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АНОТАЦІЯ 

 

 Галушка Я. О. Конструкційно-теплоізоляційні керамічні матеріали з органі-

зованою поровою структурою для енергозберігаючого будівництва. – Кваліфіка-

ційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (док-

тора філософії) за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних 

матеріалів (161 – Хімічні технології та інженерія). Національний технічний уні-

верситет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2021. 

 Дисертацію присвячено розробці технології теплоефективної конструкцій-

но-теплоізоляційної будівельної кераміки з покращеними теплотехнічними і ме-

ханічними властивостями на основі цегельно-черепичної сировини невисокої тех-

нологічної якості та компонентів техногенного походження. 

 В роботі здійснено огляд та аналіз сучасних науково-технологічних досяг-

нень в галузі створення теплоефективної кераміки для енергозберігаючого будів-

ництва. Надана порівняльна характеристика сучасних конструкційно-теплоізоля-

ційних матеріалів для зведення теплоізоляційної оболонки будівель, показані пе-

реваги керамічних матеріалів при їх використанні в одношарових стінових конст-

рукціях. Розглянуті особливості технологій конструкційно-теплоізоляційної кера-

міки та фактори, що визначають рівень експлуатаційних властивостей таких мате-

ріалів. Проаналізований взаємозв’язок між структурно-фазовим складом і власти-

востями конструкційно-теплоізоляційної стінової кераміки. 

Наведені відомості про використані сировинні матеріали, методи та методи-

ки теоретичних та експериментальних досліджень, застосованих в роботі. 

Проведені теоретичні дослідження, спрямовані на прогнозування теплоза-

хисних властивостей моделей крупнорозмірних поризованих і непоризованих ви-

робів різної пустотності. З використанням імітаційного 3D-моделювання прове-

дений порівняльний аналіз механічних властивостей моделей, вивчений вплив ге-

ометричних параметрів пористої структури керамічного матеріалів на їх механіч-

ні властивості. Показані переваги моделі меншої пустотності з поризованою ке-
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рамічною стінкою з точки зору кращої теплопровідності, а також переваги струк-

турної моделі зі сферичними порами з точки зору кращої механічної міцності. 

Проведені системні дослідження полімінеральних глин з відмінним хіміко-

мінеральним складом як типових представників сировинної бази цегельно-чере-

пичної галузі. Вивчені процеси фазоутворення цих порід у взаємозв’язку  з харак-

теристиками їх спікання і властивостями. Показано, що для посилення механічної 

міцності керамічних матеріалів доцільно використовувати середньоспікливі поро-

ди, однак можливо застосовувати і неспікливі породи з підвищеним вмістом кар-

бонатних мінералів, які є джерелом синтезу структурозмінюючих кристалічних 

фаз при випалі.  

Досліджений взаємозв’язок «технологія-структура-властивості» керамічних 

матеріалів, отриманих за різними механізмами поризації. Визначені добавки, здат-

ні утворювати підвищену пористість матеріалів при мінімальному рівні їх знеміц-

нення. Встановлені корелятивні зв’язки між структурними показниками, які вка-

зують на необхідність організації пористих структур з дрібними замкненими  

сферичними  порами як найменш дефектних і міцних. Вивчені різні види золома-

теріалів як пороутворювачів при виготовленні конструкційно-теплоізоляційної 

кераміки з поризованою стінкою. Встановлена доцільність та ефективність вико-

ристання техногенних золосфер, які дозволяють організувати високопористу 

структуру (в середньому 53 %) з переважанням пор закритого типу (30 %). 

Проведені дослідження в напрямку опрацювання способів зміцнення кера-

мічної основи поризованих керамічних матеріалів, отримуваних на основі неспік-

ливих суглинків. Показана доцільність використання глинистих добавок, зокрема 

керамзитової глини в кількості 10 – 20 %, для  покращення пластичних властивос-

тей мас, їх спікання та механічної міцності керамічної матриці поризованих мате-

ріалів. Досліджені металургійні шлаки (доменні та ваграночний) як техногенні 

добавки структурозміцнюючої дії, які є джерелом синтезу  кристалічних фаз ано-

ртиту, діопсиду та воластоніту при випалі матеріалів. Визначений позитивний 

вплив ваграночного шлаку на зміцнення керамічних матеріалів (на 70 %). 

