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1. Актуальність теми досліджень. 

Сільське господарство, як один з головних споживачів мінерального 

дизельного пального, потребує необхідності використання поновлюваних 

джерел енергії для зниження потреби в запасах вуглеводневої сировини і 

поліпшення екологічної обстановки. 

Результати досліджень застосування сумішевого мінерально-

рослинного пального показують, що використання добавок в  моторне пальне 

продуктів органічної (рослинної) сировини дасть змогу понизити 

енергетичну залежність сільгосптоваровиробників від постачальників 

нафтопродуктів і частково розв'язати проблему зайнятості населення в 

сільській місцевості, шляхом переробки олійних культур для подальшого 

виробництва біопального. Пошуки шляхів вирішення цієї проблеми є 

актуальним напрямом наукових досліджень. 

Для практичної реалізації технології обробки біопального 

ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем необхідно дослідити вплив 

процесу обробки біопального на зміну в’язкості в залежності від часу 

обробки,  інтенсивності і частоти  ультразвуку, а також вплив НВЧ 

електромагнітного поля на в’язкість в залежності від часу обробки з метою 

покращення функціональних властивостей біопального, а також 

обґрунтувати параметри електротехнологічного комплексу для її здійснення.  

Робота виконувалася відповідно до Державних науково-технічних 

програм «Розробка енерго–ресурсозберігаючих електротехнологій та 

пристроїв підвищення продуктивності та якості біологічних об’єктів з 

використання електромагнітних полів різного спектрального діапазону» 

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

програмою «Підвищення надійності технічних та зрошувальних систем та 

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

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Аналіз літературних джерел (розділ 1) показав, що  основною 

проблемою застосування сумішевого біопального в дизельних двигунах 

внутрішнього згорання є необхідність адаптації паливної системи шляхом 

введення в неї додаткових пристроїв, або покращення функціональних 



властивостей сумішевих палив шляхом їх попередньої обробки. В існуючому  

обладнанні і пристроях обробки біопального відмічена їх низька 

ефективність і обґрунтована необхідність застосування ультразвуку і НВЧ 

електромагнітного поля для обробки біопального.  

Проведені теоретичні дослідження (розділ 2) надали можливість 

визначити електричні і механічні характеристики електроакустичної системи 

для обґрунтування та розрахунку магнітострикційного перетворювача, 

хвилеводу та камери. Врахування коефіцієнту поглинання біопального  

дозволило визначити втрати енергії в шарі рідини та визначити параметри 

еквівалентної схеми заміщення для розрахунку електроакустичної системи  

та визначення її енергетичної ефективності. 

Методом планування експерименту  (розділ 3) встановлені залежності 

зміни в’язкості біопального від потужності ультразвуку, часу обробки та 

потужністі НВЧ електромагнітного поля.  

Встановлені технологічні параметри, при яких необхідно проводити 

обробку біопального: резонансна частота ультразвукових коливань, 

інтенсивність ультразвуку, потужність ультразвуку в камері, потужність НВЧ 

електромагнітного поля, час обробки ультразвуком і НВЧ електромагнітним 

полем і масу біопального, яке проходить обробку. 

    Обгрунтовано параметри електротехнологічного комплексу (розділ 4): 

потужність УЗ генератора, потужність ультразвуку в камері, напруга 

ультразвукового генератора, потужність НВЧ пристрою.  

Розроблені структурна і функціональна схеми електротехнологічного 

комплексу для обробки сумішевого біопального ультразвуком і НВЧ 

електромагнітним полем і  схеми електричні принципові ультразвукового 

генератора і електротехнологічного комплексу для обробки біопального. 

З метою перевірки працездатності електротехнологічного комплексу 

були проведені його випробування  у виробничих умовах в господарствах 

Запорізької області (розділ 5), які підтверджені  відповідними актами 

впровадження. 

За результатами досліджень автором дисертації сформульовано 8 

основних висновків. 

