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1. Актуальність теми досліджень. 

    Одним із шляхів збільшення виробництва сільськогосподарської продук-

ції є підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів 

(МТА). На ефективність функціонування МТА впливає цілий ряд факторів, в 

тому числі тип і склад використовуваного пального. Змінити вплив даного чин-

ника можна, застосовуючи альтернативне пальне. 

Перспективними є палива, отримані з використанням рослинних олій. За 

властивостями вони найбільш близькі до дизельного пального, і в процесі робо-

ти на них дизельного двигуна зменшуються викиди шкідливих речовин в атмо-

сферу. 

Однак рослинні масла мають ряд недоліків, усунути які можна, застосо-

вуючи їх в суміші з дизельним пальним, або за допомогою реакції етерифікації, 

тобто отримання метилового ефіру ріпакової олії (МЕРО). В якості пального 

кращі показники мають суміші МЕРО і дизельного пального (біопаливо). Для 

отримання таких сумішей потрібні пристрої для обробки. У зв'язку з цим вини-

кає необхідність в розробці ефективного технічного засобу для отримання якіс-

ного біопального. Від вибору відповідного обладнання або пристроїв  для за-

значеної стадії процесу, по суті, залежить ефективність використовуваної тех-

нології. 

Із сказаного вище можна зробити висновок, що тема роботи є актуальною 

і має важливе значення для науки та практики. Запропонований електротехно-
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логічний комплекс дозволяє  покращити функціональні властивості біопально-

го шляхом його обробки ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем.  

Дослідження виконувались відповідно до пріоритетного напрямку науко-

вих робіт Таврійського державного агротехнологічного університету на 2016- 

2020 рр. за державними програмами «Розробка енерго–ресурсозберігаючих 

електротехнологій та пристроїв підвищення продуктивності та якості біологіч-

них об’єктів з використання електромагнітних полів різного спектрального діа-

пазону» (2016–2020 рр. № державної реєстрації 0116U002722) та державною 

програмою «Підвищення надійності технічних та зрошувальних систем та ком-

плексів АПК» (2016-2020 рр. № державної реєстрації 0116U002743). 

 

2. Аналіз змісту дисертації 

Дисертація складається із вступу, п’яти  розділів, висновків, списку вико-

ристаних джерел з 129 найменувань та додатків. Повний обсяг дисертації ста-

новить 229 сторінки, в тому числі 167 сторінок основного тексту, 64 рисунка, 

12 таблиць і 8 додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульована науково-

прикладна проблема і шляхи її вирішення. Вказано на зв’язок роботи з науко-

вими програмами, визначено мету та задачі досліджень, об’єкт та предмет дос-

ліджень, сформульовано наукову новизну. Показано особистий внесок здобува-

ча та практичне значення результатів. Містяться данні про публікації та апро-

бацію основних результатів дисертаційного дослідження. 

В першому розділі проаналізовано основні причини заміни світлих на-

фтопродуктів на мінерально-рослинне пальне. Зокрема показано, що недостат-

ньо приділено увагу застосування в дизелях інших видів палив.  

Також автором проведено аналітичний огляд альтернативних біопалив і 

особливостей їх застосування. Наголошується, що використання в якості мо-

торного пального продуктів органічної (рослинної) сировини є доцільним з то-

чки зору відновлюваності сировинних ресурсів. Проте паливні композиції, які 

застосовуються в двигунах внутрішнього згорання призводять до втрат потуж-

ності, збільшення витрат пального, коксування поверхні камери згорання і роз-
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пилювачів форсунок за рахунок високої в’язкості пального. Тому невирішеним 

питанням є зменшення в’язкості біопального. 

Аналіз існуючих пристроїв для обробки мінерально-рослинних палив з 

метою зменшення в’язкості біопального показав, що існуючі пристрої недоско-

налі, відмічена їх низька ефективність і обгрунтована необхідність застосуван-

ня ультразвукових та НВЧ  апаратів в якості пристроїв для обробки. 

В другому розділі виконано теоретичне обґрунтування параметрів елект-

ротехнологічного комплексу для покращення функціональних властивостей бі-

опального. За допомогою програмних засобів MATLAB проведено розрахунок 

роботи електроакустичної системи при обробці сумішевого біопального в каві-

таційному режимі та проаналізовано отримані результати. 

