
«Організаційно-методичні принципи раціонального використання моторних палив під 
час експлуатації авіаційної та наземної техніки» 

 
Основні наукові результати 
Розроблено енергоощадний кавітаційний пристрій для оптимізації процесу компаунду-

вання сумішевих палив під час їх виробництва. 
Розроблено технологію отримання альтернативного моторного палива комплексним ме-

тодом утилізації зношених шин літаків. Розроблено рекомендації до національних стандартів, 
що сприяє підвищенню конкурентоспроможності нафтопродуктів, що виробляються в Україні; 
рекомендації раціональної експлуатації резервуарного парку паливно-заправних комплексів 
(ПЗК) авіаційних підприємств та рекомендації щодо оптимізації технології отримання дизель-
них і реактивних палив.  

Отримані науково-технічні результати у переважній більшості не мають аналогів в Укра-
їні. Виконаний комплекс досліджень створить необхідні наукові основи економії та раціональ-
ного використання традиційних моторних палив в Україні під час експлуатації авіаційної та на-
земної техніки.  

Практична цінність 
Результати НДР придатні для упровадження у підрозділах системи нафтопродуктозабез-

печення (ДП «УкравіаПММ», «Комбінат «ЗІРКА»» та ін.). 
Результати НДР упроваджені у навчальний процес кафедри екології під час підготовки 

фахівців спеціальності 7.091604 (8.091604) «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріа-
лів», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне природокористу-
вання», 6.051401 «Біотехнологія» у межах навчальних дисциплін «Хіммотологія», «Процеси та 
апарати в галузі», «Нормування антропогенного навантаження на довкілля», «Екологічний ау-
дит» тощо, а також під час підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторан-
туру університету за спеціальностями 05.17.07 – «Хімічна технологія палива та пально-
мастильних матеріалів», 21.06.01 – «Екологічна безпека». 
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