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Актуальність теми 

Питання комплексного використання мінеральної сировини та 

утилізації різних відходів з кожним роком залучають все більшу увагу науки 

і практики. Одним з найважливіших розділів сучасної геоекології є 

використання промислових відходів для вирішення сучасних економічних, 

екологічних та соціальних проблем. 

Мінімізація накопичення відходів і повернення їх у виробництво з 

метою вилучення цінних компонентів і використання їх як вторинних 

ресурсів є основним напрямком в сфері охорони навколишнього середовища, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Вирішенню проблеми відходів сприяє оптимізація їх використання, 

стимулювання та розвиток безвідходних технологій. Одним з ефективних і 

оптимальних напрямів утилізації твердих промислових відходів є їх 

використання в цементній галузі. Багато відходів за своїм складом і 

властивостями близькі до природної сировини. Встановлено, що 

використання промислових відходів дозволяє покрити до 40% потреби 

цементного виробництва в сировинних ресурсах, а також на 10-30% знизити 

витрати на виготовлення цементів в порівнянні з виробництвом їх з 

природної сировини. 

Перспективним напрямом вирішення існуючих проблем є розробка 

малоенергоємних технологій виробництва спеціальних цементів на основі 

відходів хімічної промисловості, що зменшує витрати паливоенергетичних 

ресурсів, екологічне навантаження на промислові регіони країни, та, зокрема, 
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підвищує технічні властивості отримуваних матеріалів. 

Стосовно глиноземистих цементів особливу актуальність набуває 

пошук глиноземистої сировини, природні поклади якої в Україні відсутні. 

Тому пошук альтернативних джерел алюмінійвмісних вихідних матеріалів, 

розробка складів глиноземистих цементів на їх основі є актуальною 

проблемою сьогодення. 

При виробництві глиноземистих цементів можливо провести заміну 

алюмінійвмісного компоненту на аналогічні за своїм складом відходи носіїв 

каталізаторів, що використовуються на підприємствах хімічної галузі 

промисловості для очищення вуглеводневої сировини. Однак, такі відходи 

містять у своєму складі крім Al2O3 і інші оксиди, зокрема оксиди кобальту і 

молібдену. Ймовірність утворення сполук, що містять молібден і кобальт при 

термічній обробці таких відходів з метою отримання глиноземистого 

цементу, а також співіснування або взаємодія цих сполук з алюмінатами 

кальцію зумовлюють необхідність розгляду чотирикомпонентної оксидної 

системи CaO – СoO – Al2O3 – MoO3 як основи для розробки таких цементів. 

Тому дисертаційна робота Левадної С.В., що спрямована вирішення 

науково-практичної задачі розробки складів глиноземистих цементів та 

бетонів на їх основі з використанням відпрацьованих каталізаторів на основі 

композицій чотирикомпонентної системи CaO – СoO – Al2O3 – MoO3 є 

актуальною та перспективною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» у рамках держбюджетних тем МОН України 

“Розробка дисперсійно зміцнених композиційних карбідкремнієвих та 

цирконійвмісних матеріалів підвищеної зносостійкості” (ДР № 

0115U000536), “Розробка стійких до окиснення та зносу наноструктурованих 

зразків безвипалюваних пресованих та неформованих вогнетривів з 

використанням органо-неорганічних комплексів та модифікаторів (ДР № 

0117U004887), “Розроблення наукових основ ефективного використання 

енергоносіїв і техногенних ресурсів в технологіях композиційних, 
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керамічних та скломатеріалів для сучасних технічних об’єктів” (ДР № 

0120U001009), в яких здобувач була виконавцем окремих етапів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертаційній роботі Левадної С.В.,  повною мірою обґрунтовані як з 

наукової, так і з технічної точок зору. Обґрунтованість отриманих у роботі 

наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується актами 

випробувань та впровадженні результатів досліджень у практику 

навчального процесу кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та 

емалей НТУ “ХПІ”. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів теоретичних досліджень підтверджується 

результатами відповідних експериментальних досліджень та ретельним 

аналізом одержаних експериментальних даних. 

