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Актуальність теми дисертації. Поверхнево-активні речовини (ПАР) 

знайшли широке застосування у різних галузях промисловості. Приблизно 70% 
їх кількості використовують в миючих засобах та піноутворюючих складах. 
Висока економічна ефективність застосування ПАР обумовлює все більш 
зростаюче їх споживання. Процес сульфатування органічних речовин є 
основною стадією у виробництві ПАР. Даний процес в Україні реалізовують в 
каскаді об’ємних реакторів з мішалками безперервної дії. Таке апаратурно-
технологічне оформлення призводить до отримання ПАР низького ґатунку, а 
також утворення шкідливих газових викидів. 

Тому, тему дисертаційного дослідження, яка спрямована на розроблення 
процесу сульфатування з використанням трубчастого плівкового реактору для 
підвищення його ефективності, отримання високоякісних ПАР та організації їх 
виробництва в умовах України вважаю актуальною. 

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується також тим, що вона 
виконувалась в рамках науково-технічної програми МОН України "Створення 
фізико-хімічних основ еколого-орієнтованих технологій поверхнево-активних 
речовин та кальцинованої соди" (ДР № 0117U004816, 2016-2019 рр.), 
госпдоговору з ПП "ПРЕСТІЖ ЛАЙН" в 2016-2017 рр та з угодою про науково-
технічне співробітництво з Державною установою "Науково-дослідний та 
проектний інститут основної хімії" в 2016-2018 рр. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, висно-
вків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та реко-
мендацій підтверджується застосуванням сучасної методології досліджень (зо-
крема теоретично обґрунтованих методів математичного моделювання та обчи-
слювальних алгоритмів, відомих методів комп’ютерного моделювання та екс-
периментальних методів дослідження), коректністю поставлених задач, що 
розв’язуються, задовільною збіжністю результатів теоретичних положень та ек-
спериментальних результатів. Достовірність висновків і рекомендацій практич-
ного характеру підтверджується використанням апробованих методик, обґрун-
тованим обсягом експериментальних досліджень та комп’ютерних експеримен-
тів, задовільною збіжністю з даними інших авторів. 
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Таким чином, ступінь обґрунтованості та достовірності наукових поло-
жень, висновків та рекомендацій не викликає сумнівів. 

Наукова новизна отриманих результатів.  
В дисертаційній роботі отримані нові результати, які доповнюють наукові 

розробки інших авторів з процесів та обладнання хімічної технології.  
Як наукову новизну автор захищає: встановлену залежність ступеня су-

льфатування та кольоровості отриманих продуктів від основних технологічних 
параметрів під час сульфатування трьохкомпонентних сумішей органічних ре-
човин; проведений системний аналіз процесів масообміну, абсорбції з прохо-
дженням екзотермічної хімічної реакції та теплообміну методом математичного 
моделювання; можливість проведення процесу сульфатування трьохкомпонен-
тних сумішей органічних речовин та удосконалену математичну модель цього 
процесу у трубчастому плівковому реакторі з низхідним потоком фаз; науково 
обґрунтовані значення технологічних параметрів процесу сульфатування в тру-
бчастому плівковому реакторі. 

Практичне значення отриманих результатів. 
Узагальнення результатів теоретичних та експериментальних досліджень 

дало змогу запропоновати проводити процес сульфатування трьохкомпонент-
них сумішей органічних речовин газоподібним триоксидом сірки, розбавленим 
осушеним повітрям в трубчастому плівковому реакторі з низхідним потоком 
фаз; розробити алгоритми і програми для його розрахунку реактору та нову 
апаратурно-технологічну схему процесу сульфатування, що дало змогу знизити 
витрату органічної речовини на 8,8%, зменшити викиди газоподібних органіч-
них речовин в 6,4 рази, та зменшити витрати електроенергії на 85,2 кВт/год. 
Практичну значимість отриманих результатів підтверджено двома патентами 
України на корисні моделі, а також актами передачі результатів дисертаційної 
роботи у Державну установу «Науково – дослідний і проектний інститут осно-
вної хімії» (м. Харків) для використання під час удосконалення виробництва 
ПАР та ПП «ПРЕСТІЖ ЛАЙН» для використання під час розроблення проекту 
виробництва піноутворюючих складів (м. Харків) і використовуються у навча-
льному процесі НТУ "ХПІ" в курсах лекцій "Технологічні системи та комплек-
си", "Комп’ютерне моделювання процесів і систем", "Природоохоронні та енер-
гозберігаючі системи" . 

Оцінка висновків здобувача щодо значущості його праці для науки і 
практики. 

Отримані здобувачем результати мають важливе значення для науки, 
оскільки вони розширяють загальні наукові уявлення відносно розробки труб-
частих плівкових реакторів, зокрема: 
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– виявлені здобувачем закономірностей процесу сульфатування в трубча-
стому плівковому реакторі, що є ґрунтовним внеском в теорію хімічних реакто-
рів; 

– результати теоретичних та експериментальних досліджень, що наведені 
в дисертації є достатньо надійною основою для практичної реалізації розробле-
них здобувачем принципових положень, спрямованих на підвищення ефектив-
ності процесу сульфатування у виробництві поверхнево-активних речовин. 

