
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Сидорова Олександра Миколайовича 

на тему: «Керування якістю лицьової поверхні природного каменю за 

допомогою фізико-хімічних методів», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 184 -  Гірництво

Рецензенти, які призначені Вченою радою Державного університету 

«Житомирська політехніка» (протокол № 1 від 20 січня 2020 р.): 

д.ф.-м.н., професор Москвін Павло Петрович, 

к.т.н., доцент Іськов Сергій Станіслагович,

на основі результатів засідання фахового семінару з попередньої 

експертизи дисертації Сидорова Олександра Миколайовича на тему: 

«Керування якістю лицьової поверхні природного каменю за допомогою 

фізико-хімічних методів» (протоколу №1 від 18 лютого 2020 р.) прийняли 

наступне рішення:

Науковий рівень дисертаційної роботи Сидорова Олександра 

Миколайовича на тему: «Керування якістю лицьової поверхні природного 

каменю за допомогою фізико-хімічних методів» відповідає вимогам Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії щодо 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Робота містить нові теоретико-методологічні положення і практичні 

розробки, які в сукупності вирішують наукову проблему, що полягає у є 

керуванні декоративними властивостями природного каменю на основі 

встановлення залежностей зміни декоративних та міцнісних характеристик 

природного каменю від інтенсивності фізико-хімічного впливу.

Актуальність теми дослідження.
Важливим фактором вибору природного каменю є однорідність 

облицювальних виробів за кольором та відтінком. Виготовити одну партію 

природного каменю однорідною за кольором та відтінком іноді буває



неможливо. Оскільки навіть в межах одного блоку природного каменю сляби 

мають різний відтінок кольору. Колір природного каменю однієї торгової марки 

може змінюватися в межах одного кар’єру. Відомо, що з глибиною кар’єру 

колір природного каменю темніє, а зерна мінералів зменшуються в розмірі.

Водночас існує проблема вибору природного каменю при реставрації 

будівель, оскільки більшість родовищ природного каменю перестали існувати 

або кар’єри відпрацювали запаси даної торгової марки природного каменю. 

При реставрації враховують антропогенну діяльність, що викликає забруднення 

повітря та є одним з основних факторів, що відповідає за розпад археологічних 

та історичних кам’яних пам’яток. При корозії природний камінь змінює колір. 

В цьому випадку ділянкам фасаду будівель з природного каменю, які 

реставруються, необхідно надавати подібний колір всього фасаду. В іншому 

випадку реставрована частина фасаду буде візуально виділятися.

Вплинути на колір природного каменю можливо фізико-хімічними 

методами. Наприклад помістити облицювальний камінь в концентрований 

агресивний розчин, який за складом буде наближений до атмосферного того 

регіону, де знаходиться споруда. Декоративні властивості природного каменю 

можна змінювати хімічними сполуками. Хімічні розчини можуть створювати 

захисний шар на поверхні природного каменю, змінювати колір та блиск.

Є багато інших фізико-хімічних методів, які здатні впливати на 

декоративні властивості природного каменю при його виготовленні. Але дані 

методи мало вивчені в науці.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами.
Робота виконувалася на кафедрі розробки родовищ корисних копалин 

ім. гіроф. Бакка М.Т. Державного університету «Житомирська політехніка» в 

межах науково-дослідних робіт -  «Розробка технології видобування блочного 

декоративного каменю дисковими машинами» (№ ДР 01191Л01934), в якій 

автор брав участь як виконавець.

Наукову новизну отриманих результатів представлено науковими 

положеннями, в яких вперше:



-  встановлено, що при впливі агресивних розчинів на породи основного 

складу протягом 720 год показники блиску поверхні каменю найбільше знижує 

кислий розчин на 26 од., найменше -  сольовий розчин на 3,7 од. В породах 

кислого складу сольовий розчин підвищує блиск на 3,3 од.;

-  встановлено, що при нагріванні всі зразки природного каменю світліють, 

що супроводжується зростанням до 62 % показника L кольорової системи CIELab, 

водночас залежність компоненти L кольорової системи CIELab поверхні зразків 

лабрадориту, Покостівського гранодіориту та Межиріченського граніту від 

температури нагрівання описуються поліномами другого порядку, для зразків 

Капустинського, Корнинського гранітів, Букинського габро -  ця залежність 

описується лінійними функціями;

-  отримано закономірності зниження міцності Букинського габро та 

Покостівського гранодіориту на стиск залежно від температури нагрівання, які 

описуються лінійними функціями. При температурі 900 °С Букинське габро 

втрачає міцність на стиск 42,5 %; а Покостівський гранодіорит -  81 %.