В третьому розділі експериментально досліджено вплив ультразвукової, 

НВЧ електромагнітної і механічної обробки сумішевого біопального. Отримано 

залежності в’язкості біопального від частоти і інтенсивності ультразвуку, 

в’язкості від часу обробки ультразвуком, НВЧ електромагнітним полем і в го-

могенізаторі, залежності кінцевої в’язкості від концентрації метилового ефіру 

ріпакової олії (МЕРО) в дизельному пальному, залежності густини біопального 

від концентрії МЕРО після обробки ультразвуком, НВЧ електромагнітним по-

лем і в гомогенізаторі, а також залежності тангенса кута діелектричних втрат 

від концентрації МЕРО. Отримано аналітичні залежності в’язкості від часу і 

потужності обробки ультразвуком і  НВЧ електромагнітним полем. 

В четвертому розділі  розроблено технічні вимоги до електротехнологі-

чного комплексу, а також конструкцію електротехнологічного комплексу, об-

грунтовано параметри коливальної системи, виконано розрахунок потужності 

ультразвукового генератора, потужність НВЧ пристрою, потужність в ультраз-

вуковій камері, напругу ультразвукового генератора.  Розроблені схеми елек-

трична функційна, електрична принципова електротехнологічного комплексу і 

схема електрична  принципова ультразвукового генератора. 

В п’ятому розділі наведено результати виробничої перевірки електроте-

хнологічного комплексу, а також результати витрат пального трактором МТЗ-

82 при роботі на дизельному пальному і біопальному необробленому і оброб-
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леному в електротехнологічному комплексі на холостому ході і при 100% нава-

нтаженні. 

Впровадження електротехнологічного комплексу дозволяє отримати чис-

тий дохід  на один трактор МТЗ-82 в розмірі 40188 грн при його роботі на об-

робленому біопальному В20 протягом 1200 мото∙годин. 

У висновках сформульовано основні результати дисертаційної роботи.  

Таким чином, в дисертаційній роботі послідовно, на високому науковому 

рівні викладено результати досліджень, виконаних за її темою. Дисертаційна 

робота є завершеним дослідженням з обраної теми, а її оформлення відповідає 

вимогам МОН України. 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомен-

дацій сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Викладені в роботі наукові положення, рекомендації, та висновки мають 

ґрунтовне теоретичне та експериментальне підтвердження.  

Експериментальні дослідження впливу ультразвукової, НВЧ електрома-

гнітної і механічної обробки на сумішеве біопальне проводились з використан-

ням загальновідомих методів, а також методами, які розроблені автором. Дос-

лідження проводились на розроблених і створених лабораторних установках з 

використанням принципів системного аналізу, аналітичних і статистичних ме-

тодів обробки даних.  

Достовірність отриманих результатів досліджень обумовлена застосу-

ванням методів регресійного аналізу та методів метрології.  

Новизну отриманих результатів досліджень підтверджено патентом Укра-

їни № 110097 «Спосіб покращення якості сумішевого біодизеля».  

Розроблений автором електротехнологічний комплекс пройшов успішну 

виробничу перевірку в фермерському господарстві «Каріна» та ТОВ «Укргар-

ден» Запорізької області. 

Матеріал дисертації та наукові положення доповідалися на міжнародних 

наукових конференціях та науково практичних конференціях студентів, магіст-

рів, аспірантів та молодих учених. 
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По дисертації зроблено 8 висновків. 

У першому висновку автором на основі аналізу світового і вітчизняного 

науково–практичного досвіду виявлено, що використання добавок метилових 

ефірів в дизельному пальному більше 7% негативно впливає на якість суміше-

вого біопального. Як наслідок відбувається коксування паливної апаратури, 

зниження потужності дизельного двигуна і зростання витрат пального. Один з 

шляхів усунення цих недоліків є використання ультразвуку і НВЧ електромаг-

нітного поля для обробки біопального. 

У другому висновку проведено теоретичне обґрунтовання параметрів 

електротехнологічного комплексу, проведено аналіз роботи електроакустичної 

системи при обробці сумішевого біопального в кавітаційному режимі. Отри-

мані теоретичні результати надали можливість визначити електричні і ме-

ханічні характеристики електроакустичної системи, визначити довжину камери 

для обробки біопального, визначити інтенсивність ультразвуку, визначити 

втрати енергії в шарі рідини та визначити параметри еквівалентної схеми 

заміщення для розрахунку електроакустичної системи  та визначення її енерге-

тичної ефективності. 

