
ВІДГУК
офіційного опонента Кущенко Карини Ігорівни 

на дисертаційну роботу Лісюткіної Марії Юріївни 
«Ресурсоощадна технологія хімічно та термічно стійкої кераміки на 

основі композицій системи (М§, С а)0 -  А12Оз -  ТіОг -  8 ІО2», 
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.17,11 -  технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Актуальність теми.

Вироби із хімічно та термічно стійкої кераміки знайшли широке 

використання в різних галузях промисловості: хімічній, машинобудівельній, 

металургійній, приладобудуванні, атомній енергетиці, лазерній та космічній 

техніці, медицині та інших галузях. Така кераміка є незамінною в технології 

органічного та неорганічного синтезу в якості керамічних насадок для 

заповнення тепломасообмінних колон та абсорберів, для перекачування 

хімічних агресивних рідин в якості оснащення насосів, для оздоблювання 

апаратури та обладнань в якості ємностей різної конфігурації та 

функціонального значення для розчинів і розплавів та інш.

Технологія хімічно та термічно стійкої кераміки передбачає 

формування виробів із природних та технічних сировинних матеріалів, з 

подальшим їх випалом, який є однією з найбільш енергоємних технологічних 

операцій. Тому пріоритетним напрямком розвитку технології кераміки є 

зниження витрат на сировинні та паливні матеріали при забезпеченні високої 

якості готових виробів в умовах одночасної дії хімічного агресивного 

середовища, різких перепадів температури та механічних навантаженнях.

Вищевикладене свідчить, що дослідження, спрямовані на створення 

енергоощадної технології, встановлення фізико-хімічних закономірностей 

формування структури та фазового складу хімічно та термічно стійких 

керамічних матеріалів із заданими експлуатаційними властивостями при 

використанні вітчизняної сировини є актуальною науково-практичною 

задачею сучасного матеріалознавства та визначає напрямок дисертаційних 

досліджень.

Актуальність теми роботи підтверджується й тим, що вона пов’язана з 

реалізацією задач фундаментальних держбюджетних науково-дослідних



робіт МОН України: ДР № 0113Ш00442 «Розробка та дослідження процесів 

одержання низькотемпературного фарфору різного призначення з 

використанням кварц-польовошпатової сировини України»; 

ДР № 0115И000537 «Створення малоенергоємних екологічно орієнтованих 

високоресурсних керамічних матеріалів»; ДР № 0117Ш04888 «Розробка 

складів для створення високоефективних неметалічних матеріалів з 

використанням структурно-фазового моделювання та енерзозберігаючих 

технологічних процесів», в яких здобувач була виконавцем окремих етапів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі.

Достовірність теоретичних та експериментальних досліджень 

ґрунтується на детальному вивченні літератури, значному об’ємі проведених 

теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень, які виконано з 

використанням сучасних методів розрахунку та визначення технічних та 

експлуатаційних властивостей матеріалів.

При вивченні фазових та структурних характеристик матеріалів 

застосовані методи та апаратура, які відповідають високому науковому рівню 

дослідження.

Сформульовані в дисертації результати експериментів, теоретичне 

обґрунтування та висновки є досить переконливими.

Достовірність результатів досліджень.

Достовірність результатів дисертаційної роботи підтверджується 

апробацією результатів досліджень на міжнародних науково-технічних 

конференціях, публікаціями у відкритому друку, а також актом випробувань 

розробленої кераміки в умовах промислово-дослідної лабораторії ТОВ НІШ  

«ДОМІНАНТА», за результатами яких можна зробити висновок про 

відтворюваність результатів, що зазвичай не вдається досягти при 

використанні відходів виробництва із-за їх непостійного хімічного складу.

