
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Рижової Ольги Петрівни 

“Наукові основи технології кольорових екологічно безпечних склоемалей”,  

представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  

за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи.  

Дисертаційна робота Рижової О. П. присвячена важливій проблемі – розробці 

принципово нового наукового підходу до технології склоемалевих покрить для 

міді, дорогоцінних металів, сталі, на основі принципів прогнозування і 

регулювання кольору емалевого покриття. Дослідження автора поєднують ці задачі 

і пропонують шляхи вирішення саме комплексом, що вміщує як суто хімічні і 

технологічні можливості отримання нових склоемалевих покрить, так і 

концептуальні наробки у сфері сучасного матеріалознавства.  

Аналізуючи роботи зарубіжних вчених і результати, отримані здобувачем, 

можна з впевненістю стверджувати, що представлений напрямок відповідає рівню 

світових досліджень. Тому жодного сумніву щодо актуальності та наукової 

новизни не виникає. 

Підтвердженням актуальності теми є те, що робота виконувалась у рамках 

діючих загальноцільових програм та в межах держбюджетних науково-дослідних 

робіт МОН України відповідно до планів кафедри хімічної технології кераміки та 

скла Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-

технологічний університет”, зокрема “Наукові основи технології нових 

скломатеріалів та склопокриттів антикорозійного та електротехнічного 

призначення» (державний реєстраційний номер 0114U002486), “Удосконалення 

енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій у виробництві скловиробів, 

склоемалей та керамічних матеріалів” (державний реєстраційний номер 

0115U001766), “Дослідження та розробка основ технології склопокриттів, 

склокристалічних та керамічних матеріалів різного функціонального призначення” 

(державний реєстраційний номер 0118U000914); госпдоговірної теми “Розробка 

складу білої покривної емалі для сталевих емальованих виробів“ (державний 

реєстраційний номер 0115U004393); міжнародного договору № 03/184826 

“Проведення НДР з розробки безсвинцевих екологічно безпечних склоемалей, 

виготовлення експериментальних зразків та передача їх для проведення тестових 

випробувань в умовах замовника» (ДВНЗ УДХТУ та компанія «Richemont 

International SA Varinor SA», м. Делемонт, Швейцарія). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі. 

Обґрунтованість основних наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі Рижової О. П. є високою і базується на 

аналітичному та чисельному експериментальному матеріалах, наведених у роботі, 

гармонійній постановці мети і задач дослідження, використанні сучасних методів 

дослідження, зіставленні і критичному аналізі отриманих результатів, 

забезпечується застосуванням цілої низки сучасних взаємодоповнюючих методів 



досліджень, відтворюваністю результатів, їхньою взаємоузгодженістю і 

відповідністю до відомих із літератури даних вітчизняних та іноземних вчених.  

Висновки дисертації є ґрунтовними, базуються на результатах, отриманих 

здобувачем особисто і показують наукову новизну і практичну значущість роботи, 

сформульованих в дисертаційній роботі результатів дослідження. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження, викладених у 

дисертаційній роботі Рижової О. П., підтверджено достатнім обсягом виконаних 

теоретичних та експериментальних досліджень, методично правильною і 

системною постановкою виконаних досліджень, а також підтвердженням у 

виробничих умовах.  

Технічна новизна отриманих результатів підтверджена низкою патентів 

України № 28677, № 102911, № 114844, № 115621, № 118614.  

Відповідними актами підтверджено успішне виробниче випробування 

наукових результатів роботи здобувача в умовах майстерні у структурі Музею 

українського живопису (м. Дніпро), на ювелірній компанії “Diadema” (м. Вінниця), 

ТОВ “Новомосковський посуд” (м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.) та у 

навчальному процесі ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний 

університет” (м. Дніпро). 

