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офіційного опонента Пащенка Євгена Олександровича на 
дисертаційну роботу Повшука Василя Володимировича 
«Нанозміцнені периклазовуглецеві вогнетриви для футерівки 
конвертерів з використанням комплексного антиоксиданту», 
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія 
тугоплавких неметалічних матеріалів 

 
Актуальність теми.  
Створення периклазовуглецевих вогнетривів більш стійких до 

агресивних середовищ різних зон футерівки конвертерів складає підґрунтя 
ефективного виробництва сталі та може суттєво зменшити імпортозалежність 
України в цих видах виробів. Підвищення стійкості до агресивних середовищ 
вогнетривів, що поєднують термодинамічно конкуруючі фази, відноситься до 
найбільш складних науково-технічних проблем сучасного матеріалознавства 
композитів та тугоплавких неметалічних матеріалів. Розв’язання проблеми 
пов’язано з поглибленими дослідженнями гетерофазних матеріалів та 
знаходження новітніх методів керування взаємозв’язком «прекурсор-склад-
структура-властивості» в технології вогнетривів. 

Реалізація новітніх технологічних заходів для підвищення стійкості до 
окиснення вуглецю у складі вогнетриву за рахунок отримання більш щільних 
матеріалів з одночасним введенням у матричну частину структури 
комплексних модифікаторів, компоненти яких зможуть виконувати 
нанозміцнення та антиоксидантну дію, створить умови розвитку технологій 
вуглецьвміщуючих матеріалів для виробів спеціального призначення 
аерокосмічної галузі промисловості. 

Використання фенолформальдегідних смол та кремнійорганічних 
речовин як тимчасової зв’язки прекурсора вуглецевої фази вогнетривів 
надасть подальший поштовх розвитку технології пластичних мас та виробів з 
них. Потреба додаткового захисту вуглецьвміщуючих компонентів 
вогнетривів при термообробці та високотемпературних умовах експлуатації в 
футерівці конвертерів обумовила розвиток наукових методів вибору та 
синтезу нікельвмісних антиоксидантів, фізико-хімічних способів визначення 
сумісної дії з етоксисиланом або золем на його основі у складі компонентів 
периклазовуглецевих вогнетривів. 
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Актуальність теми роботи підтверджується так само й тим, що вона 
пов’язана з виконання завдань НДР МОН України «Розробка основ синтезу 
наночастин в керамічних матрицях для дисипативного зміцнення КМ» (ДР № 
0109U002413) та «Розробка вогнетривких композиційних матеріалів із 
використанням золь-гель процесу та промислових відходів» (ДР № 
0113U000443), в яких Повшук В.В. був виконавцем окремих етапів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих в дисертаційній роботі Повшука В.В., базується на аналізі 
літературних джерел за даною проблемою, гармонійній постановці мети і 
задач дослідження, забезпечується застосуванням цілого ряду сучасних 
взаємодоповнюючих методів досліджень, відтворюваністю результатів, їх 
взаємоузгодженістю і відповідністю до відомих з літератури результатів 
досліджень вітчизняних і іноземних вчених. Також про достовірність 
наукових положень свідчить значний обсяг експериментальних результатів, 
одержаних здобувачем, використання методів математичної статистики і 
моделювання для обробки результатів. 

Достовірність результатів досліджень. 
Достовірність результатів дисертаційних досліджень забезпечується 

коректністю постановок задач із залученням комплексу сучасних методів 
фізико-хімічного аналізу, експериментально-статичних методів планування 
експерименту. Експериментально визначено вплив комплексного 
антиоксиданту Al+β-SiC+Ni(NiO), що отримується на основі 
фенолформальдегідної смоли та модифікуючи добавок при термообробці та 
забезпечує задані фізико-механічні властивості і зріст експлуатаційних 
характеристик периклазовуглецевих вогнетривів. Теоретичні та практичні 
результати здобувача успішно використано під час дослідно-промислових 
випробувань та впроваджено на ТОВ «Укрспецогнеупор» м. Запоріжжя.  

