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oQiqifrnoro oroHeHra rpo AHceprauifruy pobory
Kopuarc BorAaHa OpecroBr{r{a

3a reMoFo (PereHepaqis nigupaqboBau ltx naiuepaJlbH gx MoTo pH Hx oJrH B)),
III0 npeAcTaBJreHa Ha 3Ao6yTrr HayKoBofo cTyrreHt

KaHAHAara TexHiqHux Hayr( 3a crreqiantHicfto
05.17 .07 - Xinai'{Ha rexHonorit nanr4Ba i narHsHo-MacrHJrbHHX Marepianin

Ha croro,IlHi YrpaiHa u{opi.{Ho cIIoxHBae 6inn 400 ruc. roHH onuB. Hafi6inbrrre
3pocTae o6'eu cno)KHB aHHA MoropHHX i rpaHuraicifiHnx 9JIHB, IUo rroB'f,3aHo 3

pocroM aBroMo6innuoro napKy. OAHo.{acHo 3pocrae rl o6'eu ai4npaqboBaHgx
npo4yxrin. Pecypcu ni4nparlboBaHux Ha@roeux onHB ,SKHX oqiurorcrr npH6nH3Ho
B 50 % sia croxuBaHHf, cnixnx upo4yxrie, rpn rlboMy ni4npaqboBaHi na$roni
onHBH craHoBJlsrb -3 A % ycix HaSronHX BiAXoIin. V rofi xe qac ni4paxoBaHo, u1o

3 I xr HaQra MoxHa orpHMarn 6ln:rro 100-1 50 | csixoi orrHBH' a 3 1 xr
silnpaqboBaHoi onHBH * 500-800 r niAHoereHoro rrpoAyKry, rrlo He nocryraerrb.q
3a flKicrrc cnixroi ronapHoi olunu.

Ilpo6nervri pereHepaqii MoropHHX onHB 3aBXAr{ npitairxJracb 3HaqHa yBara"
Baronaufi axla.4 y nrapirueHHfl Iliei npo6neMr4 BHecnH flanoK K. K,, CeuenpAo e. f..
flicxyuon B. A., KpefiH C. e., KarafrraH E. H. i6araro iuruax BH3HaqHHX

Hayxonuio. Teopin llanorc K, K. rpo cra6inisaqiro rpi:Hxo-xil4i.{Fr6x i excnl yara-
qifiuux BJracruBocrefi MoropHHX oJrHB B KoHcrpyr(qisx 4nHryHin (cra6ini:aqis
ocHoBH) orpuN,raJla IUHpoKe BH3HaHH.II. flolanlttle BHBrreHHfl rrHTaHHs si.uHoBJreHHs

eKcnxyaraqifinHx Brlacrusocrefi opraHiuHax orIHB Mero.{ona ix pereHepaqii Ao3BoJrre

Ilo HoBortry oqiHroBaru BnJIrIB Ilboro Qaxrop a Ha cra6inigaqiro ocHoBH oJrHB, ruiHy

Sisnxo-ximi.rnrax i nporHsHouryBaJrbHnx Brracrnnocreft.

Yranisaqis nignpaqboBaHnx oJrHB e Ba)KJrHBolo HayKoBo-rexHiqHoro

npo6neMox), ToMy IrIo BoHH e TexHoreHHHMH siAxoAaMH, uro expafi HerarHBHo

BrIJIHBalorb Ha yci o6'ercru HaBKoJIHruHboro cepeAoBuqa - arMoc$.py, rpyHr i nolra.

BunqeHHfl pyKorncy ra aBTopeSepary .qo3BoJrr[orb aifirra BHeHoBKy, rr1o reMa

Ancepraqifiuoi po6orra Kopuana E. O. 6eryruoBHo e aKryarbHorc ra rpucBrqeHa
eHpirueHHn aKTyaJIbHOro HayKoBo-npHKJraAHoro 3aBAaHHfl po:po6JreHHr HoBHX

TexHoJrori.rHr,rx rpoqecin perenepaqii MoropHHX oirnB.

