
ВІДГУК 

офіційного опонента Атаманюка Володимира Михайловича 

на дисертаційну роботу Рикусової Надії Іванівни 

«Підвищення екологічної безпеки газовидобування шляхом очищення та 

утилізації рідких відходів буріння» 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 101 – Екологія 

 

Актуальність теми 

Буріння нафтогазових свердловин супроводжується значною кількістю 

відходів, які необхідно перероблювати для запобігання негативного впливу 

на довкілля. Для вирішення цієї науково-технічної задачі Рикусовою Н. І. 

пропонується комплексна система поводження з буровими відходами. Вона 

включає очистку бурової стічної води та повернення очищеної води у техно-

логічний цикл, використання відпрацьованого бурового розчину як наповню-

вача для виробів з полімеру, а також застосування бурового шламу для отри-

мання виробів з кераміки. Таким чином дисертаційна робота Рикусової Н.І., 

що спрямована на вирішення науково-практичної задачі підвищення рівня 

екологічної безпеки шляхом очищення та утилізації рідких відходів буріння є 

актуальною та перспективною. 

Тема пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт кафедри «Хімі-

чна техніка та промислова екологія» НТУ «ХПІ» та державної НДР МОН 

України «Розробка наукових основ маловідходних технологій очистки та 

утилізації стічних вод» (ДР №0118U002334) у відповідності до Договору від 

25.01.2019 №53/240-2019 «Про наукову та творчу співпрацю» щодо комплек-

сної науково-дослідної роботи за темою «Технологія утилізації відходів наф-

тогазодобування» в яких здобувач брала безпосередню участь.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомен-

дацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Положення та висновки, наведені в дисертаційній роботі Рикусової Н.І. 

в достатній мірі обґрунтовані як з наукового, так і з технічного поглядів. Об-

ґрунтованість отриманих у роботі наукових положень, висновків і рекомен-

дацій підтверджується актами випробувань та використанням результатів ди-



сертаційної роботи у навчальному процесі кафедри хімічної техніки та про-

мислової екології НТУ «ХПІ» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія», 

а також під час проектування технологічних установок з очищення та знево-

днення відходів буріння газових свердловин у ТОВ «Науково-технічний 

центр «Екомаш» (м. Харків) 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів досліджень забезпечується достатнім обся-

гом експериментального матеріалу, коректно вибраними методами дослі-

дження, застосуванням сучасного обладнання, ретельним аналізом одержа-

них експериментальних даних. Достовірність теоретичних висновків підтве-

рджується результатами відповідних експериментальних досліджень. 

Наукові результати застосовані для розробки технологічних параметрів 

під час проектування установок для очищення відходів буріння нафтогазових 

свердловин. Випробування підтверджені актами впровадження на виробниц-

тво (ТОВ «Науково-технічний центр «Екомаш»). 

 До основних нових наукових результатів дисертації доцільно від-

нести наступне: автором на основі фізико-хімічного методу очистки води зі 

застосуванням  флокулянтів та коагулянтів досліджено вплив концентрації 

твердої фази бурових стічних вод на змінення швидкості осідання твердої 

фази під час агрегатоутворення; встановлено закономірності підвищення 

екологічної ефективності очищення бурових стічних вод залежно від концен-

трації твердої фази з використанням коагулянту сульфату алюмінію та аніон-

ного флокулянту А-19; досліджено експлуатаційні характеристики компози-

ційного матеріалу, який містить вторинний поліетилен високої щільності та 

мінеральний наповнювач з відходів буріння; встановлено залежності ударної 

в’язкості та руйнівного напруження зразків композиту від кількості напов-

нювача, що дало змогу виявити оптимальну кількість висушеного відпрацьо-

ваного бурового розчину у композитах з поліетилену та відзначити екологіч-

ний результат – збільшення об'ємів утилізації відпрацьованого бурового роз-

чину зі споживчими характеристиками; науково обґрунтовано та експериме-



нтально встановлено оптимальний склад зразків бурових шламів для вигото-

влення стінової кераміки відповідно до вимог екологічних обмежень при 

експлуатації, що дозволило розробити рекомендації з утилізації бурових 

шламів у складі мас для виробів з кераміки; визначено особливості механізму 

флокуляції під час інтенсифікації процесу очищення бурових стічних вод, що 

дало змогу виявити найкращі умови формування флокул, які характеризу-

ються максимальною швидкістю осадження за мінімальної витрати флокуля-

нту. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Значимість отриманих результатів для практичного використання по-

лягає у розробці технологічних пропозицій стосовно удосконалення схем 

очистки та утилізації рідких відходів буріння, що стало підґрунтям створення 

маловідходних екологічно безпечних технологій використання вторинної си-

ровини у технологічному процесі, збереження водних ресурсів шляхом по-

вторного їх використання в оборотній схемі під час буріння. 