До основних наукових результатів дисертації слід віднести 
наступне: 

на основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень 
здобувачем отримано нові результати та сформульовано наукові положення: 

– на підставі термодинамічних розрахунків спрогнозовано 
співіснування периклазу з Ni,  NiO  та MgNi2 в планованих умовах 
експлуатації, що склало підґрунтя для одержання нанозміцнених 
периклазовуглецевих вогнетривів за рахунок синтезу β-SiC та NiО в 
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матричної частині з формуванням щільної армованої мікроструктури 
матеріалу при використанні оптимальних співвідношень золь-гель добавок і 
компонентів прекурсорів нікелевого антиоксиданту, модифікуючих 
фенолформальдегідну смолу; 

– визначено кількісні закономірності, що дозволяють варіювати вміст 
добавок, модифікуючих фенолформальдегідну смолу, залежно від кількості 
графіту в периклазовуглецевих вогнетривах для різних зон футерівки 
конвекторів; 

– ґрунтуючись на дослідженні процесів фазо- та структуроутворення, 
встановлено механізм фізико-хімічних перетворень у складі компонентів для 
синтезу нікелевих органічних прекурсорів та визначено оптимальні 
співвідношення компонентів вогнетривів та параметри термообробки для 
формування комплексного антиоксиданту Al+β-SiC+Ni(NiO) і підвищення 
ефективності його дії в умовах експлуатації; 

– як результат досліджень взаємовпливу всіх компонентів матеріалу 
визначено раціональні технологічні параметри одержання 
периклазовуглецевих вогнетривів із заданими характеристиками на основі 
плавленого периклазу, етилсилікату або його золю та солей нікелю; 

– розроблено безвипальну технологію та склади магнезіального флюсу 
для плавки сталі в конвертері з використанням лому периклазовуглецевих 
вогнетривів, що створює умови для безвідходності, сприяє прискоренню 
наведення шлаку в конвертері і підвищенню стійкості футерівки конвертера. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 
використання. 

Розроблено склади та параметри технологічних процесів отримання 
нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів, які мають підвищену 
стійкість до агресивного середовища конверторів сталеплавильного 
виробництва. Створено технологічні інструкції на типовий технологічний 
процес виготовлення розроблених вогнетривів та на отримання 
магнезіального флюсу для наведення шлаку у конвертері з використанням 
відходів периклазовуглецевих вогнетривів. Підтвердженням науково-
практичного значення розробок є одержання 3 патентів України на корисну 
модель за результатами розробок складів та способів виготовлення 
відповідних матеріалів. 

Результати теоретичних та методологічних розробок впроваджено на 
ТОВ «Укрспецогнеупор» м. Запоріжжя та у навчальний процес кафедри 
технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» (м. Харків). 
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Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 
працях. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи достатньо 
повно опубліковано у 25 наукових публікаціях, з них: 1 монографія (у 
співавторстві), 4 статті у наукових фахових виданнях України (з них 3 – у 
виданнях, включених у міжнародні наукометричні бази), 10 у закордонних 
періодичних фахових виданнях (з них 6 – у виданнях, включених до бази 
даних Scopus), 3 патенти України на корисну модель, 7 – у матеріалах 
конференцій. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. 
Дисертаційна робота Повшука В.В. складається з анотації двома 

мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, 7 
додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність дисертації, 
сформульовано її мету і задачі, визначено об’єкт, предмет і методи 
дослідження, наукову новизну та практичну значимість роботи. 

У першому розділі виконано аналіз науково-технічної інформації щодо 
периклазовуглецевих вогнетривів, особливостях їх фазового складу та 
мікроструктури залежно від використання у різних зонах футерівки 
конвертерів, способів захисту вуглецевої складової та сучасних видів 
антиоксидантів. Обґрунтовано доцільність використання комплексних 
антиоксидантів за участю саме SiC, SiO2, NiO, Al та обрано технологічні 
методи їх введення в шихту вогнетриву шляхом модифікування 
фенолформальдегідної смоли та графіту. 

Другий розділ присвячено характеристикам сировинних матеріалів, 
методів виготовлення зразків і досліджень їх фазового складу, 
мікроструктури та технічних властивостей. Наведено опис теоретичних 
положень фізико-хімічного аналізу та розрахункових методів досліджень 
будови системи Mg–Ni–O–C. 

У третьому розділі наведено результати термодинамічних розрахунків, 
встановлюючи домінантність перебігу реакцій у системі Mg–Ni–O–C та 
детермінуючих будову цієї системи, яка є фізико-хімічною основою 
отримання периклазовуглецевих вогнетривів з використанням Ni-вміщуючих 
антиоксидантів. За результатами аналізу розрахунків здійснено тетраедрацію 
системи та обрано перспективну концентраційну область для проведення 
експериментальних досліджень. Дослідженнями встановлено можливість 
модифікування фенолформальдегідної смоли золями на основі етилсилікату 
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та неорганічних солей нікелю, а також негідролізованого етилсилікату і 
оксалату нікелю. Модифікована смола при температурі понад 1000 °С 
забезпечує синтез SiO2,  NiO  та β-SiC,  які формують покриття на графіті та 
здатні захищати його від окиснення як самостійно, так і за рахунок отримання 
нікелевого олівіну Ni2SiO4. Термічними та рентгенофазовими дослідженнями 
доведено доцільність використання обраного складу комплексного 
антиоксиданту Al+SiC+Ni(NiO), здатного підвищити захист вуглецевих 
компонентів у складі вогнетриву. 