Основні наукові положення дисертаційної роботи є обґрунтованими, 

відзначаються науковою новизною, викладені коректно, послідовно і системно, 

мають практичну спрямованість і базуються на отриманих експериментальних 

результатах. До основних нових наукових результатів дисертації належать: 

– на основі скла системи Na2O–B2O3–SiO2 отримано безплюмбієву емаль для 

художніх і декоративних виробів. При цьому встановлено, що ефективним 

компонентом у цьому склі є ВаО. Показано його роль в структурі скла та вплив на 

властивості емалі; 

– встановлено, що колірність скла, забарвленого CuO, CoO, K2Cr2O7 залежить 

від його кислотно-основного характеру. Як критерій оцінки запропоновано 

розрахунковий коефіцієнт координаційного стану Бору (ΨВ); 

– встановлено, що Fe2O3 у кількості 0,25 %(мас.) у складі безплюмбієвого 

емалевого скла на основі базової системи Na2O–BaO–B2O3–SiO2 і 1 %(мас.) у складі 

безфлюористих склоемалей на основі базової системи Na2O–B2O3–SiO2 активізує 

процеси лікваційного розшарування скла, що дає змогу значно збільшити 

інтенсивність глушіння покрить, а також покращити оптико-колірні 

характеристики пігментнозабарвлених склопокрить, зокрема, червоного кольору. 

Додаток ZrO2 в кількості до 1 %(мас.) у складі малофлюористої титанової емалі 

сприяє активному виділенню анатазу в покритті під час випалу та покращенню 

його оптичних характеристик; 

– вперше розроблений метод колірного моделювання, який дає змогу, 

вибираючи потрібний колір покриття, встановити певне співвідношення пігментів. 

В узагальненому вигляді комплекс цих положень становить наукову новизну 

дисертаційної роботи Рижової Ольги Петрівни. Можна погодитись з усіма 

положеннями наукової новизни роботи, що сформульовані автором, за їхньою 

сутністю. 



Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Широкомасштабне глибоке вивчення механізму забарвлення і глушіння скла 

різних систем, впливу іонних барвників і пігментів на колірну палітру мають 

велике значення для науки і практичного використання.  

Можна з впевненістю стверджувати, що отримані результати мають всі 

підстави вважатися як такі, що одержані вперше і, на мою думку, можуть 

розширити загальну теорію забарвлення скла. 

Практичне значення роботи полягає у: 

– розробці безплюмбієвої художньої емалі з високими декоративними 

властивостями, що дасть змогу розширити асортимент декоративних виробів із 

міді, срібла, золота на ювелірних підприємствах; 

– отриманні безфлюористої заглушеної емалі, що дасть змогу замінити 

дороговартісні зарубіжні емалі для стальних виробів побутового призначення 

широкої гами кольорів. 

Розроблений автором метод колірного моделювання повинен стати 

інструктивним матеріалом для підприємств, що виробляють емальовані вироби, та 

наукових працівників. 

Економічна ефективність отриманих результатів підтверджена економічними 

розрахунками. 

Теоретичні, технологічні та методологічні розробки, наведені у дисертації, 

використовуються у навчальному процесі. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях 

повністю відповідає вимогам МОН України до докторських дисертацій: 

38 друкованих праць, з них 21 стаття у наукових фахових виданнях України, 

періодичних виданнях іноземних держав та виданнях, що включено до 

наукометричних баз даних, 12 тез доповідей на міжнародних конференціях, 

5 патентів України на винахід. 

Склад і структура дисертаційної роботи.  

Дисертаційна робота Рижової О. П. складається зі вступу, семи розділів, 

загальних висновків та 17 додатків, які містять хімічні склади та властивості різних 

видів емалей, тексти комп’ютерних програм, акти виробничих випробувань та 

впровадження результатів роботи. Список використаних літературних джерел 

включає 328 найменувань. Основна частина роботи викладена на 274 сторінках. 

Текст дисертаційної роботи супроводжується 75 рисунками і 53 таблицями. 

Зауважень щодо оформлення роботи немає. 

В анотації наведено основний зміст дисертаційної роботи автора (українська 

та англійська мова). Наведено список опублікованих праць за темою дисертації.  

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зв’язок з науковими програмами 

і темами, мету і задачі досліджень, визначені об’єкт та предмет досліджень, 

наведено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, відомості 

про структуру дисертації, публікації та апробації результатів дисертаційного 

дослідження. 