Проведені дослідження по розробці оптимальних рецептурно-технологічних 
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параметрів отримання поризованої конструкційно-теплоізоляційної будівельної 

кераміки на основі неспікливого суглинку і техногенних компонентів. Визначена 

область раціональних складів керамічних мас, оптимальний склад маси (56 % суг-

линку, 14 % керамзитової глини, 10 % золосфер і 20 % ваграночного шлаку), тем-

пература випалу, а також ступінь подрібнення сировинних компонентів, які в 

комплексі за температури випалу 970 С дозволяють отримати матеріали з серед-

ньою густиною 1380 кг/м3 і межею міцності при стиску 20,2 МПа. Опрацьовані 

технологічні прийоми по зміцненню контактної зони «керамічна матриця–золо-

сфера» шляхом попередньої обробки золосфер для забезпечення їх адгезії до ін-

ших компонентів маси. Встановлено, що для покращення  міцності  необхідно за-

безпечувати максимально можливу взаємодією між поризатором і масою, що до-

сягається використанням попередньої обробки золосфер керамзитовим шлікером, 

який сприяє рідкофазному спіканню золосфери з масою під час випалу.  

Досліджені технологічні властивості керамічної маси оптимального складу, 

(пластична міцність, чутливість до сушки, дилатометричні температури спікання), 

на підставі чого визначені режими сушки та випалу напівфабрикатів. Розроблена 

технологічна схема виробництва поризованої конструкційно-теплоізоляційної ке-

раміки, яка передбачає скорочений цикл сушки (24 год) і випалу (44 год), на осно-

ві якої можна отримати поризовану конструкційно-теплоізоляційну кераміку з 

маркою за механічною міцністю М 175, коефіцієнтом теплопровідності 0,19 

Вт/(м·К) і густиною 850 кг/м3 (при 40 % пустотності). Прогнозований економіч-

ний ефект від скорочення випалу та відповідної економії природного газу складає 

3656391 грн/рік при річній продуктивності підприємства 33 млн ум. штук виробів. 

 Наукова новизна результатів роботи. Теоретично обґрунтована та експе-

риментально підтверджена можливість отримання конструкційно-теплоізоляцій-

них керамічних матеріалів із заданою пористою структурою збільшеної теплової 

ефективності та механічної міцності на основі недефіцитної цегельно-черепичної 

сировини та техногенних компонентів.  

  Вперше: 

 - на основі 3D-моделювання експлуатаційної поведінки пустотілих кераміч-
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них виробів з пористим та щільним каркасом визначені технологічні принципи 

отримання конструкційно-теплоізоляційної будівельної кераміки з покращеними 

теплозахисними і деформаційно-міцнісними характеристиками, які полягають у 

зниженні пустотності виробів, організації раціональної пористої структури кера-

мічного каркасу зі сферичними порами та зміцненні локальних зон «керамічна 

матриця-пора» як найбільш уразливих ділянок структури; 

 - на основі системного дослідження процесів спікання і фазоутворення по-

лімінеральних глинистих порід доведена можливість використання неспікливих 

суглинків в масах для отримання поризованої будівельної кераміки з їх модифіка-

цією керамзитовою глиною (10 – 20 мас. %), яка забезпечує необхідну пластичну 

консистенцію глиномас (коефіцієнт консистенції 0 – 0,25) і суттєве зміцнення ма-

теріалів (максимально на 112 %) залежно від кількості глини і температури випа-

лу (920 – 980 С) за рахунок кращої спікливості мас; 

 - встановлені закономірності структуроутворення в поризованих керамічних 

матеріалах з використанням пороутворюючих добавок з різними механізмами по-

ризації у взаємозв'язку з технологічними параметрами їх отримання та властивос-

тями. Вони полягають в тому, що за однакового рівня загальної пористості (40 %) 

механічна міцність структур визначається їх однорідністю та долею закритих пор, 

оптимальне поєднання яких можливо при використанні тонкодисперсних органо-

мінеральних поризаторів, які формують найбільш міцні структури з глобулярни-

ми і сферичними порами та коефіцієнтом анізотропії 0,8 – 1,0;  

 - визначена ефективність використання висококальцієвого ваграночного 

шлаку в масах для отримання керамічних матеріалів підвищеної міцності як функ-

ціонального компонента, який при випалі матеріалів за температур 970 – 1000 С є 

джерелом синтезу новоутворень з подовженою неізометричною формою криста-

лів (анортит, діопсид, воластоніт), які зміцнюють структуру, що покращує межу 

міцності при стиску матеріалів на 70 %.   

 Практичне значення отриманих результатів для промисловості будівель-

них матеріалів полягає у розробці ресурсоощадної технології пористо-пустотілих 

керамічних будівельних виробів зниженої пустотності з покращеними теплотех-
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нічними та експлуатаційними характеристиками на основі неспікливої глинистої 

сировини і техногенних добавок.  

