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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Тенденція постійного зростання цін на опалення 

приміщень, зокрема природним газом, зобов’язує утеплювати вже збудовані 

будівлі або будувати нові, використовуючи матеріали з високими 

теплоізоляційними характеристиками, з метою зменшення тепловтрат. 

Останні будівельні матеріали коштують значно більше за традиційну 

керамічну або силікатну цеглу, тому існує актуальне питання зменшення 

вартості продукції. Вирішити це питання можливо шляхом застосування 

відходів як сировини. Такий підхід має не тільки економічний, а й 

екологічний ефект: зменшення обсягів добування первинної сировини і площ 

полігонів для зберігання відходів. 

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

Магістерська дисертація виконана у Інституті енергозбереження та 

енергоменеджменті у відповідності з тематичним планом науково-дослідних 

робіт Міністерства освіти і науки України. 

Метою  роботи є визначення вмісту відходів виробництва мінеральної 

вати  у складі будівельних матеріалів для підвищення їх теплоізоляційних 

властивостей і захисту від електромагнітних полів. 

Для досягнення мети магістерської дисертації поставлено наступні 

задачі дослідження: 

- Проаналізувати патентні дослідження, вітчизняну і зарубіжну 

літературу стосовно впливу теплового та електромагнітного випромінювання 

на організм людини. 

- Проаналізувати склад і властивості сировини для виробництва 

будівельних матеріалів. 

- Визначити вміст мінеральної вати та відходів її виробництва у складі 

будівельних матеріалів. 



- Визначити рівень електромагнітного і теплового випромінювань від 

вмісту мінеральної вати у будівельних матеріалах. 

Об’єкт дослідження – процес виробництва керамічного блоку  з 

додаванням відходів мінеральної вати. 

Предмет дослідження – підвищення теплоізоляційних властивостей 

керамічного блоку, який містить відходи виробництва мінеральної вати. 

Методи дослідження. Для визначення коефіцієнту теплопровідності і 

опору теплопередачі проведено досліди методом, у якому шукані величини 

обчислюються за вимірюваним значенням густини теплового потоку. При 

дослідженні проходження електромагнітних хвиль через будівельні 

матеріали застосовано метод радіопросвічування. 

Наукова новизна роботи. Встановлено залежності коефіцієнту 

теплопровідності і опору теплопередачі від вмісту відходів мінеральної вати 

що мають вигляд y = 0,0036x2 - 0,0279x + 0,1684 і y = -0,1182x2 + 0,9098x + 

2,632 відповідно. 

Практична значимість роботи. Обґрунтовано склад будівельних 

матеріалів з додаванням мінеральної вати, що підвищує їхні теплоізоляційні 

властивості.  Досліджено, що найкращі теплоізоляційні показники 

властиві зразку керамічного блоку, який на 35% складається з мінеральної 

вати. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що 

включені до дисертації, оприлюднені на І Науково-технічній конференції 

магістрантів ІЕЕ (Київ, 21-22 листопада 2018 року). 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається із 

вступу, 4-х розділів і висновку, викладених на 99 сторінках машинописного 

тексту, у тому числі містить 28 ілюстрацій, 38 таблиць і список використаних 

джерел з 54 найменувань на 6 сторінках. 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розглянуто актуальність обраної теми, обґрунтовано 

необхідність проведення наукових досліджень з вказаного напрямку, 

проаналізовано вітчизняну та зарубіжну літературу, виконано патентний 

пошук за спорідненою тематикою. 

У першому розділі проаналізовано ринок будівельних матеріалів, 

зокрема керамічної цегли та мінеральної вати, визначено основні тенденції 

будівництва, наведені властивості і характеристики будівельних матеріалів. 

Ринок будівельних матеріалів відображає загальну картину 

будівельного сектору у країні. У 2017 році ринок будівельних матеріалів 

зазнав піднесення. У зв’язку з введенням нових норм будівництва  вартість 

житла підвищується, що призводить до падіння попиту та зниження кількості 

нових побудов. За перше півріччя 2018 року вартість житла зросла в 

середньому на 10%. Відповідно знижується потреба у виробництві 

будівельних матеріалів, зокрема керамічної цегли (на початку 2018 року 

спостерігалася тенденція до зниження виробництва на 7% порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року), що видно на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Імпорт/експорт цегли будівельної та блоків для підлоги 

Для утеплення фасадів в Україні використовують полістирол та 

мінеральну вату. На долю останньої приходиться майже 65%. Попри те, що 

на вітчизняному ринку існують десятки виробників мінеральної вати, наразі 

зменшуються обсяги експорту та збільшуються обсяги імпорту. 

У другому розділі описані методи визначення теплопровідності 

керамічного блоку, наведені значення експериментів та їх обробка, визначено 

точку роси у стіні із запропонованого будівельного матеріалу, обґрунтовано 

економічний ефект при зведені фасадних стін багатоповерхового будинку. 

