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1. Актуальнiсть теми дисертацii

Економiя металофонду будь-якоТ держави здiйснюеться двома шляхами:

застосуванням сучасних технологiй металообробки та ефективним використанням

вторинноi сировини, особливо якщо йдеться про кольоровi та рiдкiснi метали, З

огляду на обмеженiсть в Украiнi родовищ вольфраму, з одного боку, та накопичення

вольфрамвмiсних вiдходiв рiзного походже}rня, - з iншого, на порядок денний

висуваеться розробка ефективних методiв рециклiнгу, Складнiсть обробки

псевдосплавiв вольфрu*у полягас у низцi Тх експлуатацiйних характеристик, серед

яких найважливiшими е висока твердiсть i хiмiчна iHepTHicTb.

OTrKe обгрунтуваЕня меж застосування електрохiмiчного методу перероблення

псевдосплавiв wc-Ni, опрацювання скJIаду електролiтiв та режимiв елоктролiзу для

одоржання цiльових продуктiв високоI чистоти с аюуальниМ завданняМ, Но

вирiшеЕня якого i спрямована дисертацiйна робота В.р. Iвашкiва,

дктуальнiсть дисертацiйнот роботи вiддзеркалюс i той факт, що вона виконана

вiдповiдно до наукового напряму кафедри xiMii i технологiт неорганiчних речовин

нтУ "Львiвська полiтехнiка" та за планом теми ",Щослiдження процесiв

перероблення вторинноТ металовмiсноТ сировини елеюрохiмiчними методами"

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни (др 0107U005038).

2. Ступiнь обrрунтованостi i достовiрностi наукових положень, висновкiв,

рекомендацiй

HayKoBi положення i висновки, сформульованi у дисертацiТ, е достатньо

обrрунтованими. Кожний пуЕкт науковоТ новизни пiдтверркений результатами

теоретичних i експериментаJIъних дослiджень. Щостовiрнiсть наукових положень i

резулътаТiв забезпечуються застосуванням сучасних методiв дослiджень, точнiстю

вимiрювання, комп'ютерною та статистичною обробкою даних, математичним

моделюванням, порiвнянням з практичними i теоретичними результатами

вiтчизняних та зарубiжних aBTopiB. ПереконливиМ доказом обгрунтованоотi

наукових положень i висновкiв с практична реалiзацiя творчого доробка автора та

акти випробувань i впровадження, наявнi у дисертацiйнiй роботi.

У загальних висновках викладенi HayKoBi rrоложення i практичнi досягнення,

якi в цiлому забезпечують розв'язання науково-практичного завдання по розробui

електрохiмiчногО методУ перероблення псевдосплавiв WC-Ni з одержанням оксидiв

В оль фр аму та Нiколу(II) суль фату кристалогiдр ату,



3. Наукова новизна результатiв роботи

!о нових результатiв, одержаних дисертантом, слiд вiднести:

. lrоказано, що в розчинах концентрованот сульфатноi кислоти окиснення wc-
Ni контролюеться дифузiсю aToMiB або ioHiB Нiколу та супроводжУсТьСя

yTBopeHHlIM HecTexiометричних оксидiв ВольфрaMy(VI);

. встановлено, що в електролiтах на ocHoBi диметилформамiду вiдбуваеться

селективне розчинення нiкелевоi окладовоi псевдосплаву з утворенням

електролiтичного нiкелю та рег9нерацiсю Вольфраму карбiду;

о на ocHoBi верифiкацii математичних моделей анодного гtроцесу встановлено

рацiональний склад електролiту, томпературний рохtим та iнтервал

потенцiалiв окиснення WC-Ni;
. запропоновано параметри симетричного реверсного струму, якi забезпечують

пiдвищення продуктивностi електролiзу порiвняно iз стацiонарним режимом.

4. ГIовнота викладення результатiв роботи в опублiкованих працях

IчIатерiали дисертацiТ викладено у вагомих публiкацiях, серед яких 5 статей У

фахових виданнях Украiни, 2 -у закордонних перiодичних виданнях, що входять До

наукометричних бuз, 3 патенти УкраТни. Найважливiшi положення дисертацiТ

доповiдались i обговорювались на науково-технiчних конференцiях мiжнародноГо Та

вiтчизняного рiвня. Аналiз опублiкованих праць дае пiдстави вважати, що вони

повнiстю вiдбивають ocHoBHi положення дисертацii, Автореферат за змiстом

iдентичний до тексту, основних положень та висновкiв дисертацiТ, яка складаеться з

вступу, 5 роздiлiв, загаJIьних висновкiв, списку посилань та додаткiв, Робота мiстить

44 рисунки та 16 таблиць.

