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Детальний аналіз дисертації Присяжної Лариси Василівни «Ресурсо- та 

енергоощадна технологія клінкерних керамічних матеріалів» дозволив 

сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності, наукової 

новизни, практичного значення, ступеня обґрунтованості основних наукових 

положень, загальної оцінки роботи, висновків та рекомендацій. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Дисертаційна робота присвячена складній і актуальній проблемі – 

створенню ресурсо- та енергоощадної технології клінкерних керамічних 

матеріалів з комплексом високих експлуатаційних властивостей. Складність 

даної задачі зумовлена тим, що її вирішення відбувалось комплексно – як за 

рахунок зниження енерговитрат при найбільш енергоємному процесі – 

випалі, так і шляхом впровадження некондиційної сировини і відходів інших 

виробництв. Обидві задачі саме для клінкерної кераміки мають надзвичайно 

складні рішення, оскільки і зниження температури випалу, і впровадження 

некондиційної сировини не повинні негативно відобразитись ні на 

декоративних, ні на фізико-керамічних характеристиках клінкеру. Інакше 

продукція буде просто неконкурентоздатною із європейськими лідерами 

галузі (Vandersanden, Roben, Feldhausklinker, Terca Wienerberger). 

В умовах сьогодення стабільно функціонувати та успішно конкурувати 

в ринковому середовищі здатні ті підприємства, що мають сучасне 

устаткування та збалансований технологічний процесом. Будь-які 

удосконалення технології керамічних клінкерних виробів мають спиратись 

на науково обґрунтований підхід до розробки рецептур і технологічних 
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параметрів виробництва, здатних інтенсифікувати процеси спікання та 

фазоутворення клінкерної кераміки. Саме це дозволить знизити 

енерговитрати на основних технологічних операціях, підвищити 

ефективність виробництва та скоротити собівартість продукції. 

Дана робота є гарним прикладом комплексного підходу до вирішення 

існуючих проблем у галузі виробництва клінкерної будівельної кераміки. 

Вона спрямована на розробку технологічних принципів раціонального 

використання мінеральних ресурсів і енергоносіїв та створення на їх основі 

ресурсо- і енерго- ощадної технології клінкерних керамічних матеріалів 

різного функціонального призначення, згідно існуючих будівельних норм. 

Актуальність дисертаційної роботи підтверджується і тим, що вона 

виконувалась у відповідності до плану науково-дослідної діяльності кафедри 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» в рамках 

завдань низки держбюджетних науково-дослідних робіт МОН України: 

«Дослідження можливості створення кераміки з покриттями на основі 

техногенної сировини» (№ 0111U002277); «Створення малоенергоємних 

екологічно орієнтованих високоресурсних керамічних матеріалів» (№ 

0115U000537); «Розробка складів для створення високоефективних 

неметалічних матеріалів з використанням структурно-фазового моделювання 

та енергозберігаючих технологічних процесів» (№ 0117U004888) та 

господарчо-договірної теми «Розробка технології клінкерної цегли на основі 

глин Лужківського родовища», в яких здобувач була виконавцем окремих 

етапів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Результати експериментів, теоретичне обґрунтування та висновки, що 

сформульовані в дисертаційній роботі Присяжної Л. В. є переконливими, 

обґрунтованими і логічними та не суперечать положенням, висунутим 

іншими дослідниками. Дисертаційна робота написана технічно грамотною 

мовою. Результати графо-аналітичних та теоретичних розрахунків, виконаних з 

використанням методів фізичної хімії, підкріплені експериментальними 
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дослідженнями, що підтверджують обґрунтованість наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. 

Безперечною перевагою дисертації є використання широкого кола 

сучасних джерел інформації. Вельми позитивним при виконанні 

дисертаційної роботи Присяжної Л. В. є залучення математичної обробки 

(симплекс-решітчастого планування) при аналізі та інтерпретації отриманих 

результатів. Сформульовані в дисертаційній роботі висновки відповідають 

задачам досліджень та відображають головні наукові положення та 

закономірності, отримані здобувачем. 

Достовірність результатів досліджень. 

Дисертаційна робота Присяжної Л. В. виконана на високому науковому 

рівні, із проведенням широкого кола експериментальних досліджень та 

використанням теоретичного фізико-хімічного аналізу, при чому теоретичні 

положення гармонійно поєднуються з експериментальними даними.  

Використано сучасні прийоми при проектуванні складів мас для 

клінкерної кераміки, діаграми, які наочно показують необхідність та шляхи 

корегування складів мас, а сучасні методи планування і обробки даних, 

зокрема, симплексний, дозволили оптимізувати дослідження. 

Широко використаний електрономікроскопічний та рентгенофазовий 

аналізи спечених матеріалів, які дозволили глибоко дослідити особливості 

структуроутворення клінкерних матеріалів. 