Для визначення коефіцієнту теплопровідності і опору теплопередачі 

проведено досліди методом, у якому шукані величини обчислюються за 

вимірюваним значенням густини теплового потоку. На рисунку 2 зображено 

схему фрагменту стіни, на якій закріплені датчики для визначення густини 

теплового потоку. 

 

Рисунок 2 – Вид фрагменту стіни з теплової сторони, охваченої 

тепловими датчиками 

Результати експериментального дослідження з визначення коефіцієнту 

теплопровідності та опору теплопередачі представлені у таблиці 1. 

 



Таблиця 1 - Зведені розрахункові дані 

Вміст МВ 𝜔0=0% 𝜔1=1% 𝜔2=1,5% 

𝜆0,
Вт

м ∙ ℃
 𝑅0,

м2 ∙ ℃

Вт
 𝜆А,

Вт

м ∙ ℃
 𝑅А,

м2 ∙ ℃

Вт
 𝜆Б,

Вт

м ∙ ℃
 𝑅Б,

м2 ∙ ℃

Вт
 

20% 0,128 3,92 0,14 3,57 0,146 3,42 

25% 0,129 3,88 0,134 3,73 0,137 3,65 

30% 0,107 4,66 0,119 4,21 0,125 4,0 

35% 0,102 4,9 0,107 4,67 0,109  4,59  

40% 0,116 4,31 0,12 4,17 0,122 4,11 

45% 0,117 4,27 0,132 3,79 0,139 3,6 

 

Рисунок 3 ілюструю дані таблиці 1 для різної вологості кладки. 

 

Рисунок 2 – Залежність опору теплопередачі від вмісту мінеральної 

вати і вологості кладки 

Встановлено залежність коефіцієнту теплопровідності від вмісту 

відходів мінеральної вати, що має вигляд y = 0,0036x2 - 0,0279x + 0,1684. 

Залежність опору теплопередачі від вмісту відходів мінеральної вати 

має вигляд y = -0,1182x2 + 0,9098x + 2,632. 
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Визначено, що найменший коефіцієнт теплопровідності 𝜆 = 0,107 
Вт

м∙℃
  

і найбільший опір теплопередачі 𝑅 = 4,67 
м2∙℃

Вт
 досягається при вологості 

кладки 𝜔=1,0% у зразку керамічного блоку, який на 35% складається з 

мінеральної вати.  

Досліджено розташування точки роси у різних стінах (без утеплення, з 

утепленням ззовні і зсередини). Виявлено, що у досліджуваному зразку 

випадіння конденсату неможливе, оскільки криві розподілення тисків не 

пересікаються. 

Розраховано витрати на спорудження фасаду дев’ятиповерхового 

будинку з різних матеріалів (силікатна цегла, керамічний блок з пустотами 

для заповнення мінеральною ватою, керамічний блок, у суміш якого входить 

мінеральна вата). Вартість і витрати будівельних матеріалів наведені у 

таблиці 2. 

Таблиця 2 – Ціна і витрати будівельних матеріалів 

Матеріал Витрата Ціна 

Пінопласт – 85 грн/м2 

Цегла 317 шт/м2 7,5 грн/шт 

Блок 1 16 шт/м2 150 грн/шт 

Блок 2 16 шт/м2 125 грн/шт 

 

Виявлено, що найдешевший варіант – будівництво з нового 

розробленого матеріалу – керамічного блоку, у суміш якого входить 35% 

мінеральної вати. Вартість будівництва складає 4,22 млн грн у порівнянні з 

5,2 млн грн. (силікатна цегла+утепленння пінопластом) і 5,02 млн грн. 

(керамічний блок з пустотами для заповнення мінеральною ватою). 



У третьому розділі розглянуто електромагнітні випромінювання та 

можливість захисту від них за допомогою будівельних матеріалів. 

Ослаблення радіосигналу залежить від матеріалу зведення стіни та її 

товщини (таблиця 3). 

Таблиця 3 - Ослаблення радіосигналу 

Матеріал Товщина, 

мм 

Поглинання, дБ 

900 МГц 2.4 ГГц 3 ГГц 5 ГГц 10 ГГц 

Цегла  120   15  15 

Цегла 

оштукатурена 

120  5    

Бетон 102 12     

Бетон, 

облицьований 

цеглою 

192 14 14    

Залізобетон 203 27  14,5  21 

Шлакобетон 460      

Бетон 

(зовнішня 

стена) 

685  53    

Капітальна 

стіна 

700   16  12 

 

Як видно з таблиці, ослаблення сигналу також залежить від частоти 

цього сигналу. Так, для стіни товщиною 192 мм, зведеної з бетону та 

облицьованої, ослаблення однакове при частотах 900 МГц і 2,4 ГГц, а для 

залізобетонної стіни товщиною 203 мм поглинання на частоті 900 МГц 

на12,5 дБ більше, ніж на частоті 3 ГГц. 