Матеріал дисертації та наукові положення доповідалися на 

міжнародних наукових конференціях та науково практичних конференціях 

студентів, магістрів, аспірантів та молодих учених. 

Достовірність і новизна загальних висновків дисертації базуються на 

результатах теоретичних і експериментальних досліджень, проведених 

автором, в цілому не викликають сумнівів, в достатній мірі апробовані та 

опубліковані у фахових виданнях. У висновках викладені найбільш суттєві 

наукові та практичні результати, які одержані здобувачем у роботі.  

Перший висновок  зроблений на основі аналізу літературних джерел 

вивчених і обґрунтованих автором, проте носить декларативний характер.  

Другий висновок, зроблений на основі розрахунку електричних і 

механічних характеристик електроакустичної системи. З врахуванням 

інтенсивності і коефіцієнту поглинання ультразвуку була визначена довжина 



камери для обробки біопального. Це дозволило визначити втрати енергії в 

шарі рідини та визначити параметри еквівалентної схеми заміщення для 

розрахунку електроакустичної системи  та визначення її енергетичної 

ефективності. 

Третій висновок, зроблений на основі проведених теоретичних і 

експереминтальних досліджень. Встановлено, що обробку сумішевого 

біопального необхідно проводити при певних технологічних параметрах, до 

яких входять значення резонансної частоти ультразвукових коливань, 

інтенсивність ультразвуку, потужність ультразвуку в камері для обробки 

біопального, потужність НВЧ електромагнітного поля, час обробки 

біопального при певній його масі. 

Четвертий і п’ятий висновки ґрунтуються на отриманих залежностях 

обробки біопального ультразвуком і НВЧ електромагнітним полем при 

встановлених технологічних параметрах, що дало можливість зменшити 

в’язкість по відношенню до необробленого біопального і встановити 

необхідну витримку часу перед використанням біопального. 

Шостий висновок достовірний, новизна якого підтверджена патентом 

на корисну модель (додаток 6Г), чого в висновках на жаль не вказано. 

Вимірювання величини тангенса кута діелектричних втрат надає можливість 

експрес–методом визначати ефективність обробки біопального та корегувати 

її в виробничих умовах. 

Сьомий висновок ґрунтується на отриманих залежностях годинних 

витрат біопального В20 після обробки його в електротехнологічному 

комплексі в виробничих умовах при роботі трактора МТЗ 82 на холостому 

ході і при 100 % навантаженні, що надало можливість їх зменшити по 

відношенню до необробленого біопального В20. 

У восьмому висновку економічно обґрунтована ефективність 

використання електротехнологічного комплексу для покращення 

функціональних властивостей біопального.  

Достовірність встановлених наукових положень та розроблених 

рекомендацій базується на проведених теоретичних та експериментальних 

дослідженнях і випробуваннях у виробничих умовах, що підтверджується 

відповідними актами впроваджень та техніко-економічними розрахунками.  

Новизна наукових положень та рекомендацій є очевидною і не 

підлягає сумніву.  

 

3. Повнота викладу матеріалів дисертації у наукових працях. 

Результати  дисертації відображені у 14 роботах (8 статей у фахових 

виданнях, 1 патент України на корисну модель та 1 стаття у закордонному 

виданні, 4 тези доповідей). Основні положення дисертації доповідалися на 12 

міжнародних і національних науково-практичних конференціях.  

В роботах 1, 2, 3 і 11 (нумерація за списком праць, наведеним у 

авторефераті) проведено аналітичний огляд альтернативних біопалив й 

особливостей їх застосування, аналіз існуючих пристроїв для обробки 

біопалив. Теоретичне обґрунтування параметрів електротехнологічного 



комплексу надано в роботі 8. Експериментальні дослідження впливу 

ультразвукової, НВЧ електромагнітної і механічної обробки сумішевого 

біопального, а також впливу сумісної обробки ультразвуком і НВЧ 

електромагнітним полем на в’язкість і густину біопального надано в роботах  

4,5,6,7,9,10,12,13,14.  