Проведені в умовах ТОВ «Плінфа» (м. Харків) лабораторно-промислові ви-

пробовування  керамічної маси оптимального складу і запропонованих техноло-

гічних рішень підтвердили практичну цінність розробок, впровадження яких у 

промислове виробництво дозволить отримати економічний ефект за рахунок сут-

тєвого зниження витрат природного газу на рік (414556,8 м3) для підприємства 

середньої продуктивності (33 млн штук умовних виробів на рік). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес кафедри 

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

циплін: «Інноваційні матеріали і  технології в технологіях тугоплавких неметале-

вих силікатних матеріалів (ТНСМ)»,  «Хімічні технології будівельних матеріалів 

для медицини, техніки і будівництва», «Виробництво кераміки та вогнетривів», 

«Ресурсо- та енергозбереження в технології ТНСМ».  

Ключові слова: конструкційно-теплоізоляційні керамічні матеріали, полімі-

неральна глиниста сировина, неспікливі суглинки, пороутворюючі добавки, меха-

нізми поризації, макро- і мікроструктура, золосфери, ваграночний шлак, механіч-

на міцність, густина, теплопровідність 
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ABSTRACT 

 

 Galushka Ya. O. Insulating construction ceramic materials with organized pore 

structure for energy-saving civil engineering. – Qualification scientific work equated to 

manuscript. 

 Dissertation for a degree of Candidate of Science, Technology (PhD), Specialty 

05.17.11 – Technology of Refractory Nonmetallic Materials (161 – Chemical Techno-

logies and Engineering). National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 

Kharkiv, 2021. 

 The dissertation is devoted to technology of heat-efficient insulating construction 

ceramic materials with improved thermal and mechanical properties on the basis of low-

quality brick/tile feed and industrial origin components.  

 The work includes a review and analysis of up-to-date research and development 

achievements in the field of heat-efficient ceramics for energy-saving civil engineering. 

Comparative characteristics were specified for contemporary insulating construction ce-

ramic materials used in insulating envelopes of buildings, advantages of ceramic mate-

rials are demonstrated in their application for single-layer wall structures. Mutual de-

pendence was analyzed between phase structural composition and properties of insulat-

ing construction wall ceramics.   

Data were specified of applied raw materials, methods and methodologies of the-

oretical and experimental research applied in the work.  

Performed theoretical research was aimed to predict insulating properties of mod-

els of large-size porous and non-porous various voidance articles. Using 3D imitation 

we performed comparative analysis of mechanical properties of models, studied the ef-

fect of ceramic material porous structure geometric parameters on their  mechanical 

properties. Advantages of least voidance model with porous ceramic wall are shown 

from the point of view of better thermal conductivity as well as advantages of globular 

pore structural model from the point of view of better mechanical strength.  

Polymineral clays of different chemical mineral composition were studied as typ-

ical sources of raw materials for brick and tile industry. Phase formation processes of 
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these rocks were studied in connection with their sintering characteristics and proper-

ties. It was demonstrated that for improvement of ceramic material mechanical strength 

usage of non-sinterable rocks with high carbonate mineral content will be feasible as 

they are sources of structure-amending crystalline phases in the course of burning.  

Process-structure-properties string was traced for ceramic materials obtained un-

der different pore formation mechanisms. Additives are defined capable to arrange in-

creased porosity of materials at their weakening values as small as possible. Correla-

tions are found between structural parameters indicative of the necessity to arrange po-

rous structures with small closed globular pores as being least imperfect and most 

strong. Various types of ash materials were studied as pore formants in manufacture of 

insulation construction ceramics with a porous wall. Feasibility and efficiency were 

proved for application of process ash globules enabling to arrange a high porosity (53 % 

at the average) structure with prevalent closed-type pores (30 %). 

Techniques were studied for ceramic basis strengthening of ceramic materials ob-

tained from non-sinterable loams. Clay additives, such as claydite, were shown to ne fa-

vorable to the amount of 10 – 20 % in improvement of ceramic mass plasticity, of their 

sintering and mechanical strength of porous material ceramic matrix. Metallurgical 

slags (blast-furnace and cupola) were studied as structure-strengthening additives of in-

dustrial origin to start synthesis of structure-strengthening phases of anorthite, diopside 

and wollastonite in burning of materials. Positive effect of cupola slag was determined 

in strengthening  of ceramic materials by as much as 70 %. 