У першому розділі здійснено високоаналітичний за суттю літературний огляд 

щодо отримання склоемалевих покрить із прогнозовано стабільними колірними 



характеристиками. Наведено характеристику складів емалей різного 

функціонального призначення, вимоги до них за вмістом таких шкідливих 

компонентів як Флюор та Плюмбум. Автором проаналізовано сучасний стан 

виробництва склоемалей та контроль за їхніми колориметричними властивостями 

як вітчизняними, так і зарубіжними виробниками. Ґрунтовним є аналіз еталонної 

колірної моделі СІЕ XYZ, що дало змогу автору визначити необхідні 

характеристики для визначення кольору склоемалей та висвітлити фізико-хімічні 

основи кольоротвірних процесів, що мають місце під час варіння скла, а також під 

час випалювання покрить. Розглянуто різні механізми забарвлення скла, емалевих 

фрит та покрить, що дало змогу автору зробити висновок про те, що для отримання 

колірної палітри емалевих покрить, розширення її асортименту та повного 

відтворення кольору доцільно розробити метод колірного моделювання. 

На підставі аналізу проблеми автор пропонує розробити базову систему для 

отримання на кольорових металах безплюмбієвих емалей та титанові емалі із 

пониженим вмістом Флюору з одночасним забезпеченням заданих колірних 

характеристик. 

У другому розділі автором наведено основні поняття та визначення, 

використані у роботі, перелік та характеристику сировинних матеріалів для варіння 

скла та технологічні особливості виготовлення дослідних зразків. Описано 

методики стандартизованих та спеціальних визначень основних властивостей 

фрит, скла та покрить, дослідження їхньої структури та фазового складу матеріалів. 

Автором вдало сформоване технічне завдання для розроблення компʼютерної 

програми COLOUR GLASS з метою автоматичного розрахунку колірних 

характеристик матеріалів та побудови діаграми колірності. Крім того, автором для 

оптимізації складів покрить, дослідження звʼязку “склад–властивість” і пошуку 

оптимальних рішень використано методи математичного моделювання. У розділі 

прослідковується послідовний системний підхід до організації досліджень та 

особливостей вибору базових систем скла. 

Представлені дані свідчать про високу кваліфікацію здобувача та намагання 

отримати максимальну кількість експериментальних даних за мінімальних витрат 

матеріальних ресурсів та часу. 

У третьому розділі автором представлено результати досліджень синтезу 

художніх та ювелірних безплюмбієвих емалей. Відомо, що найбільш якісні яскраво 

забарвлені скло та емалі отримують власне з використанням PbO. Однак автор, 

звертаючи увагу на токсичність та дороговизну цього компоненту, здійснює 

рішучу спробу дослідити для отримання емалей скло безплюмбієвої системи. 

Виходячи із вимог, що висуваються до емалей, здобувачем як базову обрано 

систему Na2O–B2O3–SiO2, детально проаналізовано елементарні фазові трикутники 

у системі та вибрано основні легкотопкі склади для подальших досліджень. Для 

заміни у складах емалей PbO автор пропонує ввести ВаО. Без сумніву, цей оксид за 

багатьма властивостями (показник заломлення, густина) близький до PbO, але 

менш токсичний і може успішно його замінити. 

За допомогою планування експерименту складено рівняння регресії для 

розрахунку основних властивостей та вибрано оптимальні склади скла, що є цілком 

логічним під час постановки досліджень. 



Незаперечним і важливим питанням як з теоретичної, так і практичної сторін 

є глибоке вивчення забарвлення скла іонними барвниками з точки зору його 

кислотно-основних властивостей. В результаті досліджень здобувачем 

встановлено, що колірний тон скломатриць різного складу залежить від 

структурного параметру ΨВ – координаційного стану Бору у склі, а також виду 

забарвлюючого компоненту. 

На основі всестороннього вивчення забарвлення скла та обраного базового 

складу для підвищення хімічної стійкості автор використовує полілужний ефект із 

додатковим введенням K2O. Разом з тим, коригуванню підлягає і показник 

заломлення, для підвищення якого використовуються оксиди титану, алюмінію і 

цинку. 

Значна складність багатьох дослідників полягає в отриманні скла жовто-

червоної гами. Однак, варто вважати, що автор успішно досягнув мети. 

Використовуючи традиційні CdS і Se з використанням сучасних програмних 

засобів, отримано емалі широкої палітри жовто-червоних відтінків.  