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне:

2



вперше упорядковано відомості про субсолідусну будову систем 

СаО -  АІ2О3 -  ТіОг -  8 ІО2 та М §0 -  А120 3 -  Т і0 2 -  8 і0 2; на основі отриманих 

результатів надана розгорнута геометро-топологічна характеристика фаз 

систем і, як наслідок, виділені області композиції систем для виробництва 

функціональної кераміки;

вперше виявлено, що утворення тіалітвмісного твердого розчину 

М§о,зА1 ідГІіз0 5  за температури 1200 °С здійснюється в присутності у складі 

сировинних сумішей оксиду магнію ( 1 ,5-^4,5 мас. %) та присутності, в якості 

добавки, оксиду заліза (О З ^І^  мас. %);

вперше доведена можливість стабілізації тіаліту за температури 

випалу кераміки до 1250 °С (в дослідженнях попередників синтез тіаліту 

відбувається за температури 1400 °С) шляхом утворення магнійвмісних 

твердих розчинів складів М & ^А ІіД і^О з і М§0;6АІ0,8Тіі,6О5;

вперше встановлено раціональне співвідношення оксидів магнію 

та титану рівне 0,18; це співвідношення забезпечує термодинамічну 

стабілізацію тіаліту за зниженої температури та отримання керамічних 

виробів зі зниженим ТКЛР ~ 3-Ю1’ град” 1 і високою хімічною стійкістю 

(-99 %);

вперше доведена ймовірність виробництва тіаліт- та муліт- 

тіалітвмісної кераміки за умови варіювання співвідношення Т і0 2/А120 3 (рівне 

~ 1,4 та ^ ,1 7  відповідно) за зниженої температури випалу;

вперше встановлені напрямки реалізації спрямованого 

фазоутворення функціональної хімічно та термічно стійкої кераміки.

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання.

Значимість для хімічної, машинобудівельної та металургійної галузей 

промисловості полягає у створенні хімічно та термічно стійких керамічних 

матеріалів на основі системи (М§, Са)0 -  АІ2О3 - Л 0 2 -  8 ІО2 . Встановлено 

технологічні параметри отримання керамічних матеріалів, які за своїми 

характеристиками задовольняють вимоги ДСТУ Б В.2.7-256:2011, ГОСТ 

9147-80 і ГОСТ 17612-89 та необхідним умовам належності до хімічно та



термічно стійких керамічних матеріалів.

На базі промислово-дослідної лабораторії ТОВ НПП «ДОМІНАНТА» 

проведено успішні випробування розробленої хімічно та термічно стійкої 

кераміки в якості керамічної плитки для футеровки резервуарів та кислотних 

башт хімічної промисловості та керамічних насадок.

Результати досліджень впроваджені у навчальний процес кафедри 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» при викладанні 

дисциплін «Хімічна технологія тонкої і технічної кераміки», «Матеріали та 

речовини для сучасних технологій», а також при підготовці бакалаврів та 

магістрів за спеціальністю 05130104 «Хімічні технології тугоплавких 

неметалічних і силікатних матеріалів».

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях.

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо 

повно опубліковано в 17 наукових працях, у тому числі 7 публікацій у 

наукових фахових виданнях України, 2 публікації в іноземних періодичних 

виданнях та 1 патент на корисну модель України. Таким чином, рівень і 

кількість публікацій та апробації матеріалів дисертації на конференціях 

повністю відповідають вимогам МОН України.

Автореферат є стислим викладом основних наукових положень і 

повністю відображає основну суть дисертації, яка є завершеною науковою 

працею, що відповідає спеціальності 05.17.11 -  технологія тугоплавких 

неметалічних матеріалів.

Оцінка змісту дисертаційної роботи:

Дисертаційна робота здобувача Лісюткіної Марії Юріївни складається 

зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, 4 додатків.
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У вступі наведено актуальність роботи, сформульовані мета і задачі, 

об’єкт, предмет та наведені методи досліджень, викладені наукова новизна та 

практичне значення роботи, а також подана структура дисертації,

У першому розділі виконано аналіз розвитку технології хімічно та 

термічно стійких керамічних матеріалів, виявлено основні напрямки їх 

розробок, надано характеристику існуючої хімічно та термічно стійкої 

кераміки та проаналізовано її властивості у взаємозв’язку зі структурою та 

фазовим складом. Розроблено робочу гіпотезу та обґрунтовано напрямки 

досліджень.

На підставі порівняльного аналізу властивостей кристалічних фаз, які є 

перспективні для створення хімічно та термічно стійкої кераміки, 

призначеної для експлуатації при температурах 1200-1250 °С, обрано такі 

сполуки як кордієрит, шпінель, муліт, тіаліт і корунд та розглянуто діаграми 

стану відповідних чотирьохкомпонентних систем.