- практична, економічна та екологічна значущість розробок здобува-
ча обумовлена вирішенням важливої народногосподарської задачі – забезпе-
чення різних галузей України високоякісними ПАР. 

Повнота викладу отриманих результатів в опублікованих працях. 
Результати наукових досліджень, здобутих у процесі виконання дисерта-

ційної роботи, опубліковані автором у 15 наукових працях, серед них: 5 статей 
у наукових фахових виданнях України (1 – у науково-метричній базі Scopus), 2 
патенти України на корисну модель, 8 тез доповідей на всеукраїнських і міжна-
родних науково-практичних конференціях. Наведений у публікаціях матеріал 
достатньо повно відображає основні результати та наукові положення дисерта-
ційної роботи. 

Зміст дисертації, її завершеність в цілому. 
Дисертація викладена українською мовою на 162 сторінках, з них 104 

сторінки основного тексту. Робота ілюстрована 19 таблицями за текстом, 1 таб-
лицею на 1 окремій сторінці, 34 рисунками за текстом, 1 рисунком на 1 окремій 
сторінці. Список використаних джерел зі 158 найменувань на 14 сторінках, 3-х 
додатків на 21 сторінці. 

Необхідно зауважити, що дана робота – це завершена науково-дослідна 
праця, яка складається з анотацій двома мовами, вступу, 5 розділів, висновків, 
списку використаних джерел, додатків. 

У вступі проведено обґрунтування вибору теми досліджень, показано її 
зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету та завдання досліджень, 
визначено наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів, 
надано інформацію про впровадження результатів роботи, апробацію, публіка-
ції по темі дисертації, особистий внесок здобувача. 

У першому розділі наведено результати аналітичного огляду за темою 
дисертаційної роботи. Встановлено, що в Україні в теперішній час промислові 
підприємства миючих засобів та піноутворюючих складів працюють як правило 
у неповному циклі, а потужність виробництва ПАР незначна. Показано, що 
процес сульфатування є основним у виробництві ПАР, на якому можливо дося-
гти необхідних якісних показників. Наведено теоретичні основи процесу суль-
фатування, застосовувані сульфатуючі агенти. Показано сучасні тенденції роз-
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витку виробництва ПАР, його апаратурно-технологічного оформлення. Про-
аналізовано процеси масообміну та наведено існуючи математичні моделі реак-
торних систем. Показано, що негативним фактором застосовуваних апаратурно-
технологічних схем є підвищена енерго- та ресурсоємність і недосконалість 
процесу сульфатування, що призводить до отримання ПАР зі ступеням сульфа-
тування на рівні 90 – 92 %. 

Відзначена доцільність проведення наукових досліджень процесу сульфа-
тування сумішей органічних речовин, удосконалення математичної моделі тру-
бчастого плівкового реактору, комп’ютерних експериментів процесу з викорис-
танням математичної моделі та розрахунку основних технологічних параметрів 
процесу сульфатування сумішей органічних речовин у трубчастому плівковому 
реакторі. 

У другому розділі наведено схему експериментальної установки, мето-
дику проведення експериментальних досліджень процесу сульфатування, мето-
дику досліджень фізико-хімічних характеристик реакційної маси, методику 
проведення наукових досліджень на основі математичної моделі. Наведено ос-
новні фізико-хімічні характеристики вихідної речовини – суміші вищого спирту 
фр. С12 – С14, вищого спирту фр. С8 – С10 та моноетаноламіду вищих жирних 
кислот кокосової олії. 

У третьому розділі представлені результати експериментальних дослі-
джень процесу сульфатування трьохкомпонентних сумішей органічних речо-
вин. Показано вплив основних технологічних параметрів процесу: мольного 
співвідношення триоксиду сірки до органічної речовини, концентрації триок-
сиду сірки у газоповітряному потоці, температури в реакторі на якісні показни-
ки отриманих продуктів. Експериментально знайдено фізико-хімічні характе-
ристики реакційної маси (густина та динамічна в’язкість) від ступеня сульфату-
вання та температури. Отримані експериментальні результати є вихідними да-
ними для розроблення трубчастого плівкового реактора високої ефективності. 

У четвертому розділі наведена удосконалена математична модель про-
цесу сульфатування. Проаналізовано вибір рівнянь розрахунку коефіцієнтів те-
плопередачі та тепловіддачі. Проведено аналіз процесу абсорбції газоподібного 
триоксиду сірки органічною речовиною з одночасним проходженням екзотер-
мічної реакції. Наведені дані з аналізу процесу масообміну в трубчастому плів-
ковому реакторі. Проведено системний аналіз процесу сульфатування трьохко-
мпонентних сумішей органічних речовин методом математичного моделюван-
ня. Розраховано зміни основних технологічних параметрів процесу сульфату-
вання залежно від напряму подачі охолоджувальної води. Зроблено висновок, 
що реактор сульфатування повинен бути виконаний з двосекційним охоло-
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дженням зі співвідношенням верхньої та нижньої секції 1:2, при чому у верхній 
секції охолодження протитечійно, а в нижній – прямотечійно. 

