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ВІДГУК 

офіційного опонента – кандидата технічних наук, 

Папченко Вікторії Юріївни на дисертаційну роботу  

Касьяненко Любов Миколаївни 

“Технологія одержання мастильних олив із рослинних олій”, 

представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 181 – Харчові технології 

 

Актуальність теми дослідження. В нинішніх умовах внаслідок 

зростаючої стурбованості щодо впливу викопного палива на навколишнє 

середовище виник вагомим інтерес до застосування мастил з рослинної 

сировини. Відновлювальною сировиною в Україні є рослинні олії. До того ж, 

частина відходів олієжирової галузі містить компоненти, що можна 

використовувати на переробку в мастильні матеріали, наприклад 

високоцінними є продукти окиснення олій з високим вмістом гідроксильних 

груп. Сильно окисненні олії вимагають подальших перетворень задля 

одержання матеріалів, що відповідатимуть характеристикам мастильних 

матеріалів. Одержання мастильних матеріалів з олій не тільки зменшує 

залежність України від імпорту нафтопродуктів, а й підвищує екологічність 

застосування мастил, а саме дає можливість виробництва відновлювальних та 

здатних до біологічного розпаду технічних мастил, що є вкрай важливим. 

Оскільки висока вартість та дефіцитність синтетичних олив, біорозкладність 

яких близька до рослинних жирів (85–90 %), дещо обмежують їх вживання. 

Враховуючи економічний чинник, а саме низьку собівартість мастил з 

рослинної сировини в порівнянні з мастилами на основі нафтопродуктів, а 

також з огляду на об’єм виробництва олій в Україні та екологічний чинник, 

створення технології мастильних олив із рослинних олій шляхом їх 

гідрохлорування або епоксидування з наступним одержанням відповідних 

естерів є актуальним науковим завданням, яке і вирішує дисертаційна робота 

Касьяненко Любов Миколаївни. 
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Актуальність досліджень підтверджується тим, що вони виконувались 

згідно з тематикою науково-дослідної роботи кафедри технології жирів та 

продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» Здобувач був відповідальним виконавцем окремих 

етапів науково-дослідної роботи «Науково-практичні основи удосконалення 

технологій жирів та бродильних виробництв» (ДР № 0119U002617). 

Ступінь обґрунтованості наукових досліджень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі Касьяненко Любов 

Миколаївни, є аргументовано високим і базується на достатньому аналізі 

науково-технічних джерел інформації щодо методів хімічної модифікації олій з 

метою одержання мастильних матеріалів на основі рослинних олій шляхом їх 

гідрохлорування або епоксидування з наступним перетворенням продуктів 

реакції в кисневмісні похідні з відповідними фізико-хімічними показниками та 

в’язкісно-температурними характеристиками; гармонійній постановці мети і 

задач дослідження; аналізі, оцінці та порівнянні отриманих наукових 

результатів з результатами інших дослідників і якісному формулюванні 

отриманих висновків. Наукові дослідження виконано з використанням 

сучасних математичних методів, відповідно підібрано програмне забезпечення. 

Отримані результати корелюються з відомими раніше, що підтверджує 

обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі. 

Достовірність результатів досліджень. 

Про достовірність отриманих результатів свідчить їх взаємоузгодженість, 

відповідність літературним даним, кореляція теоретичних розрахунків з 

результатами експериментальних досліджень і позитивні результати дослідно-

промислових випробувань. Це підтверджено актом про проведення дослідно-

промислових випробувань та впровадження мастильного матеріалу з рослинної 

сировини (соняшникової олії) на підприємстві ТОВ «Слобожанський миловар». 
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До основних наукових результатів дисертації, що отримані вперше, 

слід віднести наступне: 

- запропоновано нові технологічні прийоми щодо одержання мастильних 

матеріалів з поновлюваної рослинної сировини, а саме: гідрохлорування ТАГ 

соняшникової олії обробкою газоподібним НCl, розчином Ca(OCl)2 з 

наступною естерифікацією одержаних сполукмилами жирних кислот; 

