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офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу .Щонченко Мирослави Iгорiвни
<<Одержання нафтових бiтуrчriв, стiйких до технологiчного старiння>), подану

на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii зi спецiальностi 161 -
хiмiчнi технологiТ та iнженерiя

1. Акryальнiсть теми дисертацii
вiдомо, що yci бiryмнi матерiали, зокрема Ti, що використовуютъся

при будiВництвi дорожнiХ покриттiв, а такоЖ покрiвелънi та iзоляцiйнi бiтуми

в процесi iх виготовлення, зберiгання та технологiчного опрацювання

втрачають сво1 в'яжуri властивостi. Що швидкlстъ,в,LрачаrO,rЬ сво1 в яжуI1 властивостr. ло того ж, швидкiстъ, за якоi

вiдбуваеться погiршенIuI Тх властивостей з€}лежить насамперед вiд якостi

бiтумного матерiалу.

ПопрИ те, щО на сьогоДнi вже вiдомиЙ певниЙ перелiк модифiкаторiв,

якi здатнi сповiльнювати процеси технологiчного старiння бiтумiв, для

бiльшостi iз них цей ефект е лише додатковим, тодi як власне iнгiбiтори

старiння досi не е поширеною добавкою до бiтумiв в yrqpaiHi. Також, з огJuIду

на те, що icHye цiлий ряд недолiкiв, пов'язаний з Тх використанням, серед

яких: висока вартlсть, низька доступнiсть та невеликий обсяг виробництва,

вирiшення даного питанЕя е лише частковим. Не менш важJIивим завданням,

яке досi не вивч€lлось е також дослiдженIUI впливу iнгiбiторiв старiння на

бiтуrrли, одержанi з високопарафiнистих нафт, якi е основною сировиною для

виробництва в'яхgrчих в YKpaiHi.

таким чином, попIук ефективних iнгiбiторiв старiння, що полягае,

зокрема, у вивченнi модифiкаторiв, одержаних з побiчних продуктiв та

вiдходiВ виробництв, якi могли б задовольнити вимоry щодо невисокоI

BapTocTi та широкоi досryгlностi добавки е дуже актуulльним дослiдженшIм.

2. Загальна характеристика роботи

подана до захисту дисертацiя е завершеною науковою роботою , яка

мiстить HoBi HayKoBi та прикJIаднi результати дослiдженъ. .Щисертацiйна
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Робот скJI4Даеться зi вступу, 5 роздiлiв, висновкiв, списку використаних

джерел лiтераryри та 2-ох додаткiв; мiстить 38 таблиць та 14 рисункiв.
Загальний обсяг дисертацii 159 cTopiHoK, який займають iлюстрацii,

таблицi, список джерел використаноi лiтератури та додатки, становить 54

сторiнки.

У першому роздiлi представлено огляд лiтераryри щодо змiни

ВласТиВостеЙ нафтових бiтумiв внаслiдок технологiчного старiння. Зокрема,

в роздiлi наведенi TaKi данi: ocHoBHi закономiрностi технологiчного старiння

нафтових бiтумiв; вiдомостi про iнгiбiтори старiння нафтових бiтумiв.

У другому роздiлi наведено об'екти дослiдження, методики

проведенЕя експериментiв та Тх аналiз.

У Третьому роздiлi наведенi результати вивченнrI основних

закономiрностеЙ процесу технологiчного старiння нафтових бiтумiв:

дослiдження окисненого бiтуrrлу за його опiрнiстю до твердiння при прогрiттi

в стацiонарному шарi; дослiдженнrl заllишкового бiтуму за його опiрнiстю до

твердiння при прогрiттi в стацiонарному шарi; дослiдження окисненого та

з€tлишкового бiтуrrлiв за ik опiрнiстю до твердiння при прогриттi в

динамiчному режимi; аналiз змiн скJIаду та властивоотей нафтових бiтумiв

внаслiдок прогрiття.

У четвертому роздiлi наведено дослiдження модифiкаторiв за ik
здатнiстю сповiльнювати процеси технологiчного старiння бiтумiв:

застосування продуктiв пiролiзу вуглеводнiв як iнгiбiторiв технологiчного

старiння нафтових бiтумiв; застосування смол, одержаних з рiдких продуктiв

переробки вугiлля як iнгiбiторiв технологiчного старiння нафтових бiтумiв;

Застосування ryмовоТ крихти як iнгiбiтору технологiчного старiння нафтових

бiтумiв; застосування солей ryмiнових кислот як iнгiбiторiв технологiчного

старiння нафтових бiтумiв; дослiдження вiдповiдностi модифiкованого

бiтуму вимогам стандарту.

У п'ятому роздiлi наведено основи технологii процесу одержання

бiтуrиiв, стiйких до технологiчного старiння: розрахунок
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MaTepizlп""oao,. балансу установки, обцрунтуваннrI вибору та опис

принциповоi технологiчноi схеми; технологiчнi аспекти процесу одержання

нафтових бiтумiв, стiйких до технологiчного старiнrrя; оцiнка економiчнот

доцiльностi процесу модифiкування бiтумiв ryматом калiю.

3. Найваrшrивiшi HayKoBi результати дисертацiI та ik новизна

в результатi проведених дослiджень вперше було встановлено:

принципову вiдмiннiсть мiж процесом окиснення гудрону з

украiнськrо< нафт при виробництвi бiтуrиу та процесами технологiчного

старiння бiTyrvliB. Зокрема, при cTapiHHi бiryмiв у порiвняннi з процесами

окисненнlt цдрону по-iншому змiнюеться груповий склад вояж5rq9гg.

