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Актуальність теми дисертації  

Науково-технічний прогрес є основоположним фактором, який 

забезпечує економічний розвиток суспільства. Створення нових технологій із 

підвищенням до них вимог, з одного боку, та новими методами вирішення 

технічних завдань, з іншого боку, викликають необхідність перегляду методів 

вивчення та створення технологічних процесів. Щорічне скорочення 

загальносвітових запасів природно-сировинних ресурсів сприяє підвищенню 

значимості залучення вторинних ресурсів, організації ефективної системи 

ресурсозбереження на всіх рівнях промислової діяльності, різних етапах 

виробництва і споживання продукції.  

Обов’язковою умовою збереження належної конкурентоспроможності 

газодобувної галузі виробництва є безперервне підвищення техніко-

економічної ефективності виробництва. Це забезпечується, перш за все, 

герметичністю роз’єднання продуктивних колекторів від проникних водних 

пластів за рахунок надійного ізоляційного тампонування. Тому створення 

сучасних тампонажних цементів та розробка складів розчинів на їх основі є 

актуальною проблемою сьогодення. Оскільки для багатьох газоносних регіонів 

України характерними є високі температури в свердловинах, то актуальним 

питанням є розробка тампонажних цементів з підвищеними температурами 

експлуатації, що є можливим внаслідок введення до складу цементу фаз, які 

мають високі температури плавлення та відрізняються спорідненістю до 

основного фазового складу тампонажного цементу. Через нестачу в Україні 

природних сировинних матеріалів, а також для зниження енерговитрат, 

доцільно використовувати відходи різних галузей промисловості, що дозволить 

поліпшити екологічну ситуацію в багатьох промислових регіонах країни. 



2 

 

У створенні сучасних цементних технологій використовуються відходи 

відпрацьованих та відбракованих каталізаторів, які за своїм хімічним складом 

можуть бути використані як вихідна сировина при виробництві в’яжучих 

матеріалів спеціального призначення з комплексом заданих властивостей. 

Перспективним напрямком вирішення екологічної проблеми є утилізації цих 

відходів тому, дисертаційна робота Дев’ятової Н. Б., спрямована на розробку 

ресурсоощадної технології тампонажного цементу для “гарячих” газових 

свердловин на основі алюмінатів, феритів та хромітів кальцію з використанням 

відходів хімічної галузі промисловості є важливою та актуальною в галузі 

матеріалознавства. 

Зв’язок роботи з державними науковими програмами, планами, 

темами 

Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі технології кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»  у рамках завдань фундаментальних 

держбюджетних НДР МОН України: «Розробка дисперсійнозміцнених 

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, керамічних та скломатеріалів для сучасних технічних об’єктів» 

(ДР № 0120U001009), в яких здобувач був виконавцем окремих етапів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі Дев’ятовою Н. Б. є високою й 

базується на аналізі літературних джерел за даною проблемою, гармонійній 

постановці мети і задач дослідження, використанні сучасних методів 

дослідження, зіставленні і критичному аналізі отриманих результатів, 

забезпечується застосуванням ряду сучасних взаємодоповнюючих методів 

досліджень, відтворюваністю результатів, їх взаємоузгодженістю і 

відповідністю до відомих з літератури даних вітчизняних і іноземних вчених. 
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Теоретичні дослідження виконано з використанням сучасного математичного 

апарату та фізико-хімічних явищ, які мають місце при дослідженнях процесів 

фазоутворення та гідратації. Про достовірність наукових положень свідчить 

також і значний обсяг експериментальних даних, одержаних здобувачем. 

Висновки дисертації є виваженими, ґрунтуються на одержаних особисто 

здобувачем результатах і відбивають наукову новизну і практичну значущість 

сформульованих в дисертаційній роботі результатів дослідження. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційних досліджень забезпечується 

коректністю постановок задач із застосуванням комплексу сучасних методів 

фізико-хімічного аналізу, експериментально-статистичних методів планування 

експерименту і суті фізико-хімічних процесів, що відбуваються у 

композиційних в’яжучих системах.  

Наукові результати дисертаційної роботи впроваджені у виробництво та 

використані у навчальному процесі кафедри технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей НТУ “ХПІ” зі спеціальності 161 – Хімічні технології та 

інженерія, що підтверджується відповідними актами впровадження, які 

наведені в дисертаційній роботі. 

Наукове і практичне значення отриманих результатів 

В дисертацій роботі виконані теоретичні і експериментальні дослідження, 

які є основою для створення ресурсоощадної технології тампонажного цементу. 