* HayKoBa ile"q po6otu noJlsrae y BHKopHcraHHi xpucrari.{Horo xap6ar*ai4y 4nr
npoqecy orrarrleHHs ni4npaqboBaHux ruriHepantbHux oJrHB.

Ha niAcrani aHani:y HayKoBo-rexuiuuoi, nareHrHoT nireparypn ra cf{acHHX

TexHoJIori'{HI,Ix rnreroAie pereHepaqii onprB ,qo3BonwIrH AprcepraHTy BH3HaqHTr4 rvrery,



основні наукові завдання, об’єкт і предмет дослідження, а також напрями 
та методи дослідної роботи.

Поставлені в роботі завдання досліджень доведені до кінцевого логічного 
вирішення, а сама дисертація є завершеною науково-дослідною роботою 
та відповідає встановленим на сьогодні вимогам.

Структура дисертації Корчака Б. О. складається зі вступу, п‘яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел (164 найменування), 5 додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 207 сторінок друкованого тексту, містить 
34 рисунки та 40 таблиць.

Достовірність наукових положень та висновків дисертаційної роботи 
підтверджується даними апробації, упровадженням у навчальний процес 
і результатами лабораторних випробувань.

Наукові положення, практичне значення та висновки дисертації логічно 
побудовані у контексті мети та поставлених завдань, теоретично обґрунтовані 
й патентно захищені.

Поставлені завдання досягнуто та доведено до логічного завершення, що 
дозволило автору одержати три наукові результати, що захищаються 
й характеризують новизну наукових положень. Автором задекларовано 
й трактуються наукові положення у такий спосіб.

1) встановлено основні закономірності процесу старіння мінеральних 
моторних олив марок М-10ДМ та NORMAL 15W40;

2) встановлено доцільність використання кристалічного карбаміду 
для процесу очищення відпрацьованих мінеральних олив;

3) розширено уявлення щодо можливості використання методу 
термооки.снення з метою регенерації відпрацьованих мінеральних 
олив та встановленні, що у результаті цього методу відбувається 
доокиснення первинних продуктів старіння. .

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у розробленні 
методу очищення відпрацьованих мінеральних моторних олив (ВММО), 
розробленні методу термоокиснювальної регенерації відпрацьованих 
мінеральних моторних олив і встановленні оптимальних параметрів процесу, а 
також розробленні технологічної схеми установки комплексної регенерації 
відпрацьованих мінеральних моторних олив, складено матеріальний баланс 
процесу, а також розраховано собівартість регенерованої оливи (с. 156-160).

Встановлено, що в очищеній оливі відбувається зменшення вмісту 
кисневмісних продуктів старіння на 71-88 % порівняно з вихідною ВММО 
(с. 119-124).



Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на 
кафедрі хімічної технології переробки нафти та газу Національного 
університету «Львівська політехніка».

Автором ретельно вивчено зміни основних фізико-хімічних показників 
мінеральної моторної оливи М-10 ДМ після використання в ДВЗ (с. 71-73); 
досліджено зміни групового складу (с. 73-74); досліджено зміни термічної 
стійкості (с. 75-78). Методом ІЧ-спектроскопії встановлено (рис. 3.5), що 
спектри вихідної та відпрацьованої олив не є ідентичними, встановлено зміну 
хімічного складу оливи в процесі експлуатації. Зокрема, у відпрацьованій оливі 
виявлені кисневмісні сполуки, яких не було у вихідній оливі.

Аналогічні дослідження виконано для моторної оливи NORMAL 15W40 
(с. 84-94).

На рис. 3.11 запропонований механізм перетворення компонентів 
мінеральних моторних олив внаслідок тривалого використання в ДВЗ, який у 
подальшому може бути використаний для вибору методів регенерації 
відпрацьованих олив.

Проведений аналіз методів регенерації відпрацьованих олив за 
допомогою методу ФВА (табл. 4.1—4.5) дозволив встановити, що найвищу 
інтегральну оцінку отримала технологія вакуумної перегонки, дещо нижчу 
оцінку -  технологія гідрокрекінгу.