Наукові результати дисертаційної роботи застосовані для розробки 

складів вогнетривкого глиноземистого цементу з використанням відходів 

хімічної промисловості та бетонів на їх основі. Дослідження підтверджені 

відповідними актами випробувань у ТОВ НВП “Домінанта”, ТОВ НВП 

«Сервісний центр “Вогнетривсервіс”», що їх наведено в дисертаційній 

роботі. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

– теоретично обґрунтовано та експериментально доведено одержання 

високоміцних вогнетривких глиноземистих цементів на основі композицій 

чотирикомпонентної оксидної системи CaO – СoO – Al2O3 – MoO3 з 

використанням відходів водоочищення та відпрацьованих каталізаторів 

ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот”; 

– проведено термодинамічні дослідження субсолідусної будови 

чотирикомпонентної системи CaO – СoO – Al2O3 – MoO3 та 

трикомпонентних систем CaO – CoO – Al2O3, CaO – CoO – MoO3, CaO –



 4 

 Al2O3 – MoO3, CоO – Al2O3 – MoO3, що входять до її складу з урахуванням 

скоректованої бази термодинамічних даних;  

– визначено область системи, найбільш перспективну з точки зору 

отримання глиноземистих цементів з підвищеними фізико-механічними та 

технічними характеристиками (елементарний тетраедр CaAl2O4 – СaAl4O7 –

 СoMoO4 – СоAl2O4);  

– доведено можливість використання відпрацьованих алюмо-

кобальтмолібденових каталізаторів ГПС–4Ш ПрАТ “Сєверодонецького 

об'єднання Азот” як вихідних сировинних матеріалів.  

– досліджено послідовність утворення фаз розроблених глиноземистих 

цементах та визначено продукти їх гідратації; встановлено, що співіснування 

CoMoO4 з вогнетривкою кобальтовою шпінеллю CoAl2O4 і гідравлічно 

активними алюмінатами кальцію (Ca3Al2O6, Ca12Al14O33, CaAl2O4) є основою 

розробки глиноземистих цементів на основі відходів хімічної промисловості; 

отримано на їх основі нові склади глиноземистих цементів. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Практична цінність полягає у використанні результатів досліджень: 

1) у ТОВ НВП “Домінанта” (м. Константинівка) – випущено 

експериментальну партію глиноземистих цементів з використанням відходів 

хімічної промисловості; 

2) ТОВ «Сервісний центр “Вогнетривсервіс”» (м. Дніпро) – проведено 

промислові випробування розроблених бетонів;  

3) в Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» (м. Харків) при розробці і впровадженні у практику 

навчального процесу кафедри «Технологія кераміки, вогнетривів, скла та 

емалей» НТУ «ХПІ».  

Повнота викладення результатів досліджень дисертації в 

опублікованих працях. 

Результати досліджень опубліковані у 16 друкованих працях: одна 

монографія; дві статті у виданнях, які входять до наукометричної бази 



 5 

Scopus, три статті у фахових наукових журналах України, чотири статті у 

закордонних фахових виданнях та шість у матеріалах наукових конференцій.  

Участь здобувача у роботах, що опубліковані у співавторстві зазначена 

у дисертаційній роботі. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та 

відповідають вимогам пункту 11 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Левадної С. В. складається з анотації двома 

мовами вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, п’яти  

додатків.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету і задачі дослідження, показано наукову новизну та практичне значення 

отриманих результатів, акцентовано увагу на  зв'язку дисертації з науковими 

планами та темами, приведено апробацію дисертаційної роботи.  

У першому розділі наведено узагальнення відомих літературних даних 

щодо теоретичних основ отримання глиноземних цементів, перспектив 

використання відходів різних галузей промисловості у виробництві цементів 

загального та спеціального призначення. Сформульовано наукову гіпотезу 

щодо використання кобальталюмомолібденових відходів очищення 

вуглеводнів у технології глиноземистих цементів. Обґрунтовано вибір 

багатокомпонентної системи CaO –CoO – Al2O3 – MoO3 як основи для 

отримання вказаних цементів. Представлено відомі літературні дані щодо 

субсолідусної будови бінарних та трикомпонентних систем, що входять до її 

складу. Наприкінці розділу сформульовано мету та визначені пріоритетні 

задачі виконання дисертаційної роботи. 

