
висновок про нАукову новизну, тЕорЕтиtIнЕ тд пржтичнЕ
ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ДИСЕРТАЦIi

лемеша Максима Вiкторовича на тему <удосконалеЕIIJI методiв розрахунку споруд
бiологiчноi очистки>>, що подана на здобуггя стуIIеня доктора фiлософii зi спецiальностi l92 -

Будiвництво та цивiльна iнженерiя, га.ltузi знань 19 - ApxiTeкTypa та будiвництво

щисертацiйна робота Лемеша Максима Вiкторовича на тему <<удосконалення методiв

розрахунку споруд бiологiчнот о,пlстки)) виконана на кафедрi кгiдравлiка та водопостачання)

факультету кПромислове та цивiльне булiвництво> Щнiпровського нацiонаrrьного унiверситету
залiзничного трttнспорry iMeHi академiка В. Лазаряна9 подана на здобуггя ступеня доктора

фiлософii зi спецiа.тlьностi |92 - Будiвництво та цивiльна'iнженерiя. Тема дисертацii затверджена

на засiданнi вченоi ради ,щнiпропетровського нацiонального унiверситету за.rriзничного трtlнспорту
iMeHi академiка В. Лазаряна (протокол Ns 3 вiд 30.10.2017р.).Для пiдготовки висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне зЕаченIUI результатiв дисертацii кУдоскоЕалення методiв

розрахУI{ку споруд бiологiчноТ очистки>> Вченою радою унiверситету (протокол J,1b 2 вiд 05.10 .2020

року) визначенО, ЩО попереднЯ експертиза дисертацii проводитиметься на базi факультету
кПромислове та цивiльне будiвництво)), та призначено двох рецензентiв:

1) д.т.п., доц. Тютькiн О.Л.;

2) к.т.н., доц. Громова О.В.

1. Акryальнiсть теми дослiдження

Бiологiчна очистка стiчних вод широко використовуеться на рiзних пiдприемствах. Дле у
зв'язку зi змiнаlли в технологiчних процесах, необхiдним е прогнозування ефективностi роботи
споруд бiологiчноi очистки в нових умовЕж. Але iснуючi методи розрахунку не дозволяють
визначати цю ефективнiсть з необхiдною точнiстю. Тому виникае в€l)кJIива задача розробки
математичних моделей для оцiнки ефективностi роботи бiологiчних peaKTopiB, якi б дозвоJIяли
врtIховувати ва:кпивi фактори, Taki як геометрична форма споруди, гiдродиналлiка течii, процеси
бiологiчних перетворень.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами унiверситеry
Робота пов'язана з планап{и науково-дослiдних робiт ,Щнiпровського нацiонального

унiверситету залiзни,пrого транспорту iMeHi академiка в. Лазаряна (днузт) за темою:
кмоделюванЕя масопереносу та гiдродинаirлiки в системах водопостачання, водовiдведення та в
водних об'ектаю> (номер держреесТрацii 01 БU007225), а також в рtlпdкzж договору Ns 01/2015-I вц
15.01.2015 про науково-технiчне спiвробiтництво мiж ,ЩНУЗТ i Щнiпропетровським обласним

управлiнням водних pecypciB.



3. Наукова новпзна отриманих результатiв
наукова IIовизIIа результатiв, одержаних У ходi вирiшення даноi задачi полягае в

наступному.

Вперше:

-розроблено метод оцiнки ефективностi роботи бiологiчного реактора для оIIистки стiчних
вод, що базуеться Еа використаннi двовимiрних моделей гiдродинаlrлiки, масопереносу та
бiологiчнОi очистки, який дозВоJUIе швиДко розрахРати ефективнiсть очистки води в спорудi з

урахуванням ii конструктивних особливостей, режиму роботи;
- розроблено метод оцiнки ефективностi роботи бiологiчного реактора для очистки стi.пrих

вод, що базуеться на використаннi тривимiрних моделей гiлродинаtrлiки, масопереносу та
бiологiчноi очистки, який дозвоJUIе швидко розрilхувати ефективнiсть очистки води в спорудi з

урчlхувilнЕям ii конструктивних особливостей, режиму роботи;
-розроблено метод оцiнки ефективностi роботи бiологiчного реzжтора для очистки стiчних

водl що базуеться на використшrнi двовимiрних моделей гiдродинаtrлiки, масопереносу та
бiологi,пlоi очистки, який дозвоJUIе швидко розрzжувати ефективнiсть очистки води в спорулi з

рухомим бiоценозом;

Удосконалено:

- метод розрахунку бiореактору для очистки стiчних вод, що базуеться на використаrrнi нуль-
вимiрниХ моделей бiологiчнОi очистки стi.rтrих вод, який дозвоJUIе, на вiдмiну вiд iснуючих,
врiжовувати змiнУ з часоМ витрати та концентрацii активного МУлУ, субстрату, що Еадходять в
бiореактор.