Окремо варто відзначити дослідження, спрямовані на отримання глушеної 

емалі, які викликають крім високої оцінки і деякі незрозумілі питання, основні з 

яких приведені серед зауважень. 

На першому етапі здобувачем були випробувані відомі глушники та вибрані 

найефективніші для подальших досліджень. Серед них оксиди титану, молібдену 

та феруму(ІІІ). В результаті досліджень обрано ТіО2 та МоО3, введення яких 

позитивно впливає не тільки на знепрозорення, але й на властивості емалей в 

цілому. Подальші дослідження тільки підтвердили правильний вибір всіх 

компонентів та технологію їхнього отримання. 

Четвертий розділ дисертації присвячений важливій проблемі – отриманню 

легкотопких титанових емалей для сталевих виробів із пониженим вмістом 

Флюору. Однією із важливих задач, що ставить перед собою автор, це недопущення 

переходу Титану з координації 6 до 4. 

Це нелегке завдання, яке успішно вирішується за рахунок глибокого аналізу 

складу титанових емалей із метою недопущення дефіциту Оксигену в структурі. За 

мету поставлено розробку математичних моделей для розрахунку коефіцієнта 

дифузного відбиття емалей залежно від складу фрит, яка була успішно здійснена. 

Значний обʼєм досліджень присвячено вивченню впливу тих оксидів, які 

виступають ініціаторами кристалізації і максимально інтенсифікують процес 

глушіння емалі. Здобувачем детально проаналізовано вплив таких модифікуючих 

додатків як ZnO, ZrO2, MoO3 на оптико-колірні характеристики титанових покрить. 

Варто зазначити, що автор намагається пояснити дію вказаних оксидів як 

каталізаторів кристалізації подібно як у технології ситалів. На жаль, автор не 

приводить мікрофотографій структури покрить. 

Надзвичайно важливими є дослідження щодо впливу модифікаційних 

перетворень титану оксиду (анатазу і рутилу) на заглушеність емалей. 

Запропонована автором гіпотеза щодо модифікаційних перетворень анатаз–рутил 

підтверджена методом диференційно-термічного аналізу. Встановлено, що 

найбільш якісне покриття утворюється у випадку виділення ТіО2 у формі анатазу. 



У пʼятому розділі виконано значний обʼєм досліджень для розробки 

безфлюористих емалей, забарвлених неорганічними пігментами. У цьому розділі 

увага скеровується на отримання емалей жовтого та червоного кольорів з 

використанням як пігментів CdS (жовтий колір) і CdS·nCdSe. Однак емалі такого 

складу (відсутність іонів F-) не відтворюють колірні характеристики червоного 

пігменту. Автор повʼязує це з процесами окиснення пігменту CdS·nCdSe, що вдало 

підтверджено результатами диференційно-термічного і рентгенофазового аналізів. 

Крім цього, додатково і переконливо цьому слугують результати диференційно-

термічного аналізу (рис. 5.6) для промислової емалі, що містить Флюор, а також 

розробленої безфлюористої емалі, яка однак характеризується високою 

температурою випалу і меншою величиною розтікання. 

Автором запропоновано для зниження вʼязкості емалей під час випалу 

модифікувати склад базової емалі оксидом Fe2O3, внаслідок чого покращилися її 

технологічні та експлуатаційні властивості. Проте недоліком такої фрити є жовто-

зелене забарвлення, що є небажаним явищем за умови її використання як 

склооснови для яскраво забарвлених покрить. Показано можливість знебарвлення 

розроблених фрит частковим заміщенням Fe2O3 на MnO2.  

Запропоновані автором рішення щодо знебарвлення фрит і покращення 

колірних характеристик покрить підтверджено в умовах виробничих випробувань 

на ТОВ “Новомосковський посуд”. 

У шостому розділі автором розроблено колірне моделювання емалевих 

покрить, яке полягає у чіткому визначенні кількості пігментів та співвідношенні 

компонентів для отримання широкої колірної гами на поточних лініях 

промислового виробництва. Здобувачем запропоновано для прогнозування 

колірних характеристик емалевих покрить, забарвлених пігментами, 

використовувати визначені координати кольору ХYZ. Використання отриманих 

математичних моделей “склад–колірні характеристики” дає можливість 

розрахувати колірний трикутник для конкретної склооснови і певних пігментів, 

тобто задаючи колір, можна з легкістю знайти співвідношення певних пігментів. 