У другому розділі наведено опис вихідних природних та техногенних 

сировинних матеріалів, використаних при проведенні досліджень, 

представлено можливість використання відпрацьованих та відбракованих 

каталізаторів очищення вуглеводневої сировини у виробництві глиноземних 
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цементів, обґрунтовано вибір основних методів теоретичних та 

експериментальних досліджень. 

У третьому розділі наведені результати теоретичних досліджень щодо 

уточнення тріангуляції трикомпонентної системи СаО – CoO – Al2O3 без 

урахування і при наявності трикомпонентної сполуки Ca3CoAl4O10 та вперше 

досліджено будову трикомпонентних систем CaO – CoO – MoO3, CoO –

 Al2O3– MoO3, CаO – Al2O3 –MoO3 та чотирикомпонентної системи CaO –

 СoO– Al2O3 – MoO3. Визначені основні геометричні, топологічні та 

політермічні характеристики досліджуваних систем і встановлено область, 

оптимальну з точки зору отримання глиноземних цементів, яка обмежена 

сполуками елементарного тетраедру CaAl2O4 – СaAl4O7 – СoMoO4–СoAl2O4. 

Даний тетраедр містить гідравлічно активні фази глиноземистого цементу та 

вогнетривку кобальтову шпінель, що дозволить розробляти на основі його 

композицій склади модифікованих глиноземистих цементів за 

ресурсоощадною технологією. 

В четвертому розділі представлені результати розробки технології 

глиноземистих цементів на основі композицій чотирикомпонентної системи 

CaO–СoO – Al2O3 – MoO3 з використанням відпрацьованих носіїв 

каталізаторів та відходів водоочищення ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання 

Азот». Розроблено склади цементів з використанням відходу водоочистки і 

відпрацьованого носія каталізатора ГПС–4Ш ПрАТ «Сєвєродонецьке 

об'єднання Азот», досліджені процеси фазоутворення та проведені 

дослідження продуктів гідратації розробленого глиноземистого цементу з 

застосуванням комплексу сучасних фізико-хімічних методів аналізу. За 

результатами проведених експериментальних досліджень встановлено, що 

основними клінкерними мінералами глиноземистого цементу на основі 

шламу водоочищення і відходів носія каталізатору є моноалюмінат и 

діалюмінат кальцію та кобальтова шпінель, що забезпечує розробленим 

цементам у результаті гідратації підвищені експлуатаційні властивості.  

В п’ятому розділі представлені результати одержання та 

експериментального дослідження вогнетривких бетонів на основі 

розробленого глиноземистого цементу з різними заповнювачами з високими 
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характеристиками міцності, зниженою уявною поруватістю та підвищеними 

термомеханічними властивостями, що дозволить використовувати їх для 

виготовлення як монолітних футеровок складних конфігурацій, так і 

штучних вогнетривких виробів високотемпературних агрегатів 

різноманітних галузей промисловості. Наведено результати 

напівпромислових випробування розроблених бетонів із позитивним 

результатом. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел із 170 найменувань досить повний і 

включає вітчизняні та зарубіжні публікації. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно 

розкриває наукові результати та практичну цінність роботи. 

Дисертація є завершеною працею, яка містить нові наукові результати. 

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не 

виявлено. 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1. Слід зазначити, що різні партії вихідних техногенних компонентів 

можуть дещо відрізнятись між собою за складом. З роботи не зрозуміло, як ці 

зміни можуть позначитись на стабільності характеристик цементів. 

2 У дисертаційній роботі відсутнє пояснення, за рахунок чого 

досягається висока термостійкість розроблених виогнетривких бетонів. 

3 У роботі, нажаль, відсутні результати довготривалих випробувань 

розроблених вогнетривких бетонів. 

4 За результатами випуску партії спеціальних цементів доцільно було 

б створити проекти технологічної документації для подальшого 

впровадження отриманих матеріалів. 

5 У роботі, нажаль, не наведено розрахунків економічного ефекту 

технології розроблених цементів. 

  
 