У п’ятому розділі наведено дані з розрахунку промислового трубчастого 
плівкового реактора сульфатування продуктивністю п’ять тис. т/рік. Розробле-
но алгоритм та програму розрахунку з використанням пакета прикладних про-
грам MatLab. В програмі використаний ітераційний метод та реалізований бага-
товаріантний розрахунок реактора на задану продуктивність. За продуктивності 
реактора 5 тис. т/рік він має наступні характеристики: поверхня теплообміну 
верхньої секції – 8,05 м2, нижньої секції – 16,11 м2, кількість труб – 37 шт. за 
внутрішнього діаметру 0,037 м, довжина труб – 5,5 м. Загальний діаметр реак-
тора 0,65 м, загальна довжина – 7,2 м. В ньому досягається ступінь сульфату-
вання – 97,4 % за кольоровості отриманих продуктів – 1 (одиниця) за йодною 
шкалою. Результати досліджень показали, що така конструкція реактора воло-
діє стійкістю та параметричною чутливістю. 

Наведено дані техніко-економічного обґрунтування прийнятих технічних 
рішень. 

Результати досліджень дали змогу розробити апаратурно-технологічну 
схему процесу сульфатування трьохкомпонентних сумішей органічних речо-
вин, яка дає змогу покращити енерго- та ресурсозберігаючі 
характеристики процесу: за витратою органічної речовини – на 8,8 % на 1 т 
ПАР, зниження енергоресурсів – на 85,2 кВт/год на 1 т ПАР та зменшити 
шкідливі викиди органічних речовин під час використання ПАР в 6,4 рази на 
1 т ПАР. Розроблена автоматизована система управління даної апаратурно-
технологічної схеми з використанням сучасних приладів та засобів автоматиза-
ції. 

Висновки містять основні результати досліджень, які викладені достат-
ньо повно. Список використаних джерел літератури відображає найбільш зна-
чущі наукові роботи, пов’язані безпосередньо з тематикою дисертації.  

Оцінка мови, стилю та оформлення дисертації та автореферату. 
Дисертаційну роботу викладено стилістично та граматично правильно, 

наукова термінологія, що використана в роботі, є загальновживаною, стиль ви-
кладу результатів теоретичних та практичних досліджень, висновків та рекоме-
ндацій забезпечує їх сприйняття та використання. Оформлення дисертаційної 
роботи та автореферату відповідає встановленим вимогам «Порядку прису-
дження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 року № 567. 
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Ідентичність змісту автореферату основним положенням дисертації. 
Зміст автореферату повністю відповідає розділам дисертації та її основ-

ним положенням. Анотація відображає основний зміст дисертацій та достатньо 
повно розкриває наукові результати. 

Дисертація є одноособово створеною науковою працею, яка містить су-
купність результатів та наукових положень, поданих автором для публічного 
захисту, має внутрішню єдність і свідчить про особистий внесок автора в науку. 

Тематика досліджень відповідає паспорту спеціальності 05.17.08 – проце-
си та обладнання хімічної технології, зокрема, наступними напрямами дослі-
джень: 

– теоретичні й експериментальні дослідження теплових ї масоообмінних 
процесів в газових і рідких системах; 

– масообміну в системах з фіксованою межею поділу фаз; 
– загальні основи розрахунку тепло– й масообмінного обладнання; 
– встановлення основних параметрів, необхідних для створення нового 

обладнання, зокрема, теплообмінних апаратів; установок, зокрема, абсорбцій-
них. 

Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи та автореферату. 
Позитивно оцінюючи в цілому виконану роботу, вважаю необхідним зро-

бити ряд зауважень та поставити декілька запитань, з приводу яких хотілось б 
почути думку автора: 

1. Автор в аналітичному огляді охарактеризував стан виробництва ПАР в 
США і Западної Європі, але нема даних, наприклад з Китайської Народної Рес-
публіки, Японії та інших розвинених країн з виробництва ПАР. 

2. В дисертації наведено рівняння для реакції взаємодії вищих спиртів та 
SO3, але не наведено рівняння реакції моноетаноламіда жирних кислот кокосо-
вої олії з SO3. 

3. Використання характеристик газорідинного потоку в цілому під час ро-
зрахунку α1 за ствердженням автора дає можливість приблизити дані, які отри-
мані з математичного моделювання до експериментальних даних інших авто-
рів. На мій погляд треба було зіставити окремо результати, які розраховані згі-
дно стандартних рівнянь і з використанням газорідинного потоку в цілому і по-
казати ці відмінності.  

4. На стор. 62 дисертації автором використано рівняння для розрахунку 
dекв для системи "труба в трубі", тобто для розрахунку процесу сульфатування 
для однієї реакційної труби. Однак, для розрахунку промислового трубчастого 
плівкового реактору dекв необхідно розраховувати за іншим рівнянням, але в 
дисертації цього не зроблено. 
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