  У третьому висновку автором було встановлено  технологічні пара-

метри, при яких необхідно проводити обробку біопального це: значення резо-

нансної частоти ультразвукових коливань системи,  інтенсивність ультразвуку, 

потужність ультразвуку в камері, потужність НВЧ електромагнітного поля, час 

обробки ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем, масу біопального. Це 

дозволило покращити функціональні властивості біопального. 

В четвертому висновку автор акцентує увагу на обробці біопального 

ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем, що дозволило зменшити 

в’язкість біопального і обґрунтовує доцільність сумісної обробки. 

В п'ятому висновку відмічено, що стабілізація функціональних власти-

востей біопального (в’язкість і густина) відбувається через певний час після об-

робки ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем. Це обумовлює необхід-

ність відповідної витримки часу перед використанням біопального. 

Шостий висновок присвячується результатам визначення тангенса кута 
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діелектричних втрат в необроблених сумішевих пробах і пробах оброблених 

ультразвуком, НВЧ електромагнітним полем і в гомогенізаторі. При цьому на-

голошується, що вимірювання величини тангенса кута діелектричних втрат на-

дає можливість експрес–методом визначати ефективність обробки біопального 

та корегувати її в виробничих умовах. 

В сьомому висновку наведено результати випробування електротехно-

логічного комплексу в виробничих умовах. Комплекс дозволяє проводити 

обробку сумішевого біопального ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем 

з метою покращення функціональних властивостей біопального. Оброблене 

біопальне В20 в електротехнологічному  комплексі у порівнянні з необробле-

ним біопальним В20 дозволило зменшити  годинні витрати біопального.  

У восьмому висновку наведено економічне обґрунтування і ефектив-

ність використання електротехнологічного комплексу для покращення функці-

ональних властивостей біопального. 

Достовірність встановлених наукових положень та розроблених рекоме-

ндацій базується на проведених теоретичних та експериментальних досліджен-

нях і випробуваннях у виробничих умовах, що підтверджується відповідними 

актами впроваджень та техніко-економічними розрахунками.  

 

4. Наукова і практична цінність дисертаційної роботи  

Наступні наукові результати дисертації слід кваліфікувати як такі, що ма-

ють новизну.  

1. Вперше доказано зменшення в’язкості сумішевого біопального, яке 

складається із мінерального дизельного пального і МЕРО після сумісної оброб-

ки його ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем, що дає можливість зме-

ншити коксування паливної апаратури і зменшити витрати пального по відно-

шенню до необробленого біопального. Отримано графічні залежності в’язкості 

біопального від часу обробки, частоти і інтенсивності ультразвуку, потужності 

НВЧ електромагнітного поля, що дозволило визначити параметри обробки. 

 2. Вперше  отримано залежності тангенса кута діелектричних втрат від 

концентрації МЕРО в дизельному пальному необробленому і обробленому уль-
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тразвуком, НВЧ електромагнітним полем і в механічному гомогенізаторі, що 

надало можливість визначати технологічні параметри обробки експрес–

методом та корегувати їх в виробничих умовах. 

 3. Удосконалено алгоритм вибору технологічних параметрів, при яких 

рекомендується проводити обробку сумішевого біопального ультразвуком і 

НВЧ електромагнітним полем, що на відміну від існуючих, містить фактори: 

час обробки ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем, потужність ультраз-

вуку в камері, потужність НВЧ електромагнітного поля, що надало можливість 

покращити функціональні властивості біопального. 

Також новизна дисертаційної роботи підтверджується патентом України 

на спосіб покращення якості сумішевого біопального, отриманим за результа-

тами досліджень. 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи полягає в тому, 

що на основі виконаних досліджень розроблено електротехнологічний ком-

плекс для покращення функціональних властивостей біопального. Обґрунтова-

но параметри обробки біопального (потужність ультразвукового генератора, 

потужність НВЧ електромагнітного пристрою, потужність в ультразвуковій ка-

мері, напруга на ультразвуковому генераторі).  