епоксидування ТАГ соняшникової олії УФ-випромінюванням в тонкому шарі 

та обробкою надкислотами з наступною взаємодією з жирними кислотами 

(ЖК); 

- розроблено математичні моделі (у вигляді регресійної моделі) 

епоксидування соняшникової олії УФ-випромінюванням в тонкому шарі та 

гідрохлорування соняшникової олії газоподібним НCl в залежності від 

основних параметрів – тривалості взаємодії, температури процесу і 

співвідношенні реагентів (при епоксидуванні) та швидкості барботування (при 

гідрохлоруванні), що дозволяють спрогнозувати одержання продуктів із 

заданими показниками якості за обраних параметрів; 

- експериментально визначено в’язкісно-температурні характеристики 

продуктів реакції гідрохлорування триацилгліцеролів соняшникової олії 

обробкою газоподібним НCl розчином Ca(OCl)2,, з наступною естерифікацією 

одержаних сполук милами жирних кислот та епоксидування триацилгліцеролів 

соняшникової олії УФ-випромінюванням в тонкому шарі та обробкою 

надкислотами з наступною взаємодією з жирними кислотами; 

- науково обґрунтовані співвідношення кисневмісних похідних 

соняшникової олії, що одержані шляхом гідрохлорування та епоксидування 

триацилгліцеролів соняшникової олії з наступним їх хімічним перетворенням, у 

сумішах, які дозволяють отримати мастильний матеріал з в’язкістю, що 

наближається до в’язкості мінерального мастила Такт-2Т. 



 4 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Наукова значимість отриманих результатів полягає у одержанні 

мастильних матеріалів з поновлювальної рослинної сировини. 

Практична значимість одержаних результатів для олієжирової галузі 

полягає у розробці технології мастильних матеріалів на основі рослинних олій 

шляхом їх гідрохлорування або епоксидування з наступним одержанням 

відповідних естерів. Встановлено раціональні параметри процесу 

гідрохлорування та епоксидування соняшникової олії. Виконано оцінку 

в’язкісно-температурних характеристик як продуктів реакції гідрохлорування 

триацилгліцеролів соняшникової олії з наступною естерифікацією одержаних 

сполук милами жирних кислот, так і продуктів реакції епоксидування 

триацилгліцеролів соняшникової олії з наступною взаємодією з жирними 

кислотами. Доведено, що регулюючи глибину розбавлення епоксидованої 

соняшникової олії бутиловими естерами жирних кислот такої олії можна 

одержати мастильний матеріал з в’язкістю, що наближається до в’язкості 

мінерального мастила Такт-2Т. Запропоновано технологічну схему одержання 

мастильного матеріалу на основі соняшникової олії, а саме суміші продукту 

взаємодії епоксидованої олії з оцтовою кислотою та бутиловими естерами 

епоксидованої олії та розраховано важливі технологічні параметри 

виробничого процесу. 

Результати дисертаційної роботи опочатковано при проведенні дослідно-

промислових випробувань технології одержання мастильного матеріалу 

(основи мастильної олії) з соняшникової олії, шляхом її епоскидування з 

наступною взаємодією з оцтовою кислотою на підприємстві ТОВ 

«Слобожанський миловар», а також впроваджено в навчальний процес кафедри 

технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» під час викладання 

дисциплін «Науково-практичні основи технології жирів та жирозамінників» та 

«Сучасні напрями розвитку технології переробки жирів». 
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Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо повно 

опубліковано в 20 наукових працях, з яких: 3 статті у наукових фахових 

виданнях України; 3 – у закордонних наукових виданнях; 11 – у матеріалах 

конференцій; опубліковані праці які додатково відображають наукові 

результати дисертації – 3. Наведений у публікаціях матеріал повністю 

відображає результати та наукові положення дисертаційної роботи. У цілому, 

рівень і кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації на конференціях 

повністю відповідають вимогам МОН України. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи:  

Дисертаційна робота Касьяненко Любов Миколаївни складається із 

анотації двома мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку джерел 

інформації, трьох додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність обраної тематики 

дисертаційної роботи; представлено зв’язок дисертаційної роботи з науковими 

темами кафедри, де виконано роботу; сформульовано її мету і задачі; визначено 

об’єкт, предмет та методи дослідження; сформульовано наукову новизну та 

практичну значущість отриманих результатів; зазначено особистий внесок 

здобувача. Наведено відомості щодо апробації результатів дисертації, 

публікацій, структури та обсягу дисертаційної роботи. 