У четвертому розділі наведено серію результатів лабораторних 
досліджень щодо розробки технології нанозміцнених периклазовуглецевих 
вогнетривів. Розглянуто вплив комплексного модифікатору графіту на основі 
золю етилсилікату та неорганічних солей нікелю на властивості зразків при 
варіюванні кількості графіту та золю ЕТС-40/80 з NiCl2 (з 0,75 до 1,75 %). 
Встановлено раціональну кількість модифікатору графіту (0,8–1,25 %) та 
межи варіювання фракційного складу периклазу  в шихті: фракція 2–1 мм – 
65–70 %, фракція 1–0 мм – 20–25 %, фракція < 0,08 мм – 10–15 %, що 
забезпечує отримання периклазовуглецевих матеріалів з межею міцності при 
стисканні вище 50 МПа, уявною щільністю понад 2,81 г/см3, відкритою 
поруватістю нижче 10 %. 

Обрано оптимальні рецептурно-технологічні параметри отримання 
вогнетривів для футерівки шлакової зони, зони цапф та робочої зони 
конвертеру. Підтверджено високу шлакостійкість периклазовуглецевих 
зразків, яка досягається завдяки утворенню на поверхні графіту щільного 
кільця з новоутворень у вигляді частинок NiO та β-SiC нанорозмірного рівня 
дисперсності. 

У п’ятому розділі представлено проекти нормативно-технічної 
документації у вигляді технологічних інструкцій та принципової схеми 
виробництва нанозміцнених периклазовуглецевих вогнетривів для шлакового 
пояса футерівки конвертера та магнезіального флюсу для виробництва сталі. 
Наведено результати контрольних випробувань флюсу та порівняльний аналіз 
розробок з аналогами, які підтверджують переваги розроблених матеріалів. 

У додатках представлено технологічну документацію, акт випуску 
дослідно-промислової партії розроблених вогнетривів та акти впровадження  
отриманих матеріалів у промисловість та навчальний процес. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовано чітко і 
конкретно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 
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Список використаних джерел є достатньо повним і охоплює сучасні 
вітчизняні та зарубіжні публікації з 169 найменувань. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації та 
досить докладно розкриває внесок здобувача в наукові результати та 
практичну цінність роботи. 

За дисертаційною роботою можна зробити такі зауваження: 
1. Бажано було б докладніше обґрунтувати вибір оксалату нікелю, 

як прекурсора антиоксидантних складових розроблених композицій. Перевага 
оксалату нікелю над аналогічними сполуками заліза, міді, кобальту, олова є 
неочевидною. Слід було також проаналізувати вплив комбінацій оксалатів 
різних катіонів, оскільки в подібних випадках часто спостерігаються 
синергічні ефекти. 

2. Неясним є механізм захисної дії розроблених композицій по 
відношенню до вуглецевої складової вогнетривів. Якщо йдеться про  
поглинання кисню в поверхневому шарі матеріалу, то доцільним було б 
оцінити ємність антиоксиданту по відношенню до агента окиснення. Інший 
варіант  механізму – утворення на поверхні вуглецю  малопроникних 
суцільних плівок.  В обох випадках  цілком реально було б провести модельні 
експерименти, які значно покращили б прогнозованість поведінки 
досліджуваних систем. 

3. Дисертант стверджує, що використання комплексного 
модифікатора збільшує кількість вуглецю, що утворюється при коксуванні 
фенолоформальдегідного зв’язуючого. Цей експериментальний факт свідчить 
про суттєву зміну перебігу процесів отвердження олігомеру та формування 
конденсованих ароматичних структур. Спротив таких утворень окисненню 
може значно змінюватись в залежності від їх будови. Цілком можливо, що 
саме цей фактор, а не антиоксидантна дія сполук нікелю, є причиною 
підвищення стійкості вогнетривів. 

4. Згідно наведених в роботі даних, введення цитрату амонію до 
комплексного модифікатора одночасно підвищує поруватість розроблених 
матеріалів та показник їх міцності. Таке явище є імовірним в випадку суттєвої 
зміни морфології пор. Але підтвердження  такої зміни в роботі відсутнє. 

5. Для об’єктивної оцінки переваг розроблених композицій над 
відомими аналогами важливо було б доповнити дані про підвищену міцність 
та знижену собівартість модифікованих периклазовуглецевих вогнетривів 
інформацією про підвищення їх довговічності у складі працюючого 
конвектора 

Дані зауваження не знижують загальної позитвної оцінки роботи 
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