Основний змiст дисертацiТ викладено послiдовно вiд аналiзу iснуючих

методiв переробки псевдосплавiв вольфраму, через дослiдження анодноi поведiнки

WC_Ni у розчинах варiйованого складу, експериментальну перевiрку впливу рiзних
чинникiв на швидкiсть окиснення i кiнцевi продукти електролiзу, до практичноi

реалiзацii наlrрацювань у виглядi конструкцiй електролiзерiв та принциповоТ схеми

електролiзу, створення лабораторно-промислового комrrлексу для здiйснення

технологii.
Перелiк цитованоТ лiтератури становить 161 посилання на роботи вiтчизняних

та закордонних aBTopiB, надрукованих, головним чином, за ocTaHHi 25 poKiB.

.Щисертацiю написано украiнською мовою, текст викладено логiчно; вона €

завершеною працею i справляе позитивне враження.

5. Значення одержаних результатiв для науки та практики

Дуже вдалим вважаю вiдокремлення в дисертацiйнiй роботi наукових i

trрактичних задач, що пiдкреслюе свiдомий наголос саме на практичному втiленн-

результатiв наукових дослiджень, яке i е привабливою рисою дослiдження.



L

в результатi проведених дослiджень закладено пiдгрунтя електрохlмlчно1

технологii перероблення псевдосплаву волъфраму WC-Ni з одержанням цiльових

продуктiв. Вагома практична значущiсть fIолягае у розробцi: конструкцii

електролiзера та укрупненоi лабораторноi установки, яка передбачае замкнений цикл

використання еllектролiту та IIромивних вод; скJIаду електролiту та реяtимiв

електролiзу для забезпечення високот продуктивностi rrроцесу,

прiоритет та праюична новизна запропонованих розробок захищенi з

патентами УкраiЪи, а результати випробувань технологiТ на пiдприемствi

''Аргентум'' пiдкреслюють вагомий IIрактичний ефект.

б. Зауваження

BTiM, дисертацiйна робота не позбавлена деяких недолiкiв, а зауваження, якi

виникли, можна об'еднати у наступнi групи,

1. Заувахrення нормативного хараюеру:

1.1, Формулювання мети роботи (с, 1 автореферату та с.6 дисертацiТ)

за межi кандидатськоТ
''розроблення теоретичних основ...", Н& мiй погляд, виходитъ

дисертац11.

|,2. В перелiку лiтературних джерел зустрiчаються посилання на ресурс

вiкiпедiя, пiдручники i навчальнi посiбники та публiкацiт середини минулого

столiття, що не придатно для наукового дослiдження такого рiвня,

1.3. При визначеннi об'скту дослiдження слiд було б обмежитисъ першою

частиною речення до коми, оскiльки три слова "електрохiмiчний" поспiль

виглядають зайвими, а фрагменти тексту, якi до них вiдносяться, повторюють один

одного.

2, Зауваження методичного характеру:

2,|. З роздiлу 2 дисертацiйноТ роботи не зрозумiло, чому для реестрацii

поляризацiйних залежностей на плоскому робочому електродi використовували

протиелектрод у виглядi спiралi та розташовували його, як зображено на рис, 2,2

(с.39). ЗагальнО вiдомо, що робочий електрод зазвичаЙ розташовують воерединi

спiрального допомiжного електрода для забезпечення рiвномiрного розподiлу

елоктричного поля. KpiM того, не наведено iнформацiю щодо спiввiдношення площi

робочого та допомiжного електродiв, яке е важливим Для оптимiзацiт процесу, тим

бiльше, що з 11ослiдовним пiдвищенням габаритiв електролiзерiв, яке здiйснюеться в

дисертацiт, здобувач змiнюс не тiльки природу катода, але i його площу.

2.2. Застосування арrентум-хлоридного елоктрода порiвняння для реестрацiТ

потенцiалу електрода у рiзних за природою середовищах i за пiдвищених температур

(с.38) не супроводжуетъся iнформацiсю щодо принципiв його комутацiт з

електролiзером та пiдходiв щодо елiмiнування дифузiйного потенцiалу, що мас

виникати при KoHTaKTi цього елоктроду з сульфатною кислотою або розчином натрiю

гiдроксиду.



