ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА НА ДИСЕРТАЦІЙНУ РОБОТУ
СТЕПАСЮКА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА
“ЕФЕКТИВНІ БЕТОНИ ТА РОЗЧИНИ НА МАЛОКЛІНКЕРНОМУ
ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТІ”,
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби
Представлена дисертація складається із вступу, семи розділів, висновків,
списку використаних джерел із 144 найменувань і 2 додатків. Загальний об’єм
дисертації 173 сторінки, в тому числі 151 сторінки основного тексту, 40
таблиць, 61 рисунок і 8 сторінок додатків. Загальний об’єм автореферату
дисертації становить 21 сторінку.
Актуальність теми
Актуальність теми дисертаційної роботи не викликає сумніву і в першу
чергу

визначається

зниженням

енергоємності

в

технології

отримання

малоклінкернихшлакопортландцементів за рахунок зниження вмісту клінкеру в
межах 5-19% у складі цементу та відповідного збільшення активних
мінеральних добавок.
Методичний рівень досліджень
Для доказу своїх наукових гіпотез та обґрунтувань технічних рішень
автор

використавметоди

математичного

планування

експериментів

з

отриманням та технологічним аналізом відповідних експериментальностатистичних моделей. Реологічні та структурно-механічні властивості водних
паст на основі МШПЦ досліджені із застосуванням методів визначення
пластичної міцності та швидкості проходження ультразвукових хвиль. Фазовий
склад та структуру цементного каменю ідентифікував за допомогою
рентгенофазового аналізу та електронної мікроскопії. Комплекс основних
будівельно-технологічних

властивостей

цементів,

бетонів

та

розчинів

досліджував за чинними стандартизованими методами та методиками.
Достовірність і наукова новизна проведених досліджень
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Розкрито механізм дії комплексної сульфатно-фторидно-лужної добавки
в

напрямку

активації

твердіння

та

структуроутворення

малоклінкернихшлакопортландцементів. Механізм проявляється, по-перше, в
збільшенні кількості гелю Si(OH)4за рахунок гідролізу Na2SiF6 у воді
затворення з подальшою його взаємодією з вапном в сторону утворення
низькоосновних гідросилікатів кальцію; по-друге, вивільненні лугу як продукту
реакції Na2SiF6 і Са(ОН)2 з подальшою його взаємодією з шлаковим склом в
сторону утворення гідроалюмосилікатів кальцію; в-третє, зазначені фази
продуктів гідратації сприяють зростанню густини, міцності при стиску та
зменшенню

капілярної

пористості

штучного

каменю

на

основі

малоклінкерногошлакопортландцементу. Автором отримано комплекс нових
експериментально-статистичних моделей показників реологічних і фізикомеханічних

властивостей

як

активованого

малоклінкерного

шлакопортландцементу, так і бетонів та розчинів на його основі, що кількісно
характеризують вплив основних технологічних факторів, ефектів їх взаємодії в
напрямку

проектування

складів

бетонних

та

розчинових

сумішей

з

необхідними експлуатаційними характеристиками.
Практична значимість отриманих результатів
На основі аналізу експериментально-статистичних моделей розроблені
рекомендації

щодо

оптимізації

активованих

технологічних

параметрів

сульфатно-фторидною

отримання
добавкою

малоклінкернихшлакопортландцементів та матеріалів на їх основі, а саме:
важких бетонів з міцністю при стиску від 50 до 80 МПа, фібробетонів із
збільшеною міцністю на розтіг при згині, легких неавтоклавнихпінобетонів з
підвищеними

фізико-механічними

властивостями;

конструкційно-

теплоізоляційних легких бетонів середньою густиною від 1450-1800 кг/м3 і
міцністю при стиску 11-18 МПа; сухих будівельних сумішей з міцністю на
стиск від 5 до 20 МПа для виготовлення мурувальних розчинів та розчинів для
влаштування покриттів підлог. В роботі Ю.О. Степасюказапропоновано
номографічні

залежності

малоклінкерного

міцності

матеріалів

шлакопортландцементу,

що

на

основі

активованого

дозволяють

прогнозувати
2

міцність матеріалів при заданому компонентному складі та визначати витрату
одного із компонентів при заданому вмісті інших.
На основі запропонованих технологічних рішень та розроблених складів
здійснена дослідно-промислова апробація в умовах підприємства ТзОВ “Завод
будівельних конструкцій” (м. Луцьк) по випуску фундаментних блоків типу
ФСБ і колодязних кілець типу КС на основі розробленого складу
малоклінкерного шлакопортландцементу з вмістом клінкеру менше 19%.
Економічний