We studied optimal composition and process parameters for manufacture of po-

rous and insulating construction ceramics on the basis of non-sinterable loams and 

components of industrial origin. The range of reasonable ceramic mass composition was 

determined as well as its optimal analysis (56 % loam, 14 % claydite, 10 % ash globules 

and 20 % cupola slag), burning temperature and degree of fineness of crude compo-

nents, which together with burning temperature of 970 С enable manufacture of mate-

rials with average density 1380 kg/m3 and compression strength 20,2 MPa. Process 

techniques were proved for strengthening of “ceramic matrix-ash globule” area by pre-

treatment of ash globules in order to ensure their adhesion to other mass components. In 
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order to improve strength it was shown expedient to create as close as possible interac-

tion between pore formant and the mass, which is attained by ash globule pretreatment 

with claydite slurry which is favorable to liquid phase sintering between ash globule and 

the mass in the course of burning.  

Processability properties of optimal composition ceramic mass were studied 

(plastic strength, susceptibility to drying, sintering dilatometry characteristics), which 

enabled establishment of process patterns for semi-finished drying and burning. Process 

flow diagram was developed for insulating porous construction ceramics which pro-

vides for shorter drying (24 hrs) and burning (44 hrs) cycles. This permits manufacture 

of insulating construction ceramics meeting the values of mechanical strength M 175, 

thermal conductivity of 0,19 W/(m·K) and density of 850 kg/m3 (at voidance 40 %). 

Predicted profit from shortened burning cycle and respective natural gas saving was 

UAH 3656391 at production capacity of 33 million standard articles per annum.  

 Scientific novelty of work results. A possibility was theoretically substantiated 

and experimentally confirmed to produce insulating construction ceramic materials with 

organized pore structure possessing improved thermal efficiency and mechanical 

strength on the basis of cheap brick/tile feed and industrial origin components.  

  For the first time: 

 - on the basis of 3D modeling of porous and dense carcass hollow ceramic article 

operational behavior process engineering principles were defined insulating construc-

tion ceramic materials with organized pore structure possessing improved heat insula-

tion and strain-strength characteristics consisting in reduced voidage of articles, reason-

able pore structure of ceramic carcass with globular pores and strengthening of local ce-

ramic matrix-pore areas as most vulnerable sections of structure;   

 - on the basis of systemic study of sintering and phase formation processes in 

polymineral clay rocks а possibility was proved to apply non-sinterable loams manufac-

ture of porous construction ceramics under modification of the latter with claydite (10 –

20 mass %), which ensures necessary plastic consistency of clay mass (consistency factor 

0 – 0,25) and substantial strengthening of materials (at the most by 112 %) depending on 

clay amount and burning temperature (920 – 980 С) due to better mass sinterability; 
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 - regularities were defined for structure formation in porous ceramic materials  

using pore formants with various pore formation mechanisms in connection with pro-

cess parameters of their preparation and their properties. These regularities consist in 

the fact that under identical total porosity level (40 %) mechanical strength of structures 

depend on their homogeneity and percentage of closed pores, and they may be optimal-

ly coerced using fine organic-mineral pore formants which form the most steadfast 

structures with globular and spherical pores and anisotropic factor of 0,8 – 1,0;  

 - efficiency was determined of high-calcium cupola slag application in masses for 

manufacture of increased strength ceramic  materials as a functional component which 

under burning of materials at 970 – 1000 С acts as a source of new formations with 

elongated non-isometric crystal shape (anorthite, diopside, wollastonite) which increase 

ultimate compression strength by  70 %.   

Practical importance of obtained results for building materials industry lies in de-

velopment of resource-saving technology for manufacture of hollow porous insulating 

construction ceramics having low voidance at improved thermal and operational charac-

teristics on the basis of crude clay with additives of industrial origin.  

Laboratory and pilot tests of ceramic mass with optimal composition and proposed 

process solutions at Plinfa Company, Kharkiv have confirmed practical value of our de-

velopments; their implementation will enable to gain due to substantial reduction of 

natural gas consumption (414556,8 m3 per annum) for a facility of medium capacity (33 

million standard articles per annum).  

The results of work have been implemented in academic process at Department of 

Ceramics, Refractories, Glass and Enamels, National Technical University “Kharkiv 

Polytechnic Institute” in teaching courses of “Innovative Materials and Technologies in 

Manufacture of Refractory Nonmetal Silicate Materials (RNSM)”, “Chemical technolo-

gies of Building Materials for Medicine, Industry and Civil Engineering”., “Manufac-

ture of Ceramics and Refractories”, ”Resource and Energy Saving  in RNSM”.  

Keywords: insulating ceramic construction materials, polymineral clay raw mate-

rials, non-sinterable loams, pore formant additives, pore formation mechanisms, macro- 
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and microstructure, ash globules, cupola slag, mechanical strength, density, thermal 

conductivity.  
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