У всіх роботах достатньо повно опубліковано положення та результати 

дисертації. Це дає право зробити висновок про те, що у науково-технічних 

виданнях є повна інформація про результати роботи. 

 

4. Значущість для науки та виробництва одержаних автором 

результатів. 

Наукова цінність дисертації Р.Р. Кушлика полягає у реалізації науково-

прикладного завдання, що полягає у встановленні взаємозв’язків між 

параметрами ультразвукового і НВЧ електромагнітного поля та в’язкістю 

біопального. Це має істотне значення для розвитку електрофізичних методів 

його обробки. А створення електротехнологічного комплексу дозволяє 

проводити обробку біопального безпосередньо в фермерських господарствах 

з метою покращення його функціональних властивостей. 

Основу теоретичних розробок складає обґрунтування параметрів 

електротехнологічного комплексу для покращення функціональних 

властивостей біопального, серед них: 

- отримані теоретичні результати обробки  біопального надають 

можливість визначати електричні і механічні характеристики 

електроакустичної системи; 

 - встановлено взаємозв’язки між параметрами обробки та 

функціональними властивостями біопального при його обробці в 

ультразвуковому та НВЧ електромагнітному полях; 

 - отримано нові аналітичні залежності потужності в шарі навантаження 

від частоти  ультразвуку при обробці біопального; 

 - отримано аналітичні вирази для розрахунку акустичних опорів 

еквівалентної схеми заміщення, приведених до активних стрижнів пакету: 

опір хвилеводу, опір ярма, опір поглинаючого шару біопального.  

Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблено 

електротехнологічний комплекс для покращення функціональних 

властивостей біопального. Актами, розміщеними у додатках, підтверджено 

використання результатів досліджень у виробництві. 

 

5. Шляхи використання результатів досліджень. 

Застосування розробленого автором методу та технічного засобу 

обробки біопального в електротехнологічному комплексі дозволяє зменшити 

годинні витрати обробленого біопального по відношенню до необробленого. 

Даний комплекс забезпечує індивідуальне користування в виробничих 

умовах з  можливою установкою у взривонебезпечних приміщеннях і може 

працювати, як самостійний модуль в фермерських господарствах. 

 



6. Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому. 

Дисертація має наступну структуру: вступ, п’ять  розділів, висновки, 

список використаних джерел і додатки. Робота  викладена на 167 сторінках 

основного тексту, вміщує 12 таблиць і 64 рисунка. Список використаних 

джерел містить 129 найменувань, з яких 14 на іноземних мовах. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми та вказано на зв’язок роботи 

з науковими програмами, визначено мету та задачі досліджень, об’єкт та 

предмет досліджень, сформульовано наукову новизну, особистий внесок 

здобувача та практичне значення результатів, містяться дані про публікації та 

апробацію основних результатів роботи. 

У першому розділі на основі аналізу літературних джерел розглянуто 

основні причини заміни світлих нафтопродуктів на мінерально–рослинне 

пальне, проведено аналітичний огляд альтернативних біопалив й 

особливостей їх застосування, аналіз існуючих пристроїв для обробки 

мінерально–рослинного  пального. 

У другому розділі обґрунтовано параметри ультразвукового поля, 

проведено аналіз роботи електроакустичної системи при обробці сумішевого 

біопального в кавітаційному режимі. 

В результаті проведених досліджень обґрунтувано та розраховано 

складові електроакустичної системи: магнітострикційного перетворювача, 

хвилеводу та камери, довжину камери для обробки біопального. Врахування 

коефіцієнту поглинання для біопального дозволило визначити втрати енергії 

в шарі рідини та визначити параметри еквівалентної схеми заміщення. 

Встановлено, що для найбільш точного визначення резонансної частоти 

потрібно використовувати залежність потужності від частоти. 