Оцінка обґрунтованості наукових положень в дисертації, їх 
достовірності і новизни. Наукові положення, висновки та рекомендації, 
сформульовані в дисертаційній роботі, теоретично обґрунтовані, а їх досто
вірність підтверджується результатами експериментальних і теоретичних 
досліджень. Усі висновки базуються на масиві матеріалів, одержаних з вико
ристанням сучасних стандартизованих і науково обґрунтованих методів 
досліджень.

Наукові та прикладні положення дисертації пов’язані з темами науково- 
дослідної роботи «Розроблення методів регенерації й утилізації відпрацьованих 
нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відпрацьо
ваних дерел сировини» (№ державної реєстрації 0118U000414), у яких автор 
був одним із виконавців.

Загальна характеристика роботи.
У вступі описано стан проблеми та її актуальність, сформульовано мету 

та завдання досліджень, а також наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів.



У першому розділі виконано ґрунтовний аналіз літературних джерел, 
стосовно тематики накопичення та використання відпрацьованих олив, їх 
утилізації. У цьому розділі автор також детально описує стан технологій 
регенерації відпрацьованих олив.

У другому розділі описано властивості досліджуваних олив, описано 
методики експериментів і аналізів, що використовувалися в роботі для 
досягнення мети.

Третій розділ присвячено всебічному вивченню закономірностей 
процесу старіння відпрацьованих олив, дослідженню їх фізико-хімічних 
і експлуатаційних властивостей.

У четвертому розділі описано обґрунтування вибору оптимальної 
технології регенерації відпрацьованих мінеральних моторних олив.

П’ятий розділ присвячено технологічним принципам регенерації 
відпрацьованих мінеральних моторних олив. Розроблено принципову 
технологічну схему установки регенерації відпрацьованих мінеральних 
моторних олив комплексним методом. Описано матеріальний баланс процесу 
для продуктивності 10 тис. тонн на рік.

Під час вивчення дисертації й автореферату у опонента виникли наступні 
зауваження та запитання:

1. Об’єкт і предмет дослідження фактично дубльовані. Чому так автор 
сформулював? Щодо об’єкту досліджень питання не виникають окрім 
стилістики. Предмет досліджень доцільно було б сформулювати так -  «фізико- 
хімічні властивості та закономірності процесу зміни якісного складу 
відпрацьованих мінеральних олив».

2. Було б доцільно у авторефераті вказати, що та якими науковцями 
було зроблено до дисертанта за темою досліджень. У дисертації є чимало 
посилань на сучасні праці науковців за темою дисертації, але відсутній 
критичний аналіз цих праць.

3. У роботі автор декларує про упровадження розробок у навчальний 
процес. Чи планується впровадження результатів дисертації у практичній сфері, 
у виробництві?

4. Назви таблиць 4.22 та 4.23 наведені як «Експлуатаційні 
властивості...», а за суттю наведені фізико-хімічні властивості олив. Потрібно 

’додаткове пояснення.
5. ІЧ-спектри наведені у тексті дисертації, окремо винесені у додатки. 

Чому автор так структурував? Зручніше було б читати за текстом.



6. На с. 36 дисертації автор вказує, що на сьогодні якість 
відпрацьованих олив визначається за ГОСТ 21046. Чинність цього стандарту 
в Україні є сумнівною. Відомо, що ДП «Український науково-дослідний 
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» згідно 
наказу від 5 листопада 2015 р. №. 146 скасувало міждержавні стандарти 
в Україні, що були розроблені до 1992 року. Прошу пояснити.

7. Формулювання наукової новизни (зокрема, п. 2) сформульовані 
узагальнено монографічно. Тут потрібна додаткова конкретизація наукової 
складової. У такому вигляді це більше практичне значення.