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:

-  розроблено методику експериментального дослідження впливу 

агресивного середовища на декоративність та якість продукції з природного 

каменю, що дозволить змінити колір поверхні свіжого природного каменю до 

необхідного значення;

-  встановлено та оцінено взаємодію фарбових матеріалів з поверхнею 

природного каменю, що дає уявлення про взаємодію рідини з поверхнею 

природного каменю. Серед досліджуваних зразків найбільший кут змочування 

має Межирічинський граніт;

-  розроблено методику оцінки стійкості природного каменю до високих 

температур, що дозволить змінити колір поверхні свіжого природного каменю 

до необхідного значення;

-  практичні результати досліджень реалізовано в технологічних процесах 

ВПТОВ «Гранітдрев», ТОВ «ГАБРОГОР», з сумарним очікуваним

економічним ефектом 359 тис. гри. на рік та у навчальному процесі Державного
*

університету «Житомирська політехніка».



Апробація результатів дисертації. Основні ідеї дисертації були 

оприлюднені під час науково-практичних конференцій, зокрема: 

Всеукраїнській науково-практичній on-line конференції аспірантів, молодих 

учених та студентів, присвяченої Дню науки (Житомир, Україна, 2019 р.), 

Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми геоінженерії та 

підземної урбаністики» (Київ, Україна, 2019 р.), Міжнародній науково- 

технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства» (Кривий Ріг, 

Україна, 2019 р.).

Повнота опублікування результатів дослідження

Основні положення дисертації викладені у 10 наукових працях, зокрема: 

6 -  статей у наукових фахових виданнях України (у т.ч. 1 -  стаття, що 

індексуються в наукометричній базі Scopus); 1 -  стаття у періодичному 

науковому виданні іншої держави, яка входять до Європейського Союзу (у т.ч. 

1 -  стаття, що індексуються в наукометричній базі Scopus); 3 тези на науково- 

практичних конференціях. Зазначені праці у повній мірі відображають основні 

результати дисертації і відповідають вимогам п. 1 1 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії затвердженого 

Постановою КМУ № 167 від 06 березня 2019 року.

Основні публікації, що відтворюють наукові результати проведеного 

дослідження:

С т ат т і у  н а у к о ви х  ф а хо ви х  ви д а н н ях  У країни:

1. Samedov A.M. Stressed-deformed state of mountain rocks in elastic stage

and between elasticity / A.M. Samedov, V.V. Vapnichna, V.O. Shlapak, O.M. 

Sidorov. В існ и к  Ж и т о м и р с ь к о го  дер ж а вн о го  т ехн о ло гіч н о го  ун іве р си т ет у  /  

С ерія: Т ехн ічн і науки . 2017. Том. 1. №2 (80). С. 181-188 (В ходит ь до переліку  

м іж н а р о д н о ї наукометричноїбази даних WorldCat; BASE; eLibrary, Google

Scholar).

2. European integration: treatment of stone processing enterprises waste in 

Ukraine / V.V. Korobiichuk, O.M. Sidorov, R.V. Sobolevskyi, V.O. Shlapak, A.O.
Kry v orushko. В існ и к  Ж и т о м и р е  ько го  д е р ж а в н о г о  т е х н о л о г іч н о г о



ун івер си т ет у. 2017. №1 (79). С. 182-190 ( до переліку  м іж народ но ї

науком ет рично ї бази  даних  WorldCat; BASE; eLibrary, Google Scholar).

3. Взаємодія фарбових матеріалів з поверхнею природного каменю /

І. В. Леонець, О. М. Сідоров, Д. С. Янович, С. О. Заруцький, О. М. Чала. В існик  

Ж и т о м и р сько го  д ер ж а вн о го  т ехн о ло гіч н о го  ун івер си т ет у. С ерія: Технічні 

науки . 2018. № 1 (81). С. 261-268 (. до переліку  м іж н а р о д н о ї

науком ет рично ї бази  даних  WorldCat; BASE; eLibrary, Google Scholar).

4. The influence of moisture on the colour characteristics of natural stone / 

V.V. Korobiichuk, R.V. Sobolevskyi, O.M. Sydorov, V.E Shamrai, V.O. Shlapak. 

В існ и к  Ж и т о м и р с ь к о го  д ер ж а вн о го  т ехн о ло гіч н о го  ун івер си т ет у. С ерія: 

Т ехнічн і науки . 2018. № 2 (82). С. 247-252 (В ходит ь до переліку  м іж н а р о д н о ї 

науком ет рично ї бази  даних  WorldCat; BASE; eLibrary, Google Scholar).