ефект

від

доробки

обумовлений

зменшенням

витрат

портландцементного клінкеру та зменшенням енерговитрат при суттєвому
покращенні експлуатаційних характеристик.
Повнота відображення основних положень дисертації у виданих
роботах
Основні положення дисертації опубліковані в 21 науковій праці, з них 8
статей у фахових науково-технічних виданнях України, 7 публікацій в
матеріалах вітчизняних та міжнародних конференцій, 3 у закордонних
виданнях та 3 деклараційних патентів на корисні моделі.
Ідентичність автореферату основним положенням дисертації
Автореферат по своїй структурі відповідає основному змісту дисертації.
Наукові положення і висновки дисертації в авторефераті викладені повністю.
Він містить необхідну інформацію, яка дає достатнє уявлення сутності
досліджень і отриманих результатів.
Аналіз змісту дисертації
Вступ. У вступі до дисертації обґрунтовано актуальність теми,
сформульовано мету і задачі досліджень, викладено наукову новизну та
практичне значення результатів роботи, особистий внесок здобувача, наведені
дані щодо апробації результатів досліджень.
Розділ 1.Проаналізовано стан наукової проблеми, сформульовано наукову
гіпотезу та обґрунтовано напрямки досліджень.Зазначено, що для отримання
ефективних

бетонів

і

розчинів

на

основі

малоклінкерного

шлакопортландцементу з вмістом клінкеру менше 19% можливо за рахунок
оптимальної тонини помелу з активним сульфатним активатором при
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додатковій

активації

його

комплексною

добавкою

у

вигляді

суміші

кремнійфториду та гідрооксиду кальцію. Таким технологічним прийомом
забезпечується

зниження

як

енергоємності,

так

і

енерговитрат

при

виробництвімалоклінкернихшлакопортландцементів.
Розділ 2.Наведено характеристики сировинних матеріалів, загальну блоксхему досліджень і основні методи досліджень реологічних і фізико-механічних
властивостей отриманих матеріалів згідно діючих нормативних документів.
Розділ 3.Розглянуті результати досліджень можливих шляхів активації
малоклінкерного шлакопортландцементу. Встановлено вплив величини питомої
поверхні на міцнісні характеристики малоклінкерного шлакопортландцементу
та

шляхи

зниження

енерговитрат

при

його

помелі.

З

залученням

інтенсифікатору помелу пропіленгліколю та суперпластифікаторуSikaVC 225
досягнуто збільшення питомої поверхні в’яжучого від 3000-3200 см2/г до 4500
см2/г , що дало змогу підвищити активність цементу на 25-30% при вмісті
клінкеру 12% та фосфогіпсу 7,5%. У результаті досліджень встановлено, що
ефективним є двохстадійнийспосіб помелу, при якому спочатку здійснюється
помел цементного клінкеру, а потім спільний помел клінкеру і шлаку. При
цьому способі активність в’яжучого збільшується на 30% в порівнянні з
одностадійним помелом. Визначено, що найбільш ефективним прискорювачем
твердіння при значенні питомої поверхні 4500 см2/г для даного типу цементу
при його гідратації є суміш кремнійфтористого натрію та вапна. При
гідролізіNa2SiF6зростає кількість гелю Si(OH)4, а при взаємодії Na2SiF6з
Са(ОН)2 утворюється луг, який додатково активує шлакову складову цементу,в
результаті чого в продуктах гідратації цементу утворюється значна кількість
низькоосновних гідросилікатів та гідроалюмосилікатів кальцію, що сприяє
зростанню міцності штучного каменю до 46,7МПа.
Розділ

4.Присвячений

дослідженню

особливостей

гідратації

та

структуроутворення малоклінкерного шлакопортландцементу. З наведених
кінетичних залежностей змін пластичної міцності цементних паст і швидкості
проходження через них ультразвукових хвиль