У першому розділі виконано аналіз науково-технічних та патентних 

джерел інформації щодо сучасних методів хімічної модифікації олій для 

одержання мастил. Розглянуто класифікацію мастильних матеріалів в 

залежності від вихідної сировини для їх одержання; зовнішнього стану; 

призначення, умов застосування тощо. Зосереджено увагу на доцільності 

застосування саме олій, як відновлюваної сировини, в техніці, у виробництві 

різних видів мастильних матеріалів. Обґрунтовано доцільність одержання 

мастильних матеріалів на основі рослинних олій шляхом їх гідрохлорування 

або епоксидування з наступним перетворенням продуктів реакції в кисневмісні 

похідні з відповідними фізико-хімічними показниками та в’язкісно-
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температурними характеристиками. На основі аналізу науково-технічних та 

патентних джерел інформації визначено основні напрямки досліджень 

дисертаційної роботи. 

У другому розділі зазначено загальну схему досліджень, наведено перелік 

та характеристики основних і допоміжних матеріалів, методики проведення 

основних експериментів та аналізів одержаних продуктів; зазначено 

використане у роботі обладнання. 

Третій розділ присвячено експериментальним дослідженням, щодо 

розробки науково обґрунтованої технології мастильних матеріалів з 

соняшникової олії шляхом її гідрохлорування. Обрано спосіб одержання 

хлорпохідних триацилгліцеролів соняшникової олії газоподібним хлороводнем, 

оскільки він дозволяє максимально приєднати хлор до молекул 

триацилгліцеролів. Встановлено раціональні умови гідрохлорування 

ацилгліцеролів соняшникової олії газоподібним хлороводнем: швидкість 

барботування складає 12,7·10-7 м3/хв., тривалість взаємодії – 240 хв., 

температура процесу +50 °С. Здійснено одержання дигідроксикислот із 

гідрохлорованої соняшникової олії. Задля зменшення схильності олії та 

гідрохлорованого продукту до утворення нерозчинних полімерних сполук, 

здійснено алкоголіз зазначених речовин бутиловим та метиловим спиртами і 

проведено оцінку в’язкісно-температурних показників одержаних бутилових 

ефірів дигідроксикислот. З’ясовано, що одержаний продукт демонструє 

сталість в’язкості при зміні температури, що важливо для мастильних матерів. 

В якості альтернативного методу підвищення в’язкості синтезованого 

мастильного матеріалу проведено етерифікацію гідрохлорованого продукту 

натрієвими милами жирних кислот, а саме з натрієвими мила дигідроксикислот, 

що одержані із гідрохорованої (ГХП) соняшникової олії, з натрієвими милами 

гідро жиру (мило кислоти С18), кокосої олії (мило кислот ряду С12-С14), ацетату 

натрію (мило кислоти С2). Відстежено вплив довжини радикалу, що приєднався 

до хлорвмісних молекул триацилгліцеролів на в’язкісно-температурні 

властивості одержаних сполук – основи мастильних матеріалів. Вперше 
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встановлено, що регулюючи глибину розбавлення продукту взаємодії 

гідрохлорованої соняшникової олії з ацетатом натрію бутиловими естерами 

гідроксильованих ЖК у співвідношенні 90 % : 10 % можна одержати 

мастильний матеріал з в’язкістю 70,5 мм2/с при температурі +41 °C., що 

наближається до в’язкості мінерального мастила Такт-2Т, яка становить 

76,2 мм2/с при температурі +40 °C. 