Відтворюваність одержаних експериментальних даних та узгодженість 

з результатами теоретичних досліджень дозволяє зробити висновок про їх 

достовірність та обґрунтованість наукових положень, які викладені в роботі. 

Достовірність висновків дисертаційної роботи підтверджується також 

апробацією результатів досліджень на міжнародних науково-технічних 

конференціях (у містах - Харкові, Мінську, Львові), публікаціях у відкритому 

друці, 2 патентами України на корисну модель та актом дослідно-

промислового випробування і впровадження технології клінкерної цегли з 

використанням техногенної сировини на підприємстві ТОВ «Керамейя», який 

є сучасним лідером з виробництва клінкерної кераміки. 



 

 
4 

Наукова новизна дисертаційної роботи. 

Дисертантом отримані наступні основні наукові результати: 

 досліджено особливості спікання різних видів низькосортної 

полімінеральної глинистої сировини та визначені ознаки хімічного складу 

різних за характером спікання полімінеральних глинистих матеріалів: 

неспікливих в інтервалі температур 1050‒1150°С Al2O3/SiO2 = 0,11‒0,16; 

Аl2O3/ΣRO+R2O+Fe2O3< 1,0; ΣRO+R2O+Fe2O3 =8,9‒14,5; RO/R2O = 0,8‒1,5; 

K2O/Na2O ≥ 3,0) та схильних до деформації при випалі в інтервалі 

температур 1050‒1100°С (Аl2O3/ΣRO+R2O+Fe2O3 = 6,4‒7,3; Al2O3/SiO2 = 

0,13‒0,21; ΣRO+R2O+Fe2O3 = 8,3‒12,2; RO/R2O = 0,78‒2,5; K2O/Na2O ≤ 2,8); 

– досліджено широке коло техногенних матеріалів та визначена їх 

роль у формуванні клінкерної кераміки: як інтенсифікаторів спікання 

(польовошпатвмісні), активаторів фазоутворення (глиноземвмісні), 

стимуляторів роз ширення температурного інтервалу спеченого стану 

(алюмосилікатні). За результатами оцінки флюсуючої здатності 

польовошпатвмісних відходів встановлені критерії їх вибору за 

характеристиками розплаву: кількість розплаву ≥ 50 %, в’язкість 103,7‒104,5 

Па∙с, поверхневий натяг 0,269‒0,29 Н/м, що є умовою отримання клінкерної 

кераміки за зниженою температурою випалу (до 1100°С); 

 сформульовані технологічні принципи проектування складу 

сировинних сумішей на основі некондиційної полімінеральної глинистої 

сировини, які полягають у корегуванні їх складу з використанням 

техногенної сировини для досягнення необхідного вмісту та співвідношень 

оксидів Аl2O3/SiO2 = 0,3‒0,35; (ΣАl2O3+SiO2/ΣRO+R2O+Fe2O3 = 4,5‒7,5; 

ΣRO+R2O+Fe2O3 = 9‒15; RO/R2O =0,2‒0,5; K2O/Na2O 3,0‒4,0), що забезпечує 

отримання виробів з високощільною структурою (W = 0,5‒4,5 %) та 

підвищеною міцністю (σcт= 30‒70 МПа, σзг = 6‒12 МПа); 

– встановлено закономірності структуро- та фазоутворення клінкерної 

кераміки в умовах енергоощадного випалу: в інтервалі температур 1000‒1050°С 

відбувається утворення фаз муліту, герциніту, геденбергіту, які армують 
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склофазу і підвищують міцність клінкерної цегли. При цьому кількість 

залишкової аморфної фази не перевищує 20‒22%; 

- визначені фізико-хімічні закономірності кольороутворення 

виробів у взаємозв’язку з їх складом і атмосферою випалу; окреслені межі 

варіювання співвідношень фазоутворюючих оксидів для формування 

комплексу кольоротвірних фаз і отримання виробів базової палітри кольорів 

клінкерної кераміки: коричневого (гематит α-Fe2O3, магнетит Fe2+Fe2
3+O4, 

брауніт Mn2+Mn3+
6SіO12, гаусманіт Mn2+Mn2

3+O4, герциніт Fe2+Al2O4), 

теракотового (гематит α-Fe2O3, магнетит Fe2+Fe2
3+O4, геденбергіт CaFeSi2O6), 

бежевого (гематит α-Fe2O3, геденбергіт CaFeSi2O6) та жовтого (рутил TiO2). 

Значимість отриманих результатів для практичного використання 

і науки. 

На основі проведених досліджень розроблено склади сировинних 

сумішей з використанням вітчизняної мінеральної сировини і визначені 

умови ефективного використання в технології клінкерної цегли 

низькосортних полімінеральних глин і багатотоннажних промислових 

відходів. Зазначене забезпечує розширення сировинної бази виробництва та 

зниження собівартості продукції.  