 Слід також зазначити, що результати дисертаційної роботи використо-

вуються в навчальному процесі Таврійського державного агротехнологічного 

університету (акт впровадження наукової розробки від 21.09.17р). Розроблений 

електротехнологічний комплекс пройшов виробничу перевірку в  фермерсько-

му господарстві «Каріна» Веселівського району Запорізької області і в ТОВ 

«Укргарден» Мелітопольського району Запорізької області, що засвідчується 

відповідними документами (акти впровадження наукової розробки від 

27.09.17р і 10.10.17р відповідно). 

  

5. Повнота викладення матеріалів дисертації в наукових працях 

Основні результати наукових досліджень за темою дисертаційної роботи 

достатньо повно висвітлено в наукових фахових виданнях. Всього опублікова-

но 14 друкованих праць, в яких викладено основний зміст виконаних дослі-
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джень, зокрема 8 статей – у фахових виданнях, 1 стаття – у міжнародному ви-

данні, яка включена до міжнародних наукометричних баз даних, 4 тези допові-

дей та 1 патент України. 

Основні положення дисертації доповідалися автором та обговорювалися 

науковцями на 12 міжнародних наукових конференціях, міжвузівських науко-

во-технічних конференціях і конференціях та семінарах співробітників Націо-

нального університету біоресурсів і природокористування України, Харківсь-

кому національному технічному університеті сільського господарства імені Пе-

тра Василенка, Сумському національному аграрному університеті та Таврійсь-

кому державному агротехнологічному університеті. 

 

6. Ідентичність змісту автореферату та основних положень  

дисертації 

Структурна побудова, зміст, результати теоретичних та експерименталь-

них досліджень, їх узагальнення та основні висновки, наведені в авторефераті, 

відповідають і повністю відображують основні положення, викладені в дисер-

тації.  

Таким чином, автореферат дисертації за своїм змістом є ідентичним з ос-

новними положеннями дисертаційної роботи.  

 

7. Зауваження стосовно дисертаційної роботи 

Стосовно змісту і суті матеріалів дисертаційної роботи слід зробити на-

ступні зауваження. 

1. Автором не чітко сформульовані переваги обробки біопального ультра-

звуком і НВЧ електромагнітним полем по відношенню до інших методів 

обробки (стр. 45). 

2. В матеріалах дисертації не дано відповіді на питання, як впливає часто-

та ультразвуку на необхідну для обробки сумішевого біопального інтенсив-

ність. Відповідь автора, що вона «практично» не впливає (стр.78) не є аргумен-

том. 
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3. В роботі досліджено дуже вузький  (20 – 40 кГц) діапазон  частоти уль-

тразвуку. 

4. Не зрозуміло, як буде впливати на результат обробки біопального замі-

на НВЧ нагріву на інший спосіб нагріву, наприклад елементний. 

5. У третьому пункті наукової новизни удосконалено алгоритм вибору 

технологічних параметрів при яких рекомендується проводити обробку біопа-

льного. Проте в висновках технологічні параметри приведені, а алгоритм вибо-

ру параметрів відсутній.  

6. До основних фукціональних властивостей пального відносяться 

в’язкість, густина, детонаційна стійкість, здатність до випару та інші. Проте в 

розділі 3 (стр. 69) програма досліджень включала визначення тільки двох пара-

метрів: в’язкості і густини. 

7. Для великих фермерських господарств продуктивність електротехно-

логічного комплексу для обробки біопального дуже низька (5 хвилин відбува-

ється обробка 600 мл біопального). В перспективі бажано її підвищити.   

8. Було б доцільним здійснити порівняльну оцінку ефективності електро-

технологічного комплексу для покращення функціональних властивостей біо-

пального з іншими пристроями, такими як гідродинамічні змішувачі, біореак-

тори, модифіковані роторні апарати та ін. 

 

8. Висновок стосовно дисертації в цілому 

 

Дисертаційна робота Кушлика Руслана Романовича є завершеною самос-

тійною науковою працею, при її виконанні отримано обґрунтовані наукові ре-

зультати, що в своїй сукупності вирішують актуальну науково-технічну задачу 

розробки створення і застосування електротехнологічного комплексу для пок-

ращення функціональних властивостей біопального. Застосування комплексу  

дозволяє зменшити годинні витрати біопального обробленого в електротехно-

логічному комплексі по відношенню до необробленого біопального і як 

наслідок зменшити річні затрати на пальне. 

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити загальний висновок про те,  
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