Визначено напрямки та сформульовано завдання досліджень, які 

спрямовано на розробці технології хімічно та термічно стійкої кераміки за 

умов низькотемпературного випалу.

В другому розділі наведено відомості щодо сировинних матеріалів, 

методів виготовлення зразків, а також надано характеристику методів та 

обладнання для теоретичних та експериментальних досліджень, які здійснено 

в роботі.

Третій розділ присвячено визначенню оксидних та сировинних 

композицій для отримання хімічно та термічно стійких керамічних 

матеріалів шляхом низькотемпературного синтезу сполук, здатних 

забезпечити виробам заданий комплекс властивостей.

Четвертий розділ присвячено дослідженням, які спрямовано на аналіз 

перспективи використання альтернативної вітчизняної сировини, в тому 

числі алюмотитанових техногенних матеріалів, у виробництві хімічно та 

термічно стійкої кераміки та розробці композицій на основі цієї сировини для 

отримання тіалітвмісної кераміки за температурі випалу до 1250 °С.

У розділі п’ять досліджено характеристики розроблених керамічних



матеріалів та наведено результати дослідно-промислових випробувань 

розробок. Також наведено результати техніко-економічного аналізу 

ефективності розробок, що підтверджують зниження собівартості хімічно та 

термічно стійких керамічних виробів.

Висновки до окремих розділів та за результатами дисертаційної роботи 

сформульовано чітко та відповідають змісту науково-дослідної роботи.

Список використаних джерел із 181 найменувань доволі повний і 

містить сучасні вітчизняні та зарубіжні публікації.

Автореферат відображає основний зміст дисертації та повно вказує на 

внесок здобувана в наукові результати та практичну цінність роботи.

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження:

1. В аналітичному огляді літератури необхідно було більше навести 

прикладів про види хімічно та термічно стійких керамічних матеріалів з 

зазначенням найбільших фірм-виробників. Окрім цього, обґрунтувати які 

саме властивості виробів необхідно покращувати, щоб вітчизняна продукція 

не поступалась в якості та довговічності своєї компанії світовим виробникам.

2. Слід надати більш детальніший опис механізму формування 

хімічно та термічно стійких керамічних матеріалів та обґрунтування впливу 

структури отриманих керамічних виробів з зазначених матеріалів на їх 

експлуатаційні властивості.

3. На мій погляд, значення закритої пористості слід було визначити 

як співвідношення уявної щільності матеріалу до істинної та порівняти з 

даними, які отримано за допомогою оптичної мікроскопії.

4. Враховуючи переваги розроблених здобувачем матеріалів з 

одночасною високою стійкістю до впливу як лужних так і кислих середовищ 

при високій температурі, на мою думку доцільно було б дослідити 

можливість отримання з означених матеріалів виробів з високим рівнем 

керованої відкритої пористості та міцності для використання в якості 

фільтруючих елементів в хімічній апаратурі.
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Наведені вище зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

проведеної роботи.

технологія хімічно та термічно стійкої кераміки на основі композицій 

системи (М§, Са)0 -  А120 3 -  Т і02 -  8 і0 2» за своїм змістом відповідає 

паспорту спеціальності 05.17.11 -  технологія тугоплавких неметалічних 

матеріалів. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою. Дисертант 

розв’язала важливу наукову задачу, що полягає в розробці хімічно та 

термічно стійких керамічних матеріалів з використанням альтернативної 

вітчизняної сировини, в тому числі відходів металургійної промисловості. 

В результаті отримано матеріали з високими показниками кислото- та 

лугостійкості, механічної міцності та термостійкості. Дисертаційна робота 

відповідає вимогам п.п. 9, 11 і 12 «Порядку присудження наукових ступенів», 

щодо кандидатських дисертацій, а здобувач Лісюткіна Марія Юріївна, 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.17.11 -  технологія тугоплавких неметалічних матеріалів.

Офіційний опонент

провідний науковий співробітник лабораторії 

розробки та впровадження технологій 

виготовлення та застосування діоксидцирконієвих, 

корундових, алюмосилікатних, хромоксидних 

та магнезіальних вогнетривів (лабораторія № 1) .
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