Визначені особливості пластичного формування виробів з мас на 

основі низькосортної полімінеральної глинистої сировини: розроблені маси 

характеризуються домінуючим розвитком повільних еластичних деформацій, 

здатних компенсувати напруги, які виникають при формуванні брусу, що 

склало підстави для використання напівжорсткої екструзії. 

Нові рецептури мас (Патенти України № 94329, № 94328) і 

технологічні параметри виробництва клінкерної цегли склали підґрунтя для 

розробки ресурсо- та енергоощадної технології, яка забезпечує виготовлення 

виробів високої марочності (М 300‒700) відповідно до ДСТУ Б В 2.7.-

245:2010. Запропоновані технологічні рішення дозволяють зменшити витрати 

природного газу за рахунок формування виробів методом напівжорсткої 

екструзії і зниження температури випалу на 50÷100 °С. Розробка технології 

виробництва клінкерної цегли при використанні відходів вуглевидобування 
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забезпечує отримання якісних виробів зі зниженою собівартістю та 

сприятиме утилізації багатомільйонних техногенних утворень. 

Визначені технологічні умови забезпечення нормативного рівня 

властивостей виробів за енергоощадних умов виробництва. Розробки 

пройшли дослідно-промислові випробування на лінії ТОВ «Керамейя», де 

впроваджені у виробництво стінової клінкерної цегли і бруківки.  

Результати досліджень також впроваджені у навчальний процес 

кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» 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 досліджень за темою дисертації 

відображено у 24 наукових друкованих працях, серед яких 1 розділ в 

монографії, 9 статей у фахових наукових виданнях (в тому числі 1 стаття у 

фаховому періодичному виданні, що індексується в наукометричній базі 

Scopus), 2 патенти України на корисну модель та 12 – у матеріалах 

конференцій. Результати роботи доповідались на міжнародних науково-

технічних конференціях за фахом. Обсяг друкованих робіт та їх кількість 

відповідають вимогам МОН України щодо публікації основного змісту 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

Автореферат є стислим відображенням головних наукових положень, 

теоретичних та експериментальних досліджень, а також висновків, 

отриманих здобувачем, та повністю відповідає змісту дисертаційної роботи. 

Структура дисертаційної роботи є логічно побудованою. Робота 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, з них: 

41 рисунок, в тому числі 7 рисунків на 7 окремих сторінках, 31 таблиця, в 

тому числі 7 таблиць на 7 окремих сторінках, списку літературних джерел із 

184 найменувань на 21 сторінці, 5 додатків на 15 сторінках. 
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Поряд з позитивним враженням про дисертаційну роботу варто 

відмітити такі побажання та зауваження: 

1. Анотація (с. 3), автореферат (с. 4) та розділ 5 (с. 151) «…Проведені 

техніко-економічні розрахунки показали, що фасадна і дорожня клінкерна 

цегла, отримана з використанням розроблених рецептурно-технологічних 

параметрів, буде дешевшою в 1,5-2 рази у порівнянні з аналогічними за 

якістю виробами провідних європейських брендів…». Але ніде не наведено 

таких розрахунків та порівняльних даних. Є європейський клінкер і по 0,5 і 

по 2 євро… То з якими саме відбувається порівняння? Додаток Б з 

розрахунками не дає також відповіді на питання. То ж краще, мабуть, було б 

говорити про порівняння з базовою масою, або ТОВ «Керамейя». 

2. Відходи збагачення пегматитів містять 4,48% Na2O та 4,41% К2О. 

Цікаво, що такий високий вміст цінних оксидів лужних металів у відходах. 

Який там спосіб збагачення використовується? І який при цьому хімічний 

склад збагаченої сировини? 

3. Розділ 3, табл. 3.2 – яким чином встановлено кількісний 

мінеральний склад глин? У тексті йдеться, що «…за результатами 

комплексних досліджень…», але як саме? Чому при описі петрографічного 

аналізу глин не наведено фотознімків? Адже полімінеральна сировина може 

бути дуже цікаво проілюстрована. У зв’язку із цим виникли ще питання – як 

саме проводили петрографічний аналіз, враховуючи, що при використанні  

оптичної мікроскопії досить складно розрізнити полісинтетичні двійники 

розміром до 8 мкм. Яка необхідність була використовувати імерсійні 

препарати для дослідження глинистої сировини? Що було поставлено за мету 

довести саме цим способом?  

4. Потребують додаткових пояснень підсумки п. 3.2.2 (Розділ 3). 

Зокрема на с. 85 вказується, що при дослідженні вогневих проб утворюється 

значна кількість склофази - при підвищенні температури до 1150÷1200 °С, але 

чомусь – ніяких підтверджень не наводиться. «Значна кількість склофази» - 

це скільки? Мабуть, якимось фото структури чи РФА можна було б показати.  