2.3. Несподiваними виглядаютъ дослiдження анодноi поведiнки псевдосплаву

WC-Ni у широкому колi лужних i кислотних електролiтiв, зокрема i на ocHoBi

апротонних розчинникiв, з огляду на те, що у пп, б висновкiв за роздiлом 1

наголошусться на необхiдностi використання сульфатнот кислоти для розробки

цiльовоi технологii. I зовсiм виfIадковими здаються обранi iнтервали концентрацiй

електролiтiв, що вивчають.

2.4.в роботi для визначення виходу з струмом використано мiдний кулонометр,

але його габарити не вказанi i жодним чином не пов'язанi з силою ст?уму, який

генерусться в процесi розчинення, Вiдомо, що 100 Yо-вий вихiд за струмом мiдного

кулонометру досягаеться при густинах струму 1-5 Ддм', тому i його розмiри мають

залежати вiд HaBaHTaжeHHlI на основнiй BaHHi,

2.5. Фрагмонт тексту мiж формулами 2.3 i 2.4 (с.4б), на мiй погляд, бiльш

пiдходить до лiтераryрного огляду i в даному мiсцi € недоречним,

3. Зауваження щодо аналiзу результатiв дослiджень:

З.1. Дещо дискусiйними та суперечливими виглядають положення 3-го роздiлу

с.54-55. Обговорюеться анодна поведiнка у розчинi лугу окремих скJIадових i

псевдосплаву в цiлому, зокрема окиснення карбону до оксидiв рiзного скJIаду, iLле

рiвняння реакцiй З.1 i з.2 наведенi для кислого середовища, а бiльш iMoBipHe

утворення у лужному середовищi карбонат-iонiв в дисертацii взагалi не згадусться.

kpiM того, зiLлишаеться питання, чому здобувач наполягас на накопиченнi на

поверхнi псевдоспЛаву прИ анодномУ окисненнi нiкелю, а не його гiдроксиду, який i

спричинЯс пасивацiю поверхнi i зменшення швидкостi розчинення? Вiдмiннiсть

поляризацiйних запежностей карбону i нiкелю на рис.3.1 при позитивнiших за 0,5 В

потенцiалах, на мiй погляд, пов'язана з рiзним механiзмом i tIеренапругою видiлення

кисню на згаданих MaTepiilлax.

3.2. Незрозумiло, чому здобувач вважае, що "площа електрода практично не

змiнюсться" (с.58), якщо вiдбуваеться активне розчинеЕня компонентiв

tIсевдоспЛаву В лужномУ aMiaKaTHoMy олектролiтi за присутностi амонiю хлориду?

ддже саме при розчиненнi Bcix компонентiв геометричнi розмiри анода мають

зменшуватись, а густина струму буле зростати. ,щля оцiнки швидкостi аноднот

реакцii в цьому ви11адку бiльш доцiльним здасться використаннlI понlIтгя митгевоi

або середньоi (за певний iнтервал часу) густини струму,

з.з. В роботi використано HeKopeKTHi термiнологiчнi конструкцii: потенцiали

електрода з псевдосплавУ в розчинах кислоТ жодним чиЕом не можна називати

''рiвноважними" (с.61), вони е стацiонарЕими або компромiсними; "tIоложення

максимуму ryстини струму" на аноднiй поляризацiйнiй зitлежностi нооить назву

''потенцiал пасивацii" (с.6З), а вiдповiдниЙ струм - струм пасивацii. ,Що того ж

незрозумiло, яке "положеннlI максимуму ryстини струму" мае на увазi здобувач -
вiдповiдний потенцiал або саме густину струму пасивацii?

з.4. Вионовки здобувача щодо механiзму процесiв та трансформацiт анодного

матерiалу до та пiсля розчинення були б набагато грунтовнiшими, якщО б В



дисортацiТ були наведенi данi щодо кiлькiсного скJIаду поверхнi ЗраЗКiВ З

урахуванням оксигену' який зовсiм не згадуеться, але мае знаходитись на

оксидованiй поверхнi.

3.5. Складним i не досить переконливим виглядае пояснення причин, за яких

вихiд за струмом перевищус 100 О/о (с,76), знов таки за вiдсутностi ДанИх ЩОДО

скJIаду поверхневих шарiв i кiлькостi оксигену. Вiдомо, що такий феномен зазвичай

пояснюють суперпозицiею електрохiмiчного i хiмiчного розчинення, яке мас

вiдбуватися для дослiджуваних матерiалiв у розчинах сульфатноi кислоти середньоi

концентрацiТ за пiдвищених температур.