відмічені ділянки, що

відповідають за утворення коагуляційної та кристалізаційної структур на
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початковій стадії гідратації. Найбільша швидкість ультразвукових хвиль
притаманна для в’яжучого, яке містить у своєму складі комплексну добавку, що
складається з кремнійфториду натрію та негашеного вапна. За даними РФА і
електронної мікроскопії фазовий склад цементного каменю на ранній стадії
твердіння (7 діб) представлений переважно гідросульфоалюмінатами та
гідросилікатами кальцію, на більш пізніх етапах твердіння (28 діб) – сумішшю
низько- та висоскоосновних гідросилікатів кальцію з незначним вмістом
гідроалюмосилікатів кальцію, що суттєво зменшує пористості затверділого
цементного каменю.
Розділ 5.Розглянуті технологічні параметри отримання важких бетонів на
основі активованогомалоклінкерного шлакопортландцементу. Оптимізацію
основних технологічних параметрів виконано з залученням математичного
планування експерименту за рахунок реалізації трирівневогодвохфакторного
плану. В якості варійованих факторів були обрані витрата в’яжучого, вміст
пластифікуючих добавок. Для забезпечення сульфатно-лужної активації до
складу малоклінкерного шлакопортландцементу вводили негашене вапно в
кількості 3% від маси в’яжучого та кремнійфторид в кількості 2%. Після
проведення обробки і статистичного аналізу експериментальних даних автором
отримані математичні моделі водопотреби бетонної суміші та міцності бетону
на

стиск

у

вигляді

поліноміальних

рівнянь

регресії.

Дослідженнями

встановлено, що збільшення вмісту запропонованих пластифікаторів у вигляді
суміші до 0,6% від маси цементу сприяє зниженню водопотреби бетонної
суміші від 20 до 35%, зниженню В/Ц та збільшенню міцності ранньої (до 40
МПа), так і марочної (більше 60 МПа) в 2 рази. Отриманий автором комплекс
експериментально-статистичних моделей дозволяє розраховувати склади
важких бетонів нормального та прискореного твердіння з заданою міцністю та
рухомістю

на

основі

оптимізованого

складу

малоклінкерного

шлакопортландцементу.
У розділі показано, що бетон на основі активованого малоклінкерного
шлакопортландцементу, на відміну від звичайного, забезпечує достатній захист
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сталевої арматури від корозії і його можна рекомендувати для виготовлення
залізобетонних конструкцій.
Розділ 6. Наведені дослідження фібробетонів і легких бетонів на основі
активованого

малоклінкерного

шлакопортландцементу.

З

залученням

трирівневогочотирифакторного плану та аналізу результатів оптимізації
отримані математичні моделі водопотреби бетонної суміші та міцності бетону
на стиск і розтяг при згині. Аналіз експериментальних результатів вказує на те,
що міцність фібробетону на стиск зростає на 40% при збільшенні витрати
в’яжучого від 300 до 500 кг/м3 та добавки суперпластифікатора СП-1 від 0 до 3
кг/м3, що пов’язано із зменшенням В/Ц, необхідного для отримання бетонної
суміші заданої рухливості.
Визначено, що вміст фібри є найбільш суттєвим фактором який впливає
на міцність бетону на розтяг при згині, а саме, за рахунок трьохмірного
дисперсного армування цементної матриці бетону волокнами базальтового
волокна міцність бетону на розтяг при згині збільшується майже вдвічі в
порівнянні з міцністю традиційного бетону.
Побудовані номограми міцності фібробетону на основі активованого
малоклінкерного шлакопортландцементу дозволяють прогнозувати міцність
бетонів при заданому компонентному складі та визначати витрату одного із
компонентів при заданому вмісті інших, що, в сукупності, може бути
використано для проектування складів фібробетонів з комплексом заданих
властивостей.
В

роботі

відзначено,

шлакопортландцементу,

у

що

бетони

порівнянні

із

на

основі

бетонами

малоклінкерного
на

звичайному

портландцементі, характеризуються меншою морозостійкістю, показники якої
зростають в більш пізні строки твердіння. Збільшення вмісту в’яжучого та
добавки суперпластифікатора СП-1 в фібробетонах призводить до різкого
підвищення показника морозостійкості завдяки зменшенню В/Ц та відкритої
пористості бетону. Розглянута можливість отримання на основі розробленого
складу малоклінкерного шлакопортландцементу неавтоклавного пінобетону
стандартних марок за густиною та міцністю та конструкційно-теплоізоляційних
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тирсобетонів з середньою густиною 1450-1800 кг/м3 і міцністю при стиску 1118 МПа.
Розділ 7. Наведені результати досліджень будівельних розчинів на основі
сухих

