення оптимальних величин флегмового числа для 

циклічної та традиційної колон.  

Автором показано перерозподіл ефективності циклічної дистиляції між 

економією пари та кількістю теоретичних тарілок; на базі моделі теоретичної 

тарілки циклічної дистиляції розроблено алгоритм та програму розрахунку 

епюраційної колони та колони концентрування домішок. 

Виявлено наявність зон підвищеної концентрації етанолу, названих 

«концентраційними бар’єрами».  

Практичне значення отриманих результатів. 
Опрацьовані автором результати теоретичних та експериментальних 

досліджень, наукові положення логічно знайшли своє практичне втілення у 

харчовому виробництві, що підтверджено відповідними актами 

впровадження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій.  
Наукові положення, висновки і рекомендації обґрунтовані в достатній 

мірі та підтверджуються отриманими результатами. Достовірність та 

надійність результатів підтверджена використанням сучасних методик 

досліджень, технічних рішень, математичних методів обробки 

експериментальних даних та використанням атестованої вимірювальної 

техніки і приладів. 

Оприлюднення результатів дисертаційної роботи. 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 27 наукових робіт, з 

них 4 статті у фахових виданнях України; 2 статті, які індексуються у 

міжнародній наукометричній базі даних SCOPUS; 3 статті у матеріалах 

конференцій; теза доповіді на науково-технічній конференції та 17 патентів. 

Відповідність дисертаційної роботи паспорту спеціальності та 

профілю спеціалізованої вченої ради.  

Дисертаційна робота Бедрик Олесі Володимирівни «Інтенсифікація 

процесу масообміну в повних колонах циклічної дистиляції» відповідає 

паспорту спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. 

Зміст та завершеність роботи. 
Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи. Всі 

основні положення, висновки, які містяться в дисертаційній роботі 

відображені в авторефераті. Дисертаційна робота і автореферат оформлені 

відповідно до вимог  Міністерства освіти і науки України. 

Вступ присвячено обґрунтуванню актуальності теми дисертаційної 

роботи та розкриттю теоретичних основ проведення процесу масообміну в 

колонах циклічної дистиляції. Сформульовано мету та завдання досліджень, 

наведено об’єкт, предмет, наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів.  



Окреслено перспективи використання циклічної дистиляції в 

промислових умовах. Наведено дані про апробацію, публікації, структуру та 

обсяг дисертаційної роботи.  

Перший розділ присвячено аналізу існуючих варіантів застосування 

циклічної дистиляції в харчовій, хімічній, нафтохімічній та інших галузях та 

розглянуто інші методи інтенсифікації процесу масообміну такі, як: тепло – 

інтегровані дистиляційні колони, DWC колони, реактивна дистиляція, 

суміщення дистиляції з мембранним розділенням.  

Автором встановлено, що з усіх наявних методів інтенсифікації 

найбільшу увагу привертає циклічна дистиляція так, як всі інші методи 

можуть бути успішно використані разом з нею.  

Автором проведено узагальнення даних вітчизняних та закордонних 

досліджень, обґрунтовано актуальність проведення досліджень над 

розробкою контактних пристроїв, що реалізують циклічний режим роботи 

колони, оскільки основною вимогою до них стало забезпечення відсутності 

перемішування рідини на сусідніх тарілках при перетоці рідини з тарілки на 

тарілку. Аналіз технологічних схем брагоректифікаційних установок 

свідчить про те, що для стабільного виробництва якісного спирту необхідно 

використання інноваційних колон концентрування домішок, як допоміжних 

апаратів по очищенню найбільш забруднених погонів, сформульовані 

основні завдання дисертаційної роботи. 

У другому розділі розроблена математична модель та програма 

розрахунку для двокомпонентної системи «етанол - вода», ректифікаційної та 

епюраційної колон, а також колони концентрування домішок, наведені 

результати моделювання. Проведено кількісні порівняння традиційного 

режиму дистиляції з циклічним.  

Перший етап моделювання був пов'язаний з визначенням залежності 

кількості тарілок від величини флегмового числа ректифікаційної колони. 

Для того, щоб провести кількісне порівняння традиційного режиму 

дистиляції з циклічним було проведено розрахунок обох режимів з 

однаковими вхідними параметрами. Це дало можливість провести оцінку 

перспектив очікуваного економічного ефекту від впровадження циклічної 

дистиляції. Зі збільшенням флегмового числа змінюється співвідношення 

кількості тарілок у відгінній та концентраційній частинах колони. 

Наступний етап моделювання проводився на колоні концентрування 

домішок. Результати розрахунків показали, що місце вводу води суттєво 

впливає на розподіл концентрації спирту по висоті колони та відповідно на 

умови вилучення домішок. 

Вирівнювання концентрацій етанолу по висоті колони можливе у 

випадку перерозподілу води між живленням та першою зверху тарілкою. 

Візуалізація даних моделювання епюраційної колони дозволяє 

визначити загальну кількість води на гідроселекцію та її розподіл між 

верхньою тарілкою, та тарілкою живлення. 

У третьому розділі наведено результати аналізу компонентного складу 

погонів браго-ректифікаційної установки, які спрямовуються в колону 



концентрування домішок, а саме: конденсатора сепаратора СО2, 

конденсатора бражної колони, головної фракції, спиртовловлювачів, 

сивушного спирту.  