На основі поведених досліджень, вперше з’ясовано, що додавання 30 % 

мас. окисненої олії до бутилових ефірів гідроксикислот призвело до 

підвищення умовної в’язкості суміші у віскозиметрі ВЗ-4 при +20 °С до 36 с, 

тобто приріст в’язкості склав 24 с. Поряд із окисною стабільністю продукт під 

час хімічної модифікації набув властивості до збереження в’язкісних 

властивостей у процесі окиснення. Визначено антиоксидантну характеристику 

одержаного продукту. Виявлено, що індукційний період окиснення 

гідрохлорованої соняшникової олії, що найменше в 9 разів більший в 

порівнянні з соняшниковою олією. 

В четвертому розділі представлено результати досліджень щодо розробки 

науково обґрунтованої технології одержання мастила на базі епоксидованної 

соняшникової олії. Виявлено залежності йодного числа отриманих зразків 

епоксидованної соняшникової олії від часу та температури епоксидування, 

маси пероксиду і маси каталізатора у системі. Встановлено оптимальні умови 

епоксидування соняшникової олії: температура +85 °С, час – 180 хв., 

співвідношення олії до пероксиду водню – 1:1,2, кількість каталізатору – 

0,08 %. З’ясовано, що кінематична в’язкість зразків епоксидованої 

соняшникової олії складає більше 2000 мм2/с при температурі +30º С, а їх 

в’язкісно-температурні залежності підтверджують те, що така модифікована 

олія є гарною основою для виготовлення мастильних матеріалів на базі 

рослинної сировини. Вперше встановлено, що регулюючи глибину розбавлення 

епоксидованої соняшникової олії бутиловими естерами жирних кислот такої 

олії можна одержати мастильний матеріал з в’язкістю, що наближається до 

в’язкості мінерального мастила Такт-2Т, яка становить 76,2 мм2/с при 
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температурі +40 °C, наприклад при співвідношенні бутилові ефіри до 

епоксидованої олії 67:33 за температури +40 °C кінематична в’язкість складає 

73,4 мм2/с. 

В якості альтернативного методу підвищення в’язкості синтезованого 

мастильного матеріалу проведено взаємодію епоксидованої соняшникової олії з 

жирними кислотами виділеними з гідрованого жиру (кислоти ряду С18), 

кокосової олії (кислоти ряду С12-С14) та з оцтовою кислотою. На основі 

в’язкісно-температурних залежностей отриманих продуктів реакції вперше 

встановлено, що суттєвий вплив на в’язкістну характеристику цих продуктів 

має довжина вуглецевого ланцюга жирних кислот, так при температурі +40 °C 

для кислот з вуглецевим ланцюгом С12-С14 в’язкість становить 185,2 мм2/с, для 

кислот С18 – 130 мм2/с, а для С2 – 15,5 мм2/с. Експериментально доведено, що 

змішуванням між собою продуктів етерифікації епоксидованої соняшникової 

олії жирними кислотами можна досягнути в’язкості мастила Такт-2Т, так 

змішуванням продуктів етерифікації епоксидованої олії стеариновою та 

кислотами ряду С12-С14 при співвідношенні 1:0,33 отримали зразок продукту, 

що має в’язкість ≈ 76 мм2/с, таку ж саму в’язкість має і зразок отриманий 

змішуванням 1 частки продукту взаємодії епоксидованої олії з стеариновою 

кислотою та 0,47 часток продукту взаємодії епоксидованої олії з оцтовою 

кислотою. Встановлено, що потрібну кінематичну в’язкість також можливо 

досягнути розбавляючи продукт етерифікації епоксидованної соняшникової 

олії оцтовою кислотою бутиловими ефірами епоксидованої олії, кінематична 

в’язкість зразку із співвідношенням бутилові ефіри епоксидованої олії : 

продукт, як 89 % до 11 % має в’язкість 72,4 мм2/с при температурі +43 °C.  

П’ятий розділ присвячений розробленню технологічної схеми одержання 

мастильного матеріалу на основі соняшникової олії, а саме суміші продукту 

взаємодії епоксидованої олії з оцтовою кислотою та бутиловими естерами 

епоксидованої олії. Надано її техніко-економічну оцінку. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані достатньо 

чітко та відповідають змісту задач, поставлених в дисертаційній роботі. 
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Список джерел інформації досить повний і охоплює сучасні вітчизняні та 

зарубіжні публікації із 115 найменувань (з них 68 – іноземних) та містить в собі 

перелік публікацій за темою дисертації Касьяненко Л.М. 