До основних наукових результатів дисертації слід віднести:  

– теоретично обґрунтовано та експериментально доведено отримання 

тампонажних цементів у чотирикомпонентної системи CaO – Al2O3 – Fe2O3 –

 Cr2O3 з використанням, як вихідних сировинних матеріалів відходів хімічної 

промисловості; 

– уточнено будову чотирикомпонентної системи CaO – Al2O3 – Fe2O3 

– Cr2O3 з урахуванням існування сполуки Са6Al4Cr2O15 та доведено, що 

отримання тампонажних цементів базується на поєднанні гідравлічно активних 

алюмінатів CaAl2O4, Ca12Al14O33, алюмофериту кальцію Ca4Al2F2O10 та 

вогнетривкого хроміту кальцію CaCrO4
 
при максимально можливому вмісті 

останньої фази; 
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– експериментально доведено існування твердих розчинів на основі 

алюмоферитних та хромітних фаз, що обумовлює наявність дефектної 

структури клінкеру тампонажного цементу та сприяє підвищенню механічної 

міцності цементного каменю. 

Практичне значення отриманих результатів для цементної та 

газодобувної галузей полягає в тому, що на основі отриманих даних отримано 

тампонажні розчини, які задовольняють вимогам підвищеної міцності та 

корозійної стійкості. 

Практична цінність полягає в використанні досліджень при проведенні 

дослідно-промислових випробувань тампонажних цементів та тампонажних 

розчинів для забезпечення герметичності роз’єднання продуктивних пластів. 

Промислові випробування тампонажного розчину з використанням як 

заповнювачів бариту та піску проведено у ТОВ НВП “Домінанта” 

(м. Костянтинівка), ТОВ “Спецкераміка” (м. Рубіжне), за результатами яких 

отриманий розчин рекомендований для цементування обсадної колони 

“гарячої” газодобувної свердловини.  

Наукові результати впроваджені у навчальний процес кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”. 

Повнота викладення наукових положень дисертації в опублікованих 

працях  

За темою дисертації опубліковано 13 друкованих робіт, у тому числі 1 

монографія у співавторстві, 1 розділ колективної монографії, 3 статті, що 

входять до переліку фахових видань України, у тому числі 1 стаття у виданні, 

що індексується системою Scopus, 1 стаття у фаховому виданні іноземної 

держави, 7 матеріалів та тез доповідей на міжнародних та республіканських 

науково-технічних конференціях. 

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. 
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Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота складається з анотації двома мовами, вступу, 5 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 5 додатків. 

Загальний обсяг дисертації складає 164 сторінки, з них: 44 рисунки (5 на 

окремих сторінках) та 26 таблиць (3 на окремих сторінках), 5 додатків на 6 

сторінках. Список використаних джерел складає 147 найменувань на 14 

сторінках. 

Основной зміст дисертації викладено послідовно. 

В вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зазначено 

зв’язок роботи з науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження, 

визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, показано наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів. 

Надано опис видів сучасних тампонажних цементів (розділ 1), які 

відносяться до в’яжучих гідратаційного тверднення, умови для тверднення 

цементу в свердловині, вплив зовнішніх факторів на терміни твердіння. 

Обґрунтовано фазовий склад сучасних тампонажних цементів та виконано 

огляд фізико-хімічних оксидних систем, які є основою створення даних 

матеріалів, та визначено основний напрямок проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень. 

Наведені відомості щодо сировинних матеріалів та каталізаторів, методів 

виготовлення зразків, а також надана характеристика методів та обладнання для 

теоретичних і експериментальних досліджень, виконаних у роботі (розділ 2).  

Представлені результати термодинамічних розрахунків (розділ 3) щодо 

уточнення будови трикомпонентної системи CaO – Al2O3 – Cr2O3 з урахуванням 

сполуки Са6Al4Cr2O15, уточнення дослідження субсолідусної будови 

чотирикомпонентної системи CaO – Al2O3 – Fe2O3 – Cr2O3 та оцінка температур 

і складів евтектик полікомпонентних перерізів системи CaO – Al2O3 – Fe2O3 – 

Cr2O3. Обґрунтовано вибір області системи CaO – Al2O3 – Fe2O3 – Cr2O3, 

раціональної з точки зору отримання ефективних тампонажних цементів. 