3.6. Потребуе додаткового пояснення, Що дисертант називае методом "вольт

статичноТ потенцiометрii" (о.б3) , якi параметри задають, а якi контролююТЬ При

реалiзацii такого методу? Вiдомо, що при гальваностатичнiй хронопотенцiометрiТ

задають струм, а контролюють змiнентш потенцiалу з часом, При потенцiостатичнiй

xpoнoaM[epoMeTpir задають потенцiал, а вимiрюють струм.

З.'7 , Здобувач наполягае, що анодне розчинення нiкелю вiдбувасться З

дифузiйними обмеженнями, зокрема i в електролiтi, iнодi згадуеться i дифУЗiйНИй

контроль для оксидiв вольфраму. Чому тодi для доведення зроблених припУЩенЬ не

виконано дослiджень при перемiшуваннi або протоку електролiту?

3.8, Якщо пiдвищення струму при розчиненнi пояснюсться зростанням

електропровiдностi електролiту, то слiд було б навести результати вимiрювання

цього параметру.

3.9. Залишасться незрозумiлим, чому наголос у роздiлi 3 зроблено на

потецiостатичному режимi окиснення псевдосfIлаву, а в технологiчнiй cxeMi

застосовусться гаJIьваностатичний, причому вибiр густин струму не обГрунтований

результатами попереднiх дослiджень.

4. Зауваження щодо оформлення роботи:

4.1, Невдалим вва}каю посилання у пп. 1.4 на матерiал, розмiщений у наступному

пп.1,5 (с.20),

4 .2 , У рiвняннi ( 1 .6) на с .22 вiдсутнiй ба,чанс зарядiв,

4.3. В TeKcTi присутнi не досить вдалi формулювання та вирази, на[рикJIад,

"електрохiмiчне вивчення" (с.36); "пасивне розчинення" (с.61); "полiповерхневий

механiзм" (с.11); помилки при оформленнi списку посилань (c.i28-129, 138 тощо).

4.4. Недоречне використання в TeKcTi дисертацii кеглю 16 i бiльше (с.22, 45,46,

65-6'7,72,74,'75,89,106); букв замiсть цифр (рiвняння L2 на с,12 "З" замiсть "3");

позначення масовоi частки лiтерою "р" замiсть "с,)"; видiлення курсивом украТнських
лiтер ВС замiсть англiйських W (питома витрата електроенергiТ) (с.47);

використання у формулах 3.10,3.11 (с.67) тощо абстрактних символiв А i В для

позначення загалом конкретних компонентiв псевдосплаву; не розшифрованi
символи у формулах 3.18, 3.19 (с.75) i використацо застарiле fIозначення потенцiалу;

граматичнi та сицтаксичнi помилки, неузгодженiсть часiв i вiдмiнкiв (с.7, |5,З6,4З,
54,68,73 тощо).



7. Оцiнка дисертацii

щисертацiйна робота Iвашкiва В.Р. "Теоретичнi основи i техНОЛОГiЧНi ЗаСаДИ

електрохiмiчного перероблення псевдосплаву wc-Ni" € завершеним науковим

дослiдженням, а зробленi зауваження не впливають на високий науковий та

практичний piBeHb роботи, яка загаJIом справляс позитивне враження. Одержанi HoBi

науково-обгрунтованi результати, якi в сукупrrостi забезпечують розв'язання

важливого науково-практичного завданнrI розроблення технологiI електрохiмiчного

переробленнrI цсевДосплаву WC-Ni для одержаншI оксидiв вольфраму та нiколу(II)

сульфату.

За змiстом, piBHeM виконання, новизною одержаних наукових результатlв, 1х

практичною значущiстю дисертацiйна робота Iвашкiва В.р. вiдповiдас вимогам п,п,

9, 11, 12 ''Порядку присудження наукових ступенiв i присвосння вченого звання

старшогО науковогО спiвробiтника'|, затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB

Украiни вtд 24.а7.201З року Ns567 щодо дисертацiй на здобlrгтя наукового ступешI

кандидата технiчнrоr наук, а ii автор заспуговуе присуджешш наукового ступешI

кандидата технiчних наук за спецiальнiстrо 05.17.03 - технiчна електрохiмiя.

Офiцiйний опонент,

професор кафедри загальноi та неорганiчноi xiMiI

Нацiоналъного технiчного унiверситету
"Харкiвський полiтехнiчний iнститут"

доктор технiчних наук, професор М. В. Ведь

Пiдпис проф. Ве

Вчений се Ю. I. Зайцев
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