Ідентичність змісту анотації основним положенням дисертації. 

Зміст анотації відображає основний зміст дисертації та достатньо повно 

розкриває внесок здобувача в наукові результати та практичну цінність роботи. 

Дисертація являє собою одноособово створену кваліфікаційну наукову 

працю, що містить сукупність результатів та наукових положень, виставлених 

автором для публічного захисту, має внутрішню єдність і свідчить про 

особистий внесок автора в науку. 

Тематика досліджень відповідає паспорту спеціальності 181 – Харчові 

технології (18 – Виробництво та технології). Наведені результати визначають 

технічне спрямування дисертаційної роботи. 

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, само 

плагіату, фальсифікації) в дисертації та наукових працях, у яких висвітлені 

основні наукові результати дисертаційного дослідження Касьяненко Л.М., не 

виявлено. 

Недоліки та зауваження до дисертаційної роботи: 

1. У дисертаційній роботі не обґрунтовано, чому в якості модельної 

речовини обрано метилові ефіри рицинової олії. 

2. В розділі 3 доцільно було б обґрунтувати чому процес гідрохлорування 

соняшникової олії хлорним вапном проведено саме при температурах +70º С, 

+90º С та тривалості процесу 4 і 6 годин (п. 3.1), а також чому процес 

гідрохлорування соняшникової олії газоподібним Cl проведено саме при 

тривалості процесу 4 і 8 годин (п. 3.2). 

3. Оскільки у п. 3.6 (с. 72) «Оптичні властивості одержаних ефірів та ЖК 

ГХП соняшникової олії» йде мова про визначення показника заломлення світла, 

а також на с. 66 приведено значення показника заломлення світла (1,472) 
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синтезованих дигідроксикислот із гідрохлорованої соняшникової олії, то у 

Розділі 2 бажано було б привести методику його визначення. 

4. Не зрозуміло на підставі чого обрано співвідношення 2:1 при 

розбавлені о-ксилолом продуктів взаємодії гідрохлорованої олії та солей натрію 

(с. 70), а також співвідношення 1:1 при розбавлені о-ксилолом продуктів 

взаємодії епоксидованої соняшникової олії з стеариновою, оцтовою та 

кислотами ряду С12-С14. (с. 99). 

5. Окисну стабільність продукту гідрохлорування оцінювали шляхом 

визначення часу окиснення волюмометричним методом (с. 79), бажано було б 

привести методику її визначення у Розділі 2. 

6. При плануванні експерименту з гідрохлорування соняшникової олії 

HCl (п. 3.10 с. 81) «…в якості параметра відгуку було обрано число омилення 

(ЧО)» оскільки «Цей показник … напряму залежить від обраних раніше 

факторів», а саме «…швидкості борбатування (м3/хв.), тривалості (хв.) та 

температури процесу (°С)», однак отримане рівняння регресії в реальних 

перемінних (с. 83) пов’язує вище наведені параметри не з числом омилення, а з 

ефірним числом, чим це пояснюється? 

Крім того, доцільно було б привести пояснення познак (x1, х2 та x3), які 

входять до рівняння регресії безпосередньо під рівнянням у тій послідовності, у 

якій вони наведені у рівнянні із зазначенням їх одиниць виміру. 

7. При порівнянні кінематичної в’язкості зразку епоксидованих олій № 1, 

вихідної соняшникової олії та рицинової олії (с. 96, другий абзац) необхідно 

було б пояснити за якої температури приведені значення кінематичної 

в’язкості. 

8. Рисунок 4.7 «Схема взаємодії епоксидованої олії з ЖК» (с. 98) 

ідентичний рисунку 2.2. (с. 42). 

9. Відповідно підрозділу 2.3.3. взаємодія жирних кислот з епоксидованою 

олією триває «…протягом трьох годин…», у п. 4.5 «Протягом 4-ох годин…» 

(с. 98), отже у п. 2.3.3 перебіг процесу етерифікації епоксидованої  
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