
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу Івашківа В.Р. «Теоретичні основи і технологічні 

засади електрохімічного перероблення псевдосплаву WC-Ni», яка 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія 

 

Дисертація Івашківа В.Р. присвячена розробленню теоретичних 

основ і технологічних засад електрохімічного окисного розчинення 

вторинної вольфрамвмісної сировини карбідного типу з одержанням 

оксидів вольфраму та нікелю (ІІ) сульфату кристалогідрату. 

 

1. Актуальність теми дисертації. 

Україна практично немає освоєних промислових запасів 

вольфрамвмісної сировини, а відтак відсутнє промислове виробництво 

вольфраму із неї. Водночас у нашій країні постійно накопичуються 

вольфрамвмісні відходи цього металу (вторинна сировина), вміст 

вольфраму у яких набагато вищий порівняно з природною сировиною. 

Використання електрохімічних методів переробки такої сировини, 

зокрема електролізу з активним (вольфрамвмісним) анодом у водних 

розчинах мінеральних кислот, або з неводних електролітів дає змогу 

перевести зв’язуючі компоненти у сполуки, із яких легко одержати 

електролітичні метали. Відтак відкривається можливість комплексного 

перероблення сировини, що може поліпшити техніко-економічні 

показники процесу загалом. Саме тому розроблення теоретичних основ і 

технологічних засад електрохімічного окисного розчинення вторинної 

вольфрамвмісної сировини карбідного типу є актуальним і своєчасним 

завданням. 

 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до наукового напряму 

кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного 

університету “Львівська політехніка”: «Дослідження процесів 

комплексного перероблення сульфатної, калійної та фосфорної сировини, 

відходів кольорових та рідкісних металів з розробленням екологічно 

чистих, ресурсоощадних технологій солей, спеціальних видів сірки, 

металів та їхніх сполук, металевих порошків та інших продуктів» та за 

планом теми «Дослідження процесів перероблення вторинної 

металовмісної сировини електрохімічними методами», згідно з науково-

технічною програмою Міністерства освіти і науки України (№ ДР 

0107U005038), в якій дисертант був виконавцем окремих етапів. 

 

3. Наукова новизна результатів роботи. 

Вперше встановлено, що нікелева складова псевдосплаву WC-Ni у 

розчинах H2SO4 в межах потенціалів -0,2 ÷ 0,2 В електрохімічно 

розчиняється за механізмом нестаціонарної дифузії атомів нікелю до 

поверхні розділу фаз або іонів нікелю від поверхні розділу фаз в об’єм 

електроліту.  
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Вперше показано можливість селективного електрохімічного 

розчинення нікелевої складової псевдосплаву в розчинах хлорвмісних 

солей у неводних розчинниках, що забезпечує одержання 

електролітичного нікелю та регенерацію карбідної складової (WC). 

На основі розроблених математичних моделей зв'язку потенціалу 

електрода, температури, концентрації сульфатної кислоти та іонів нікелю в 

електроліті з густиною струму та виходом за струмом визначено 

оптимальні умови електролізу.  

Автором вперше визначено частотний діапазон (0,1 – 0,16 Гц) та 

густини симетричного реверсного струму (30 – 40 А/дм2), за яких 

окиснення псевдосплаву WC-Ni відбувається з вищою продуктивністю, 

ніж за постійного струму. 

 

4. Значення одержаних результатів. 

Одержані у роботі наукові результати є науковою основою для 

розроблення принципової технологічної схеми та конструкції 

електролізера для процесу електрохімічного перероблення вторинної 

вольфрамвмісної сировини карбідного типу (псевдосплаву WC-Ni) з 

одержанням вольфраму (VI) оксиду, нікелю (II) сульфату кристалогідрату. 

Розроблена технологія характеризується високим ступенем використання 

цінних компонентів вихідної сировини, технологічним режимом, що не 

потребує високих температур та тисків і в якому передбачено замкнутий 

цикл використання промивних вод та електроліту.  

Результати дисертаційної роботи використано у навчальному процесі 

кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного 

університету “Львівська політехніка” під час проведення і лабораторних 

занять з дисциплін «Гідрометалургія» та «Технологія, обладнання і 

проектування електрохімічних виробництв» спеціальності 8.05130103 

«Технічна електрохімія». 

 

5. Ступінь обґрунтованості наукових положень, рекомендацій 

та висновків, їх достовірність і новизна. 

Наукові положення і висновки, сформульовані у дисертації, є добре 

обґрунтованими. Достовірність наукових положень і результатів 

забезпечена застосуванням сучасних методів досліджень (фізико-

хімічними, фізичними та електрохімічними), відповідністю 

експериментальних даних головним положенням теорії електрохімічних 

процесів.  Обгрунтованість наукових положень і висновків підтверджена 

актом використання їх у навчальному процесі. 