будівельних

сумішей,

що

містять

активований

малоклінкерний

шлакопортландцемент, з міцністю на стиск від 5 до 20 МПа.За результатами
досліджень були отримані експериментально-статистичні моделі водопотреби,
терміну придатності, водоутримуючої здатності та міцності розчинів і
побудовані номограми міцності мурувальних розчинів, які дозволяють
прогнозувати міцність при заданому компонентному складі або визначати
витрату одного із компонентів при заданому вмісті інших.
Розглянуто питання щодо мінімізації вартості сухих будівельних сумішей
для мурувальних розчинів при заданих нормованих значеннях їх властивостей.
Дисертація і автореферат Степасюка Юрія Олександровича акуратно
оформлені і добре проілюстровані. В роботі наявні експериментальна та
теоретична частина, що розкривають її наукову новизну. Викладення роботи
послідовне, з чітко сформульованими проміжними і загальними висновками, з
якими можна погодитись.
Зауваження по роботі:
1. Незрозуміло, чому така розбіжність трактовки актуальності роботи в
авторефераті (1/4 сторінки) з актуальністю в дисертації (2,5 сторінки)?
2. У пункті “зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами” не
вказано роль автора в виконанні робіт по держбюджетній тематиці, є тільки
посилання на назву теми та номер державної реєстрації.
3. Автор некоректно відобразив “предмет дослідження”та основні положення
наукової новизни, з яких незрозуміло вклад автора як в теорію питанняв
напрямку розкриття чи встановлення механізму дії комплексних добавок на
процеси структуроутворення, так і практичну значимість – незрозуміло які
фактори впливають на зниження енергоємкості процесу виготовлення
розроблених

складів

малоклінкернихшлакопортландцементів,

враховуючи

двохстадійного способу помелу?
7

4. Розділ 1 дисертації закінчується параграфом 1.3 А де продовження Розділу в
напрямку трактовки теоретичних передумов та задач досліджень: наукової
гіпотези, мети роботи та задач досліджень? Літературний огляд виконано на
основі застарілих першоджерел, а де ж нові погляди на сутність проблеми,
направленої на зниження енергоємності в виробництві такого класу цементів?
5. Розділ 2 можна було б значно скоротити, якщо звести хімічні склади
використаних сировинних матеріалів в одну таблицю, не приводити повторні
посилання на умовні скорочення – вони є в наявності в переліку умовних
посилань та не описувати так детально основні постулати математичного
планування, достатньо було б посилання на першоджерела. В цьому розділі
відсутні посилання на сучасні бази даних по ідентифікації новоутворень.
6.Розділ 3, параграф 3.1, сторінка 49 – наведені графіки впливу добавок на
кінетику помелу в’яжучого при одно- та двохстадійному помелі абсолютно
ідентичні!!!; на сторінці 54 після фрази “…..до уповільнення твердіння і
деякого падіння міцності” слід було б надати посилання на відомі роботи, що
пояснюють проходження даних процесів; в параграфі 3.3. фігурує фраза
“ефективність використання добавок….”, але незрозуміло по якій методиці
було оцінено ефективність добавок?; на сторінці 59, параграф 3.4 є посилання
на мету роботи – незрозуміло чому, адже вона у Вступі вже відмічена?
7. Розділ 4, параграф 4.1, сторінка70 – при опису процесів початкового
структуроутворення

було

б

доцільно

зробити

посилання

на

роботи

Гранковського І.Г.; сторінки 71, 73, рис. 4.1, рис. 4.2 – не видно ділянок
формування структур, де вони?; сторінка 75 – не вказано вміст склофази в
доменному шлаку?
8. По Розділам 5, 6 і 7 наведені розрахунки складів матеріалів на основі
розробленого малоклінкерного шлакопортландцементу слід булу б винести в
Додатки; незрозуміло за рахунок якого механізму забезпечується захист
сталевої арматури в бетонах на малоклінкерному шлакопортландцементі
(сторінка 102)?
9. Перелік першоджерел оформлено не у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ
7.1:2006, є пропуски як року видання, так і кількості сторінок.
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Загальна оцінка роботи
1. Незважаючи на відмічені зауваження, представлена робота по формальним
ознакам є закінченою науковою працею і по своїй суті відноситься до чисто
технологічних робіт.
2. Отримані результати, висновки, номографічні розрахунки та рекомендації,
що

викладені

у

дисертації,

характеризуються

достатньо

вагомим

обґрунтуванням і базуються на узагальненні відомих теоретичних та
експериментальних досліджень. Матеріал, що викладений у даній роботі,
характеризується достатньою послідовністю та логічністю.
3. Проаналізувавши обсяг проведених досліджень, актуальність, наукову і
практичну новизну, особистий внесок автора, а також достовірність отриманих
результатів,

вважаю,

що

робота

“Ефективні

бетони

та

розчини

на

малоклінкерному шлакопортландцементі” за структурою, обсягом і змістом
відповідає вимогам ВАК України до кандидатських дисертацій, а її автор –
Степасюк Юрій Олександрович заслуговує на присудження наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та
вироби.
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