5. Change in the physical-mechanical and decorative properties of labradorite

under thermal exposure / V. Korobiichuk, V. Shlapak, R. Sobolevskyi, O. Sydorov, 

L. Shaidetska. Eastern-EuropeanJournal o f  E n te rp r ise  Techno log ies. 2019. Vol.

№ 1/12 (97). C. 14-20 (входить до переліку міжнародної наукометричної 

бази даних Scopus).
6. Оцінка впливу високої температури на облицювальний камінь з міцних 

гірських порід / В. В. Коробійчук, В. І. Шамрай, О. М. Сидоров, 

С.О. Заруцький. В існ и к  Ж и т о м и р ськ о го  д ер ж а вн о го  т ехн о ло гічн о го  

ун івер си т ет у. С ерія: Т ехн ічн і науки . 2019. № 1 (83). С. 241-250. (В ходит ь до  

переліку м іж н а р о д н о ї науком ет рично ї бази  даних  WorldCat; BASE; eLibrary, 

Google Scholar).

С т ат т я у  п ер іо д и ч н о м у  н а уко во м у  ви д а н н і ін ш о ї яка  входит ь

до Є вропейського  Сою зу:

7. Evalution of the effectiveness of natyral stone surface treatment of Ukraine

by mechanical and chemical methods / V. Korobiichuk, O. Shamrai, V. Levytskyi, R. 

Sobolevskyi, O. Sydorov. R u d a rsko -g eo lo sko -n a ftn i 2018. T. 33. №. 4.

C. 15-21 (Хорватія) (входить до переліку міжнародної наукометричної бази 

даних Scopus)

П уб ліка ц ії за  м а т ер іа ла м и  конф еренцій:



8. Зміна колірних показників природного каменю при його нагріванні / В.І.

Шамрай, О.М. Сидоров, О. Недогибченко. В сеукра їнсько ї науково-

практ ично ї on-line  конф еренц ії здобувачів ви щ о ї освіт и м о ло д и х  учених,

присвячено ї Д н ю  науки  (15-17 травня 2019 року, Житомир). Житомир: ЖДТУ. 

2019. С. 279.

9. Changes in the physical and decorative properties of natural stone 

under the influence of high temperatures / V. Korobiichuk, V. Shlapak, V. Mamrai, 

O. Sydorov. П роблем и  геоінженеріїта п ідзем но ї

ІІ-го ї М іж н а р о д н о ї науково -т ехн ічно ї конф еренц ії (29-31 травня 2019 р., Київ). 

Київ: КГІІ «імені Ігоря Сікорського». 2019. С. 66-70. URL:

https://geobud.kpi.ua/sites/default/files/conference/problemy_geoinzhenerii/2305201912 

48.pdf

10. Термічний вплив на фізико-механічні та декоративні властивості 

лабрадориту / О.М. Сидоров, С.О. Заруцький, В.В. Коробійчук. Р озвит ок  

пром исловост і т а сусп ільст ва  : М ат еріали  М іж на р о д но ї науково-т ехнічно ї 

конф еренц ії (22-24 травня 2019 р., Кривий Ріг). Кривий Ріг: ВНЗ «Криворізький 

національний університет». 2019. С. 11.

Публікації 1-3 мають змінену одну літеру в прізвищі здобувана. Під час 

фахового семінару було детально розглянуто ці праці та встановлено, що праці 

1-3 належать здобувачеві.

Було запропоновано офіційних опонентів, які є провідними фахівцями із 

заявленої спеціальності та за темою дисертаційної роботи:

-  доктора технічних наук, доцента, професора кафедри геоінженерії 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» Фролова Олександра Олександровича;

-  кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри відкритих 

гірничих робіт Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» Ложнікова Олексія Володимировича.

https://geobud.kpi.ua/sites/default/files/conference/problemy_geoinzhenerii/2305201912


Висновок. Дисертація Сидорова О.М. на тему: «Керування якістю 

лицьової поверхні природного каменю за допомогою фізико-хімічних методів» 

є завершеною науковою роботою, метою якої є керування декоративними 

властивостями природного каменю на основі встановлення залежності зміни 

декоративних та міцністних характеристик природного каменю від 

інтенсивності фізико-хімічного впливу.

Дисертаційна робота за своїм науковим рівнем, актуальністю виконаних 

досліджень, практичним значенням, обсягом і оформленням повністю 

відповідає вимогам п. 9-12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою КМУ № 167 від 

06 березня 2019 року, щодо дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальності 184 -  гірництво.

Рекомендується прийняти до захисту дисертаційну роботу Сидорова 

Олександра Миколайовича на тему: «Керування якістю лицьової поверхні 

природного каменю за допомогою фізико-хімічних методів».
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