8. З формулювань наукової новизни не зовсім зрозуміло, що саме 
вперше зроблено дисертантом? Рідинно-адсорбційна хроматографія, 
диференційно-термічний та рентгенофлуоресцентний аналіз для дослідження 
процесу старіння олив? Це відомі сучасні наукоємні методи. Дуже добре, що 
автор їх використовує у своїх дослідженнях. Чи саме вперше застосували ці 
методи для дослідження олив марок М-10ДМ та NORMAL 15W40?

9. У роботі багато результатів експериментальних досліджень, але 
інформації про якість цих результатів відсутня. Варто було б навести 
метрологічні показники приладів і оцінити похибки результатів вимірювань, 
адекватність результатів аналізу методів регенерації відпрацьованих олив за 
допомогою методу ФВА.

10. У роботі дуже велика кількість результатів досліджень 
термогравіметричного аналізу, але пояснення з якою метою цей метод 
використовувався, а також аналіз отриманих результатів представлений дуже 
обмежено.

11. Вимагає додаткового пояснення рис. 3.11 на стор. 98 дисертації. Це 
розроблена, отримана чи відома блок-схема?

12. Вимагає додаткового пояснення рис. 5.1 на стор. 152 дисертації. 
Чому ця схема отримала назву поточної?

13. Серед вивчених властивостей олив автор не приділив уваги 
дослідженню протизношувальних властивостей відпрацьованих і регенеро
ваних моторних олив.

Однак, виявлені невідповідності не знижують науково-практичної цінності 
дисертаційної роботи. Наукова новизна, практичне значення результатів та їх 
апробація аргументовані, кількість публікацій цілком достатня (6 статей, 
З з яких у міжнародних наукометричних виданнях).



3ATAJIbHI4fr BHCHOBOK

lloAana Aucepraqifina po6ora, H4 ui4craei aualtsy pyKo[Iucy ra

aBTope6epary, e 3aBeplreHolo HayKoBo-AocniAnoro po6ororc, pe3ynbTaTl4 sroi

Marorb HayKoBy HoBrd3Hy ra rrpaKTrdr{He 3HaqeHHt, a sNdicr ni4uoniAae [ac[opry

cueuizulrsocri 05.1 7 .07 XiNri.rHa rexHoJroris rrarl{Ba i nannBHo-MacrpIJIbHLIX

vrarepiuin.
Bucroeleui 3ayBaxeHH.rr He BrrJrr{Barorb Ha qinnicrr enroHaHoi HayKoBo-

locniAnoi po6orll TaHa Sop*yBaHHg rinqesoro BI'IcHoBKy.

pesynrrarvr po6oru MicrqTb HayKoBy HoBH3Hy, Marorb rIpaKTLIrrHe 3HatIeHH-fl'

ony6liroeaHi y Aocranrifi xilrrocri BrlAaHb ra Marorb npaKTLIrrHe BLIKopI{craHHfl.

Ha niAcrasi sruIeBr4KnaAeHofo MoxHa BBalKarrI, qo Aldcepraqifina po6ora

<<pereHepaqin nignparlboBaHrrx rvriHepaJrbHHx MoropHllx oJrrIB) niAnosilae

BrMorau IAK Vrpainu, 3oKpeMa rrrr. 9, 11-14 lloprAKy npLIcyA]KeHHrI HayKoBrIX

cryreHin (sareepAxeHoro flocraHoBoro Ka6iHery Minicrpin Vrpailru Piia 24 rl4ilH'n

Z0l3 p. J\b 567 si gN,riHaN,ru sri4no llocranos Ka6inery Miuicrpin YrpaiHn si,4

1g.0g.2015 Ng 656 i sia 30.12.2015 J\b 1159), a caM anrop, Ropvax Bozdaru

Opecmogutt) 3acnyroBye rplrcyAxreHHs fiovry HayKoBofo cryrleHfl KaHAI{Aara

rexni.{Hlrx HayK 3a cneqianrsicrro 05. 1 7 .07 Xirvriqna rexHoJloriq rl€trlaBa

i narHsHo-MacrldJlbHplx Marepiallis.
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