5. В розділі 4, при дослідженні структурно-механічних властивостей 
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керамічних (п.4.1.1) мас не зрозуміло - з яких міркувань взяті співвідношення 

глина : добавка відходу (табл. 4.1). Чому до верхньосироватської та 

хорольської глини додавали 10 і 15 мас. % відходу, а до шестаківської і 

лужківської кількість відходу збільшується до 15-18% і 17-20 % відповідно? 

Чи використовували якісь методи планування складів?  

6.  В розділі 4 (п. 4.2.1) є вельми корисні, на мій погляд, дані щодо  

флюсуючої здатності відходів (табл. 4.3). Але кількість та властивості 

розплавів, що утворюються за температури випалу клінкерної цегли 

розраховано для «ідеальної» сировини. Виникає питання, чи враховане 

коливання складу сировини, або вплив інших компонентів керамічної маси 

на вказані характеристики? Тонкість помелу, хімічний склад сусідніх зерен 

твердої фази, з якою контактують розплавлені частки відходів... 

7. Розділ 4 (с. 132) «…в результаті досліджень встановлено, що для 

досягнення максимально ущільненої структури керамічного клінкеру відходи 

вуглевидобування мають бути дисперсністю до 60 мкм». Яких досліджень? 

Автором проведених? Чи з літератури?  

8.  Розділ 4 (с. 133) «…при випалі за температури 1100оС відбувається 

спучення за рахунок активного видалення продуктів вигоряння вуглистої 

речовини…» Не зовсім зрозуміло. Органіка вигоряє при значно нижчих 

температурах. До того ж, якщо говорити про нововолинські відходи, то там 

вуглецю приблизно 1%, то чи може бути спучення внаслідок цього? Як 

автором доведено, що причина спучення – це вигоряння органіки при цій 

температурі? Чи робили випал при 1000, 950оС - теж було спучування? Отже, 

не змінюючи температуру, а трошки змінивши швидкість нагрівання – 

вдається отримати бездефектний зразок? До того ж в тексті поблизу жодного 

згадування про склад маси – які відходи дають таке сильне спучування, у 

якій кількості. Посилання на п. 3.2.4 не дає вичерпної відповіді, бо там не 

приведені класичні термограми відходів.  

Разом із тим, необхідно відмітити те, що у роботі представлено багато 

цінних ідей - як з теоретичної, так і практичної точки зору. Охоплено велику 

кількість сировини для виготовлення будівельної кераміки, яка потенційно 
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може бути використана. Досить цікаво і змістовно показано теоретичні 

розрахунки. Автор використовує сучасні діаграми (наприклад, рис. 3.2) та 

пропонує цікаві ідеї системного підходу для вирішення проблем енерго- та 

ресурсозбереження (рис. 3.12). Добре, що автор роботи звернула увагу навіть 

на показники радіаційних властивостей відходів, оскільки в природі існують 

такі магматичні породи, у яких підвищений радіаційний фон.  

Цікавими є розширені дослідження формувальних властивостей 

керамічних мас із застосуванням методів фізико-хімічної механіки 

дисперсних структур, дослідження відходів нафтовидобування для зниження 

вологості формувальних мас, прогнозування характеристик властивостей 

розплавів потенційних спікаючих добавок (табл. 4.3), а матеріал з вивчення 

колірних характеристик цегли дуже наочний та структурований (табл. 4.12, 

4.13). 

Загальна оцінка дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Присяжної Л. В. «Ресурсо- та енергоощадна 

технологія клінкерних керамічних матеріалів» відповідає паспорту 

спеціальності 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів, є 

структурованою, логічною, цілісною, завершеною науково-дослідною 

роботою, яка базується на обґрунтованих наукових положеннях та 

достовірних результатах експериментальних досліджень, а отримані в ній 

результати вирішують задачу розробки сировинних композицій на основі 

некондиційної сировини та відходів виробництв та опрацювання 

технологічних параметрів для отримання клінкерної кераміки з високим 

рівнем експлуатаційних властивостей. 

За актуальністю, ступенем обґрунтованості наукових положень, 

достовірністю, науковою новизною, практичною цінністю, об’ємом і рівнем 

одержаних результатів, висновків, сформульованих в дисертації, повнотою їх 

викладення в опублікованих працях, робота відповідає вимогам до робіт на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, зокрема п. 9, 11, 12 

«Положення про порядок присудження наукових ступенів» (постанова КМ 

України № 567 від 24.07.2013 р.) щодо кандидатських дисертацій, а автор 
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роботи – Присяжна Лариса Василівна заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 – технологія 

тугоплавких неметалічних матеріалів (161 – хімічні технології та інженерія). 
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