зменшуеться BMicT смол та збiльшуеться BMicT асфа.пьтенiв, тодi як BMicT

оливних компонентiв змiнюеться незначно. Пр" одержаннi бiryмiв внаслiдок

окиснення ryдронiв з украiЪських нафт BMicT оливних компонентiв

зменшуеться, BMicT асфа-гrьтенiв збiлъшуеться, а BMicT смол змiнюеться

того, збiльшення ефективностi даного модифiкатору вiдбуваетъся з

пiдвищенням BMicry гуrr,riнових кислот в зразку.

4. Практичне значення результатiв роботи полягае у наступному:

- здiйснено пiдбiр методики, яка дозвоJIяе в лабораторних умовах
НаЙбiЛЬШ Наближено вiдтворити умови перебiry процесiв, що tlротiкають при

короткочасному cTapiHHi;

- ДОВеДеНО доцiльнiсть застосуванIuI гуIчIату калiю як ефективноi та

еКОНОМiЧНО вигiдноТ добавки дJuI сповiльненнrl процесiв старiння нафтових

бiтумiв. Зокрема встановлено, що додаваннrI ryмату калiю в кiлькостi З Yо



мас. дJIЯ окисненОго бiтумУ, а такоЖ 1 о/о мас. - дJUI з€шишкового (за BMicTy
. 'J"'

гуtчliнових кислот 85 % мас.) дозвоJIяе збiльшити TepMiH служби дорожнього

покриття в |,5-2,5 рази;

НафТОВИХ бiтУмiв, стiйких до технологiчного старiння. Зокрема, встановлено

ОПТиМ€lльнi парачrетри процесу модифiкацii бiтуlиiв - визначено тривалiсть (2

год) та оптимальIIу температуру (130 "С) процесу; проведено розрахунок

матерiальних балансiв та економiчнlо< показникiв.

5. Сryпiнь обrрунтованостi та достовiрностi наукових положень i
висновкiв дпсертацi[

Для цроведення дослiджень автор використав cl"racHi методики та

1нструментарrи

спектроскопii

екстракцiйно-адсорбцiйного методу Маркуссона, IЧ-

дериватографii. ОпрацюваннrI отриманих

експериМент€lлъних даних здiйснено за використання суIасних програмних

засобiв. Результати дослiджень узгоджуються з вiдомими в лiтературi,

Зокрема З наведеними у першому роздiлi дисертацii положеннями iнших

aBTopiB. OcHoBHi результати дисертацiТ викладенi у рецензованих статтях, якi

огryблiкованi у вiтчизняних i закордонних фахових журнЕrлах. Усе

ВИЩеВК€ВаНе забезпечуе обЦрунтованiсть i достовiрнiсть одержаних

РеЗУЛьТаТiв та сформулъованих на ix ocHoBi висновкiв дисертацiТ. Апробацiя

РОбОти цроходила на багатьох авторитетнlD( наукових конференцiях.

ПУблiкацiТ автора у виданнrIх, якi входять до наукометриIIноi бази даних

Scopus Та Web of Science, вiдображають суть виконаних дослiджень i
поДаних В Дисертацii результатiв. Анотацiя дисертацii вiдповiдае rr змiсту i

аДеКВаТНО ПеРеДае ocHoBHi резулътати дисертанта. Щовiдка про результати

перевiрки на академiчниЙ плагiат рукопису дисертацii Щонченко M.I.

ОДноЗнаЧно свiдчить про вiдсутнiсть порушення академiчноi доброчесностi.

б. Зауважепня щодо дисертацi[

1) Вiдсутнi висновки за роздiлом 2.
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2) ВiДСУТнi дослiдженIuI бiлъш трив€lJIого TepMiHy старiння бiтумiв,
ai:.

наприкJIад t рк.
3) В дисертацii взагалi вiдсутнiй математичний та статистичний аналiз.

4) Таблицi З.1, з.7, 4.1, 4.З, 4.5, 4.7, 4.9 та 4.!l, а також 3.5, 3.8, 4.2, 4.4,

4.6, 4.8, 4.10, 4.12 мiстять однаковi данi (фiзико-хiмiчнi властивостi

окисненого та залишкового бiтумiв), якi потрiбно було б навести у роздiлi 2.

5) Не ЗОвсiм зрозумiлий вибiр добавок. З дисертацii скJIадасться

враження, що вони просто були у H€UIBHocTi на кафедрi на початку виконаннrI

дисертацiйноТ роботи.

6) ФОРмУли для розрil(уIrку коефiцiенry глибини проникностi голки за

25 ОС Та КОефiцiенry температур розм'якшеностi необхiдно перенести до

роздilry 2.

7) У ЧОмУ Унiкальнiсть розробленоi Ваiчrи технологiчноi схеми?

8) СПИСОк лiтератури мiстить велику кiлькiсть лiтератури, що була

надрукована бiльше 25 poKiB тому.

зазначенi зауваження не мають вирiшального впливу на загальну

позитивну оцiнку дисертацiТ. Вважаrо, що дисертацiя ,Щонченко M.I. за

аКТУ€LПЪНiСтrо, новизною i практичною значимiстlо результатiв, повнотою iх
ВИСВiТЛеННЯ У фахових наукових виданнrtх повнiстю вiдповiдае вимогам

МОН УКРаiЪИ ДО РОбiт, якi подаються на здобуття наукового ступеня доктора

фiЛОСОфii, а ii аВтор заслуговуе присудженЕя йоrиу наукового ступенrI

ДОкТора фiлософii зi спецiальностi 161 - хiмiчнi технологii та iнженерiя.

Офiцiйний опонент,

Завiдувач кафедри <<ТехнологiТ

переробки нафти, газу та твердого пЕtпива)

Нацiоналъного технiчного унiверситету
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