Дослідження проводилися у виробничих умовах на заводі ДП 

«Червонослобідський спиртовий завод» продуктивністю 3000 дал/добу при 

отриманні етилового спирту харчової якості. 

Аналіз отриманих експериментальних даних показав, що при проведенні 

процесу перегонки погонів браго-ректифікаційної установки в циклічному 

режимі роботи колони головні домішки (естери та альдегіди) та верхні 

проміжні домішки, концентруються та виділяються в повному обсязі. 

Вміст домішок визначався за допомогою хроматографічного аналізу, а 

концентрація етанолу за допомогою спиртоміру.  

Для всіх експериментальних випадків, склад кубової рідини за вмістом 

домішок був кращої по якості ніж епюрат. З отриманих аналізів кожної 

тарілки можна зробити висновок, що колона має велику роздільну здатність. 

У четвертому розділі наведені результати утилізації відходів 

спиртового виробництва шляхом десорбції домішок повітрям з їх водного 

розчину.  

В результаті досліджень встановлено, що очищення етанолу повітрям в 

режимі циклічного процесу є новим ефективним способом утилізації 

домішок у промисловому виробництві харчового спирту.  

Переваги запропонованої технології:  висока леткість складних естерів 

(метилацетат, ізобутилацетат, етилбутират) та альдегідів (оцтовий альдегід), 

які можуть бути повністю видалені із спиртової суміші;   леткі фракції 

сивушних масел (н-бутанол і н-пентанол) повністю видаляються з рідини, а 

менш леткі домішки (ізоаміл, ізобутил, ізопропіловий спирт і н-пропанол) 

видаляються не повністю;  додатковий вихід етанолу може складати 0,6 – 

0,7%.  

Отримана повітряна суміш домішок може бути направлена разом з 

котловим повітрям для спалювання в заводський котел. При цьому, їх 

концентрація не перевищує 0,3 г/м3, що значно нижче вибухонебезпечної 

концентрації 50 г/м3. 

Результати досліджень впроваджені на ДП «Липницький спиртовий 

завод» (акт від 20.02.2020 р.) у вигляді колони концентрування домішок 

Висновки дисертаційної роботи відповідають сформульованим задачам 

досліджень, узагальнюють результати теоретичних та експериментальних 

досліджень, інформують про апробацію і впровадження результатів 

досліджень. Отже, поставлені в роботі завдання Бедрик О.В. виконані і 

поставлена мета досягнута. 

Структура та обсяг дисертації.  
Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, основних 

результатів і висновків та списку використаних джерел, що містить 120 

найменувань та 3 додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 

162 сторінок (основний текст – 132 сторінки). Робота містить 55 рисунків і 68 

таблиць. 



Разом з тим до дисертаційної роботи є низка зауважень 

рекомендаційного та дискусійного характеру, які не знижують наукову 

цінність роботи. 

 

Зауваження до дисертаційної роботи та автореферату 

 
 На стор. 33, у першому розділі «Аналітичне висвітлення способів 

інтенсифікації масообміну в колонних апаратах та їх використання в 

спиртовій промисловості», підпункт 1.2.2. Гідродинамічні обставини на 

ступені контакту, на рис. 1.9 «Методика побудови робочої лінії режиму 

ідеального витіснення» неможливо прочитати дані на осях графічних 

залежностей. 

 На стор. 44, у першому розділі «Аналітичне висвітлення способів 

інтенсифікації масообміну в колонних апаратах та їх використання в 

спиртовій промисловості», підпункт 1.4. Промислове впровадження 

циклічної дистиляції в спиртовій галузі на рис. 1.17. «Технологічна схема 

ККД»  неможливо прочитати позначення. 

 На стор. 47 у другому розділі «Математичне моделювання колон 

циклічної дистиляції», у підпункті 2.1. Використання математичного 

моделювання для досліджень, наведено загальновідому інформацію, її варто 

було подати у першому розділі. 

 На сторінках 61-62, таблиці 2.2-2.7, на сторінках 63-64, таблиці 

2.8-2.13, на сторінці 66, таблиці 2.14-2.19, на сторінці 68, таблиці 2.20-2.25, 

на сторінках 73-74, таблиці 2.27-2.31 варто було винести в додатки, оскільки 

вони продубльовані графічними залежностями на рис. 2.14, на стор. 63,     

рис. 2.15, на стор. 65, рис. 2.16, на стор. 67, рис. 2.17 на стор. 69, рис. 2.21, на 

стор. 75. 

 На стор. 84, у другому розділі «Математичне моделювання колон 

циклічної дистиляції», у пункті Висновки до розділу, у 5 підпункті йдеться 

про економію енергетичних витрат, проте в розрахунках такі дані не 

проаналізовані, а наведені лише результати моделювання. 

 На стор. 86, на рис. 3.1 неможливо прочитати позначення, це 

ускладнює сприйняття роботи. 

 На стор. 86-94, у третьому розділі «Дослідження роботи 

промислової колони концентрування домішок», інформацію щодо домішок 

варто було винести в перший розділ, оскільки вона має аналітично-оглядовий 

характер. 

 В дисертаційній роботі варто було привести економічні 

розрахунки та обґрунтування, які б підтверджували  доцільність 

впровадження нової технології та демонстрували економічний ефект від 

впровадження. 

 У змісті, на стор. 13 приведено перелік додатків, проте, в 

дисертаційній роботі на них відсутні посилання. 

 



 