4. Практична цiнпiсть отриманих результатiв полягае в наступному:
Розрбленi в д4сергfiIii методи дозвоJUIють швидко оцiнювати ефективнiсть роботи як

кJIасичних бiореакторiв, так i peakTopiв з додатковими конструктивними елементап{и, а тЕжож
peakTopiB з рухомим бiоценозом. Час розрzжунку ефективностi роботи бiологiчного реактору, за
допомогою розроблених методiв, складае декiлька секунд, що е дуже в111кJIивим для ix
практиtIнОго викорИстаншI при проведеннi проектувztльних робiт. Розробленi методи розрtжунку
будугь корисними дJIя оптимiзацii роботи iснуючих бiологiчних peaKTopiB при змiнних режим.х
роботи.

5. ВикористаЕня результатiв роботи
РезультатИ дисертацiйноi роботи впровадженi на тоВ <Енергосервiс-КР>, а т€жож

використовуються в навчальному процесi,щнiпровського нацiона.тtьного унiверситету залiзничного
транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна при пiдготовцi сryдептiв, якi навчаються за спецiальнiстю
192 <БудiвЕицтво та цивiльна iнженерiп. Матерiали дисертацiйпоi роботи, Еtлгоритми та пЕжети



програп{ використовуються при проведеннi лекцiйних та практиtIних заIIять з дисциплiни

кСпорули i обладнаrrня водовiдведеЕЕя).

6. Особиста участь автора

Розгпянувши звiт подiбностi щодо перевiрки на плагiат, рецензенти дiйшли висновку, що

дисертацiйна робота Лемеша Максима Вiкторовича е результатом саrrцостiйних дослiджень

здобрача i не мiстить елементiв плагiату та зtшозичень. Використанi iдеi результати i тексти

iнших aBTopiB мають посилання на вiдповiдне джерело.

7. Перелiк rrублiкацiй за темою дисертацii

Зарезультатап4и дослiджень опубпiковано 15 наукових праць, у тому числi 7 cTaTeia, з яких 5

- у наукових фахових виданнж, 1 - у перiодичному науковому виданнi iншоТ держави, що

входить до европейського союзу, 1 - у iншому науковому виданнi, 8 тез доповiдей.

CTaTTi в iноземних виданнях:

1. Моделювання очистки вод[ в системах (аеротенк - вiдстiйнио / М.М. Бiляев,

В.А. Козачина, М.В. Лемеш, П.С. Кiрiченко // East European Scientific Journal. - 2019. - Vol 10(50).

Р. 10-15. (особистий внесок здобувача розробка чuсельноi моdелi, провеdення

о бчuслюв altbHoao експерuлленmу).

CTaTTi у видацняхl що включенi до мiжнародноi Еаукометричноi базп <dndex

Copernicus>>:

2. Biliaiev М., Lemesh М. Modeling of Biological Wastewater Treatment on the Basis of Quick-

Computing Numerical Model. // Наука та прогрес транспорту. - 2018. - Ns 1 (73). - С. l5-2З.

(особистий внесок здобувача - розробка математичноi моделi, проведення розрахункiв).

CTaTTi у виданняь що включенi до фаховпх видань, затверджених МОН Украiни:

3. Biliaiev М., Gunko Е., Lemesh М. Simulation of Aeration Tank Work // Collection of Research

Papers of National Mining University.- 2018. - J\b 53. - С.2З0-237. (особистий внесок здобувача -
розробка чuсельноi моdелi, провеd ення розрахункiв).

4. Biliaiev М.М., Kirichenko P.S., Lemesh M.V.Numerical simulation of biological wastewater

treatment inaerationtaлk llМатематичне моделювання. - 2018. * М1. - С.28-З4. (особистий внесок

здобувача - розробка чuсельноi моdелi, провеdення розршункiв),

5. Biliaiev М., Mashykhina Р., Lemesh М. Simplified model to simulate the aeration tank work //

Collection of Research Papers of National Mining University. - 2018. - ]ф 54. - С. 330-336. (особистий

внесок здобувача - розробка чuсельноi моdелi, провеdення розраэсункiв).

6. Biliaiev М., Savina О., Lemesh М., Tsurkan V. Biological wastewater treatmenti naeration tanks

// Collection of Research Рареrs of National Mining University. - 2018. * Ns 55. - Р. З25-ЗЗЗ.

(особистий внесок здобувача - розробка чuсельноi моdелi, провеdення розраэсункiв).

CTaTTi в iнших наукових видапнях:



7. МоделюванЕя бiологiчного очищення стiчних вод на базi каr,rерних моделей / М.В. Лемеш,

М.М. Бiляев, Л.Г. Татарко, З.М. Якубовська ll Науката прогрес транспорту . -2О20. - Ns 3 (87). - С.
|6-24. (особистий внесок здобувача - розробка KatttepHoi ллоdелi, провеdення обчuслювальнtм

експерuменmiв).