Результати дисертації використано у розробці розділів навчальних ди-

сциплін НТУ «ХПІ», які викладають на кафедрі хімічної техніки та промис-

лової екології, а саме: «Проектування технічних об’єктів» та «Комплексне 

поводження з відходами»;  

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях. 

Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковано у пе-

ріод з 2016 року по 16.09.2020 року в 30 роботах, серед яких 5 статей у фахо-

вих виданнях України, 4 статті індексуються міжнародними наукометрични-

ми базами даних SCOPUS (квартиль Q2), 2 статті у періодичних наукових 

виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробіт-

ництва і розвитку Європейського союзу (Естонія), 1 колективна монографія 

та 19 тез доповідей конференцій. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та ві-

дповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з прису-



дження ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Рикусової Н.І. складається зі вступу, п’яти розді-

лів, висновків, списку використаних джерел, 7 додатків. 

У вступі обґрунтовано науково-технічну актуальність дисертаційної 

роботи, сформульовано мету і задачі, визначено предмет і методи досліджен-

ня, показано зв’язок роботи з науковими темами, надано наукову новизну та 

сформульовано практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі проаналізовано джерельну базу дослідження, кон-

цептуальні підходи до очищення бурових відходів. Виконано огляд техноло-

гій використання бурових відходів у інших галузях промисловості. Обрано 

подальші напрями досліджень утилізації відходів газовидобутку.  

У другому розділі охарактеризовано методи поводження з відходами 

буріння, а саме: очистка бурової стічної води, переробка відпрацьованого бу-

рового розчину і шламу. 

У третьому розділі досліджено вплив кількості коагулянту і флокуля-

нту на швидкість очищення бурової стічної води. Досліджено оптимальну кі-

лькість відпрацьованого бурового розчину для використання у полімерних 

виробах без втрати споживчих властивостей. Досліджено можливість вико-

ристання бурових шламів з високим вмістом глинистої речовини як основної 

сировини і мінеральної добавки під час формування керамічних мас, а шла-

мів з високим вмістом псаммо-алеврито-пелітового матеріалу які опіснювача 

та хромофорної добавки;  

У четвертому розділі визначені оптимальні параметри процесів очи-

щення бурових стічних вод та утилізації бурових відходів відповідно до 

отриманих моделей за допомогою  регресійного аналізу експериментальних 

даних; 

У п’ятому розділі розрахована економічна ефективність від впрова-

дження технології очистки бурових відходів. Надані рекомендації щодо мож-

ливості використання очищеної бурової стічної води у технологічному циклі, 



висушеного і подрібненого відпрацьованого бурового розчину та бурового 

шламу як наповнювача для виробів з вторинного поліетилену відповідно до 

запропонованої загальної схеми поводження з відходами буріння. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та розкриває наукові 

результати та практичну цінність роботи у достатній мірі. 

Список використаних джерел є досить повним і включає 142 наймену-

вання, з яких переважна більшість – публікації вітчизняних та зарубіжних 

дослідників за останні 10 років. 

Дисертаційна робота містить достатню кількість графіків, фотографій, 

схем, які ілюструють викладений матеріал. 

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових публі-

каціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не виявлено. 

Щодо дисертаційної роботи можна зробити наступні зауваження: 

1. У пункті 1.4 під час аналізу відкритої системи поводження з відходами 

(рис. 1.3) не достатньо обґрунтовано шляхи негативного впливу забруд-

нюючих речовин на навколишнє природне середовище. 

2. У розділі 4 наведено залежності, отримані під час оброблення експериме-

нтальних даних. До рівняння (4.5) нажаль не зазначено середньоквадрати-

чне відхилення стосовно експериментальних даних і розрахунку. Також 

для рівнянь (4.7)–(4.16) бажано було б вказати коефіцієнт детермінації, як 

це зазначено для інших залежностей. 

3. В пункті 5.2 бажано було зазначити екологічні переваги використання за-

пропонованої схеми очищення бурових стічних вод. 

4. Мають місце неточності у вживанні деяких абревіатур. Так на рис. 3.9 – 

3.11 замість «ТФОБР» повинно бути зазначено «ТФВБР». На рис. 4.4 за-

мість абревіатури «ТФБР» доцільно було б також зазначити «ТФВБР», 

тому що наведена на цьому рисунку залежність стосується саме твердої 

фази відпрацьованого бурового розчину. 

ВИСНОВОК 



 

 