Сьомий розділ свідчить про ефективність розроблених емалевих покрить, що 

підтверджено практикою промислового використання для отримання ювелірних, 

художніх виробів та виробів господарсько-побутового призначення. Виконані 

економічні розрахунки на основі ринкових цін та запропонованих складів емалевих 

покрить свідчить про техніко-економічну доцільність розробок автора. 

Висновки до розділів та за результатами дисертаційної роботи є ґрунтовними 

і повністю відображають результати виконаних досліджень, показують наукову 

новизну і практичне значення роботи. 

У додатках наведено хімічні склади, технологічні параметри та властивості 

розроблених автором емалей, приклади обробки експериментальних даних в 

програмі MathCard, а також список опублікованих праць за темою дисертації, акти 

виробничих випробувань та впровадження результатів дисертаційного 

дослідження здобувача. 

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. 

Автореферат дисертації оформлений відповідно до чинних вимог, містить всі 

необхідні елементи, які повністю відображають основні структурні частини 



дисертації. Зміст автореферату є ідентичним основному змісту дисертації та 

опублікованим роботам. 

Загальні зауваження по роботі. 

1. Автор стверджує, що ВаО успішно може замінити у склі PbO і наводить 

приклад барієвого кришталю (розділ 3, ст. 94). Так, ВаО використовують у 

виробництві кришталю, проте він значно поступається за експлуатаційними 

характеристиками, зокрема, хімічною стійкістю перед плюмбієвим. 

2. Для забарвлення скла здобувач використовує іонні барвники. Чому поряд із 

чистими оксидами CuO, CoO використовується в одному випадку чистий Cr2O3, а 

іншому сіль калію біхромату К2Cr2O7? 

3. Як відновник під час варіння скла здобувач використовує винну кислоту. 

Чим обумовлений такий вибір і чи можливо використовувати інші види 

відновників? 

4. У розділі 3 (п. 3.6, ст. 133) автор стверджує, що покращення забарвлення Se 

і CdS залежить від базового складу скла, проте пояснення цьому відсутнє. 

5. Результати впливу Fe2O3 на зміну ТКЛР (рис. 3.22) є, на мій погляд, 

сумнівними. Навіть приведений приріст ТКЛР знаходиться в межах похибки 

методу (12,8·10-7 град-1, ст. 97). 

6. Автором стверджується, що продуктами глушіння емалей із пониженим 

вмістом Флюору є рутил та анатаз, хоча згідно з даними РФА (рис. 4.2) анатаз серед 

продуктів кристалізації відсутній. 

7. У дисертаційній роботі не приводиться технологія підготовки підкладу 

(окрім мідного) перед нанесенням емалі. 

8. При формуванні будь-якого покриття виникає необхідність пояснення 

механізму щеплення емаль–метал та оцінки перехідного шару. Очевидно у випадку 

з художньою емаллю та глушеною на сталь ці питання будуть різнитися. Такий 

розгляд дозволив би досягти глибшого узагальнення та підвищило б теоретичну 

цінність результатів роботи.  

9. У розділі 6 здійснені дослідження колірних характеристик покрить залежно 

від вмісту пігментів на базі виробничої основи 1095 “FERRO”. Чи можна отримані 

результати використовувати для основ інших складів? 

Однак варто зазначити, що вказані зауваження не мають принципового 

характеру і не зменшують теоретичної та науково-практичної цінності 

дисертаційної роботи. 

Висновок. Дисертаційна робота Рижової Ольги Петрівни “Наукові основи 

технології кольорових екологічно безпечних склоемалей” за своїм змістом 

відповідає паспорту спеціальності 05.17.11 –технологія тугоплавких неметалічних 

матеріалів. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка вирішує 

важливу науково-прикладну проблему в неорганічному матеріалознавстві – 

розроблення теоретичних основ технології склоемалевих покрить широкої колірної 

гами по сталі і кольорових металах і здійснення направленого регулювання та 

прогнозування їхніх колірних характеристик. 

За актуальністю, науковою новизною отриманих результатів, їхньою 

достовірністю та практичною значимістю дисертаційна робота повною мірою  



 
 

 