HaykoBi працi, що засвiдryють апробацiю матерiалiв дисертацii на наукових
конференцiях та ceMiHapax:

8. БеЛяев Н.Н., Козачина В.А., Лемеш М.В. Информационнiш система кWДSТЕ-
WATERTREATMENT) дJuI оценки эффективности работы oIlиcTHbIx сооружений ll XI
МеждУнароднzul наушо-практическаr{ конференция <<Современные информационные и
коммуникационные технологии на транспорте, в промышленности и образовЕш{ииD, |з.l2.20l7 -

14.12.2017, .Щнiпро, 2017 .

9. БеЛЯев Н.Н., Козачина В.А., Лемеш М.В., Стуликов З.Г. Математическое моделирование

биологической очистки сточньD( вод в аеротенках ll Материалы международной на)цно-

технической конференции кИнформационЕые технологии в металлургии и маrпиfiостроению>, 27-

29 березня, 2018.,Щнiпро, 2018.

10. БеляеВ н.н., Козачина В.А., Лемеш М.В., ГрабаР Я.А. Математические модели в задачах

оtIистки cTotIHbIx воД /l IV Мiжнародна науково-технiчна конференцiя <<Комп'ютерне

мОДеJIювtlнIuI та оптимiзацiя систем>, 1-2 листопада 2018р. - ,Щнiпро, УШТУ - С. З7 .

11. БеляеВ н.н., Козачина В.А., Лемеш М.В. ИнформационнzUI система для ztнzшиза работы
аэротенков ll ХII Мiжнародна науково-практична конференцiя <<Cl"racHi iнформацiйнi i
комунiкацiЙнi технологii на транспортi, в промисловостi та ocBiTi>>, l2-1З грудця, 2018р. - Щнiпро,

днузт _ с. 128.

12. Беляев м.м., .Щолина л.Ф., Козачина В.А., Лемеш М.В. Численные модели дJIя расчета
гидродинаN,Iики и массопереЕоса в системЕlх очистки водп /l XIII Мiжнародна науково-практиIша

КОНфеРеНЦiя KCylacHi iнформацiйнi i комунiкацiйнi технологiТ на трЕlнспортi, в промисловостi та
ocBiTi>, 11-12 грудня, 2019р. -,Щнiпро, ДНУЗТ - С. 53.

13. Лемеш м.в., Козачина В.А., Гончаров В.В., Поляков А.А., Рекунович А.С. Повышение

эффективности оtIистки сточньD( вод - KzlK инструI\{ент защиты водоемов от загрязненпя ll
Науковий симпозiум <<Тиждень еколога-2019), 7-10 жовтня, 2019, Каrrл'янське, ДДТУ. - с.110_
111с.

14. БеляеВ н.н., Козачина В.А., Лемеш М.В., Кириченко П.С. Компьютерное моделировtlние

очистки стоtIних ъод llматерiали v Мiжнародноi Еауково - технiчноi конференцii ккомп'ютерне
МОДелЮВання та оптимiзацiя складних системD, 6 - 8листопада 2019, м. .Щнiпро, с.22.

15. Беляев Н.Н., Козачина В.А., Лемеш М.В.,Кириченко П.С. Математические модели в

ЗаДаЧЕЖ ОтIиСТки сточньIх ъод l/Матерiали IX Мiжнародноi науковоi конференцii кРесурс i безпека

еКплУатацiТ конструкцiЙ, будiвель та споруд>,15 -16 жовтня 20|9, XapKiB, ХНУБД. С. 5.



ВИСНоВоК:
1. Вважати, що дисертацiйна робота Лемеша Максима Вiкторовича кУдосконапення методiв

розрахунку споруд бiологiчноi очистки), що подана на здобуггя ступеня доктора фiлософii зi

спецiапьностi lg2 - Будiвництво та цивiльна iнженерiя, гапузi знаЕь 19 - ApxiTeKTypa та

будiвництво, за своiми науковим piBHeM та практиtIною цiннiстю, змiстом та оформленням

повнiстrо вiдповiдае вимогап,l пп. 9, 10, 11 Порялку проведення експерименту з присудження

ступеня доктора фiлософii, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд б березня

2019 р. Ns167 кПро проведення експерименту з присудження ступеня доктора фiлософiТ>.

.щисертацiя вiдповiдае напрямку Еаукового дослiдження освiтньо-науковоi програI\dи

,Щнiпровського нацiоfiчIпьного унiверситету за.пiзничпого транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна зi

спецiальностi 192 - Будiвництво та цивiлъна iнженерiя.

2. Рекомендувати до зtlхисту дисертацiйну роботу Лемеша Максима Вiкторовича Еа тему

<УдосконалеЕня методiв розрахунку споруд бiологiчноi очистки)) на здобуття ступеня доктора

фiлософii.

Рецензенти:

д.т.Е.о доцент

к.т.н., доцент ,{_ffi
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