Представлені результати досліджень відпрацьованих каталізаторів СТК -

 1 та ГИАП - 14С (розділ 4), особливостей прояву в’яжучих властивостей 

сполуки Са6Al4Cr2O15. Наведено результати вибору раціональних складів та 

технологічних параметрів синтезу тампонажних цементів на основі сполук 
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системи CaO – Al2O3 – Fe2O3 – Cr2O3. Представлено результати досліджень 

процесів фазоутворення та гідратації розроблених тампонажних цементів та 

встановлено, що поєднання гідравлічно активних алюмінатів та твердих 

розчинів на основі алюмоферитів, а також вогнетривкого хроміту кальцію у 

складі клінкеру тампонажного цементу забезпечують при гідратації підвищену 

міцність затверділого цементного каменю. 

Наведено результати розробки складів тампонажних розчинів на основі 

сполук системи CaO – Al2O3 – Fe2O3 – Cr2O3 (розділ 5) та визначено що за 

основними фізико-механічними та експлуатаційними характеристиками вони 

відповідають вимогам ДСТУ до розчинів для тампонування «гарячих» 

свердловин. Представлено результати промислових випробувань та 

впровадження розроблених матеріалів у навчальний процес НТУ «ХПІ». 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи.  

Список використаних джерел із 147 найменувань включає публікації як 

вітчизняних, так і закордонних вчених. 

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. У табл. 3.2 (стор. 61) наведені значення для ентальпії утворення 

(ΔН0
298, кДж/моль) сполук з елементів, які використовуються у подальших 

розрахунках. У той же час незрозуміло, чи відповідають результати розрахунків 

ентальпії утворення сполуки Ca6Al4Cr2O15 (стор. 58, 59) даній вимозі. 

2. У другому розділі дисертації (стор. 44) відзначено вміст оксиду 

заліза у мінералі хроміті у кількості 32 мас. %. Але у мінералах присутні 

домішки та вміст компонентів варіюється, тому слід було уточнити, що мова 

йдеться про хімічну сполуку з аналогічною назвою. 
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3. При розрахунку термодинамічної імовірності утворення 

трикомпонентної сполуки Ca6Al4Cr2O15 (стор. 61) коефіцієнти у рівнянні (1) слід 

було б скоротити у 9 разів, тоді твердження про перевагу синтезу потрійної сполуки з 

простих оксидів є суперечливим. 

4. При складанні модельних реакцій (стор. 63) враховані не всі 

варіанти. Зокрема, не змодельовано реакцію між Ca6Al4Cr2O15 та CaAl2O4 з 

утворенням Ca12Al14O33 та CaCr2O4. Відповідно, існування коноди Ca12Al14O33 – 

CaCr2O4 на рис. 3.3 не повністю обґрунтовано. 

5. На стор. 86 спрогнозовано позитивний вплив автоклавної обробки 

на гідравлічну активність Ca6Al4Cr2O15. Однак, при експериментальних 

дослідженнях (табл. 5.3, стор. 125) відзначено падіння міцнісних характеристик і 

причину цього не пояснена. 

6. На стор. 87 у продуктах синтезу ідентифіковано оксидну сполуку за 

участі Cr+6,  але для його відображення використано малоінформативний 

формульний запис Ca4Al6O12CrO4. Логічніше було б використати формулу 

Ca4Al6O13CrO3 або запис в оксидній формі 4СаО·3Al2O3·CrO3. 

7. Текст зі стор. 91, 92 відноситься до опису властивостей вихідних 

матеріалів, тому його доцільніше було б розмістити у відповідному розділі 2. 

8. Технологічна схема (рис. 4.5, стор. 96) складено за типом “об’єкт”, 

за виключенням стадії помелу (тип “процес”). Бажано було б притримуватись 

однаковості у виборі типу представлення стадій у технологічній схемі. Крім 

того, доцільно було б виділити стадії дозування та порядку подавання відходів 

до помельного агрегату, пояснити відсутність стадії сушіння валюшок після 

фільтр-пресу, передбачити можливість повернення ретурних вод та пилу для 

мокрого помелу сировинних компонентів. 

9. У підрисунковому написі рис. 4.7 (стор. 101) термін “реакція” слід 

було б замінити на «процес». 

10.  При трактовці результатів ІЧС на стор. 114 вказано на присутність 

у клінкері, що містить хроміт кальцію, полоси поглинання, яка характерна для 

коливань зв’язку Сr+3 – О в октаедричній комбінації. Однак, октаедрична 

комбінація Сr+3 допускається і у твердих розчинах інших хромвмісних сполук 

даної системи, що слід було б відмітити. 



 

 

 

 

 

 

 