Запропоновану технологію випробувано на підприємстві «Аргентум» 

громадської організації «Науково-дослідне об'єднання», щопідтверджує 

достовірність висновків та основних наукових положень щодо 

запропонованої технології. 
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6. Повнота викладення наукових положень дисертації в 

опублікованих працях 

Основний зміст дисертації достатньо повно відображено у 17 

наукових публікаціях, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, 2 - у зарубіжних періодичних фахових виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, 3 патенти України, 7 – у матеріалах 

конференцій. Найважливіші положення та висновки дисертації 

доповідались та обговорювались на науково-технічних конференціях 

міжнародного та вітчизняного рівня. Аналіз опублікованих наукових праць 

дає можливість зробити висновок, що вони повністю відбивають основні 

положення дисертації. 

Автореферат за змістом ідентичний до тексту, основних положень та 

висновків дисертації, яка викладена на 121 сторінках і складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (161 

найменування на 18 сторінках), 2 додатків. Робота містить 44 рисунки та 

16 таблиць по тексту. 

Основний зміст дисертації викладено послідовно від аналізу 

науково-технічної інформації щодо методів одержання вольфраму та його 

сполук з природної та вторинної сировини через визначення оптимальних 

параметрів процесу електролізу псевдосплаву WC-Ni до проектування 

конструкційних вузлів пілотного електролізера, конструкційного 

розрахунку габаритних розмірів установки та обґрунтування вибору 

допоміжного обладнання.  

Дисертацію написано українською мовою. Тема, зміст дисертації та 

автореферату відповідають паспорту спеціальності 05.17.03 – технічна 

електрохімія. 

 

7. Зауваження. 

 

До дисертаційної роботи є наступні зауваження: 

1. У дисертації відсутній перелік позначень та скорочень, проте в тексті 

використовуються скорочення (наприклад, ДМФА або DMFA, стор. 38 

дисертації) чи величини (наприклад, деякі параметри, що входять до 

формули 3.19, стор. 75 дисертації; величини Uо та Uс, стор. 76), які не 

мають пояснення. 

2. Анодна поляризаційна крива розчинення псевдосплаву у 10 М розчині 

H2SO4 має принципово інший характер, ніж аналогічні у розчинах з 

концентрацією 0,1 та 1,0 М. Пояснення такому результату не надано. 

3. В 1 М розчині H2SO4 швидкість побічних реакцій вище, що, на думку 

автора, відображається на хроноамперограмах («…внаслідок чого на 

хроноамперограмах для цих розчинів спостерігаються додаткові 

струми», стор. 67). Не зовсім зрозуміло, що має на увазі автор. 

4. При розрахунку електрохімічного еквіваленту сполук, які можуть 

утворюватися при протіканні побічних процесів (стор. 76) автор 

посилається на формулу (2.6). Але це рівняння наведено для 
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розрахунку питомої витрати електроенергії. Необхідне рівняння має 

порядковий номер (2.4). 

5.  Деякі висновки по окремих розділах зроблені без конкретного 

посилання на отримані результати, наприклад: 

- Автором зроблено висновок, що вихід за струмом розчинення 

псевдосплаву у мінеральних кислотах не має чіткої залежності 

від густини струму та температури (стор.78). Але таких 

залежностей не наведено.  

- Декілька разів автор декларує про збільшення продуктивності 

процесу на 30-40% (стор. 81) при використанні реверсного 

струму порівняно з режимом постійного струму. Третій 

загальний висновок по роботі (стор.120) містить інші цифри – 20-

30%. Проте значень продуктивності не наводиться. 

6. Деякі питання виникають щодо вибору складових електролітів на 

основі органічних розчинників.  

- Хлорид літію: на катоді принципово можливе утворення 

металевого літію. І навіть якщо електроліт містить неводні 

розчинники, конструкція електролізеру не запобігає 

попаданню вологи, що робить процес небезпечним. У цьому 

випадку слід використовувати спеціальне обладнання для 

забезпечення атмосфери сухого аргону. Це значно ускладнює 

технологічний процес та економічно недоцільно. З іншого 

боку, активний літій буде взаємодіяти з компонентами 

електроліту, внаслідок чого на його поверхні утворюються 

пасивні плівки (ПП). Характер та властивості останніх 

залежать від природи і солі, і розчинника. А наявність ПП з 

високим опором буде призводити до збільшенню питомої 

електроенергії процессу перероблення сплаву. 

- Апротонні розчинникі: є схильними до електрохімічної 

деструкції при низьких потенціалах. Перед застосуванням 

необхідно отримати фонову характеристику електроліту з 

метою визначення «вікна» потенціалів, у яких вони будуть 

стабільними за даних температур та з урахуванням матеріалу 

електроду. 

 

Зроблені зауваження мають рекомендаційний характер і не 

впливають на високий науковий та практичний рівень роботи Івашківа В.Р.  

 

8.Висновки 

Дисертаційна робота Івашківа В.Р. є завершеним науковим 

дослідженням. Матеріали викладено гарною мовою з правильним 

використанням термінології, акуратно оформлена.  
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