У третьому розділі проведено експериментальні дослідження 

в’язкості, густини і прозорості сумішевого необробленого біопального і 

біопального обробленого ультразвуком, НВЧ електромагнітним полем і в 

механічному гомогенізаторі. Також були проведені експериментальні 

дослідження  одночасної обробки ультразвуком і НВЧ електромагнітним 

полем сумішевого біопального. Експериментальні дослідження тангенса  

кута діелектричних втрат в необроблених пробах і пробах оброблених 

ультразвуком, НВЧ електромагнітним полем і в механічному гомогенізаторі 

були проведені в хімічній лабораторії Мелітопольських високовольтних 

електричних мереж. Протоколи вимірювання тангенса кута діелектричних 

втрат в пробах представлені в додатках дисертації. 

На основі проведеного повнофакторного експерименту отримані 

залежності зміни в’язкості від параметрів обробки (потужності ультразвуку, 

часу обробки і потужності обробки НВЧ електромагнітним полем).  

У четвертому розділі наведено технічні вимоги до розробки 

електротехнологічного комплексу, конструкцію електротехнологічного 

комплексу для обробки сумішевого біопального ультразвуком і НВЧ 

електромагнітним полем, обґрунтовано параметри коливальної системи, 

виконано розрахунок потужності ультразвукового генератора і НВЧ 

пристрою, розроблено структурну схему електротехнологічного комплексу, 



схему електричну функційну, принципову схему  електротехнологічного 

комплексу і схему електричну принципову ультразвукового генератора. 

У п’ятому розділі наведено результати випробування 

електротехнологічного комплексу в лабораторних і виробничих умовах, а 

також результати виробничих досліджень біопального приготовленного в 

електротехнологічному комплексі в польових умовах. Проведена економічна 

оцінка результатів дослідження. Наведені техніко-економічні розрахунки 

підтверджують високу ефективність розробленого електротехнологічного 

комплексу. 

У цілому структура, обсяг та оформлення дисертації відповідає  

вимогам, які пред’являються до кандидатських дисертацій. 

У висновках відображено основні результати дисертаційної роботи. 

В дисертаційній роботі послідовно, досить докладно і грамотно 

викладено результати досліджень, вона є завершеним дослідженням з 

обраної теми, оформлення відповідає існуючим вимогам. 

 

7. Відповідність змісту автореферату та основних положень 

дисертації. 

Автореферат за своїм змістом є ідентичним з основними розділами та 

положеннями дисертації, його зміст оформлення та структура, відповідають 

існуючим вимогам. 

 

8. Зауваження щодо змісту дисертації. 

 

1. В розділі 2 прийнято середній коефіцієнт поглинання ультразвуку 

для біопального 0,5 дб/см. Проте відсутнє обгрунтування данного показника.  

2. Не зрозуміло, на яких підставах прийнято механо-акустичнмй к.к.д., 

який дорівнює 50% (розділ 2), для умов, коли сила в стрижнях пакету 

дорівнює 180Н.  

3. В дисертаційній роботі відсутні дані вимірювання тангенса кута 

діелектричних втрат при сумісній обробці біопального ультразвуком і НВЧ 

електромагнітним полем. 

   4. Відсутність відомостей про елементну базу реалізації схем 

електричних принципових ультразвукового генератора і 

електротехнологічного комплексу (рис.4.5 і рис. 4.6) ускладнює оцінку 

оптимальності прийнятого рішення поставленої задачі. 

5. В  розділі 5 не обгрунтовано проведення виробничих досліджень   на 

тракторі МТЗ-82  тільки на біопальному з 20 процентною добавкою 

метилового ефіру в дизельне пальне. 

6. В роботі не приведено аналізу досвіду використання біопального 

країнами ЄС та інших країн світу за останні 3-5 років. 

7. В роботі спостерігаються випадки неправильного або неточного 

вживання наукових і технічних термінів. Наприклад: «загибель флори і 

фауни» (стр. 29) – необхідно сказати «наноситься шкода флорі і фауні»; 

«всеїдність двигунів» (стр.30) - краще замінити – двигуни, які працюють на  



 

  