Одним із головних факторів, що впливають на значення електричних 

параметрів є вологість матеріалу. Послаблення радіохвиль різко збільшується 

при збільшенні показника вологості, що видно на прикладі глини (таблиця 4). 

Діелектричні  

Таблиця 4 - Глибина проникнення для деяких матеріалів 

Матеріал 휀 ˊ 휀˝ 𝛿р (м) при λ=3 см 

Кварцевий пісок 2,3 0,003 2,5 

Граніт 4,6 0,05 0,2 

Базальт 5,3 0,26 0,042 

Воді прісна 60 27,0 1,2·10-3 

Сухий лід 1,8 6,0·10-4 10,7 

Сухий сніг 3,0 1,2·10-4 68,9 

Глина з об’ємним вмістом 

вологості 

𝑚𝑣 = 0,05 /см3 

𝑚𝑣 = 0,34 /см3 

 

 

3,1 

21 

 

 

0,1 

4,8 

 

 

0,08 

4,5·10-3 

 

 Так, при вологості збільшенні вологості 𝑚𝑣 з 0,05 /см3 до 0,34 /см3 

діелектричні складові 휀І і 휀ІІ , що є обернено пропорційними ослабленню 

електромагнітних хвиль, зменшуються у 30 і 4,4 рази відповідно. 

Експериментальне дослідження  параметрів послаблення 

радіосигналів у стінах будівель проведено методом радіопросвічуванням, 

схема установки якого зображена на рисунку 3. 



 

Рисунок 3  – Блок-схема вимірювання частотних залежностей модуля і 

фази коефіцієнта передачі через стіни 

Ослаблення сигналу вимірювалося у цегляних стінах товщиною t = 50 і 

30 см. Для кожної стіни вимірювання проводилися у трьох різних 

положеннях (рисунок 4): 

1) Передавач і приймач притиснуті до стіни. 

2) Передавач притиснутий до стіни, приймач знаходиться за стіною на 

відстані 1 м від передавача. 

3) Передавач притиснутий до стіни, приймач знаходиться за стіною на 

відстані 2 м від передавача. 

 

Рисунок 4 – Схема розміщенні передавачів(Т) і приймачів (R)  



При аналізі результатів експерименту необхідно брати до уваги 

відображення сигналу на стіни при нормальному падінні радіохвилі і 

«фокусування» хвильового потоку внаслідок рефракції. «Фокусування» 

радіохвилі внаслідок рефракції призводить до заниження величини 

поглинання, як пояснюється на рисунку 5. Сферична радіохвиля, що 

поширюється з точки О1 при переході з середовища з показником заломлення 

n1 у середовище з показником n2 і знову у середовище з показником n1 

притиснюється з осі О1О2. 

 

Рисунок 5 – Звуження («фокусування») радіохвилі при проходженні 

через стіну 

 

У кінці експериментальних досліджень отримано наступні результати 

ослаблення: 

1) Q≈ 2,5 ± 1дБ; 

2) Стіна 30 см Q≈ 5,5 ± 1дБ 

Стіна 50 см Q≈ 9,5 ± 1дБ 

3) Стіна 30 см Q≈ 3 ± 1дБ 

Стіна 50 см Q≈ 6 ± 1дБ 



У четвертому розділі розроблено стартап-проект і патент на корисну 

модель. 

Для комерціалізації проекту здійснено маркетингову оцінку продукту – 

SWOT-аналіз, порівняння з існуючою продукцією (технологією), прогноз 

конкурентоспроможності та інші фактори теоретичної підготовки стартап-

проекту. 

У таблиці 5 наведено зміст, напрямки застосування, а також вигоди, які 

отримує людина при використанні цього проекту. 

Таблиця 5 -  Ідея проекту 

Зміст  Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Додавання відходів 

виробництва мінеральної 

вати до складу цегли 

1. Будівництво приватних і 

багатоповерхових будинків 

Час будівництва на 30% 

менший, ніж  при 

будівництві цеглою 

стандартних розмірів 

2. Утилізація відходів 

мінеральної вати 

Економія площ полігону 

 

У таблиці 6 наведені основні риси перелічених споживачів. Потреба, 

що формує ринок для цегли, каменів та блоків, з яких виконують стіни, – 

високі теплоізоляційні властивості. 

Таблиця 6 – Характеристика потенційних клієнтів  

Цільова аудиторія Відмінності у поведінці  Вимоги споживачів  

Компанії-

забудовники 

Звертають увагу на 

сертифікати відповідності, 

ліцензії, ціна матеріалу 

До продукції: великий термін 

експлуатації, відповідність 

зазначеним властивостям 

Одноразовий 

споживач (будує 

собі будинок) 

Звертає увагу на ціну 

матеріалу, характеристики 

До компанії-постачальника: 

гарантія на якість матеріалу, 

надійне транспортування 

 



На основі досліджень ринкових умов та порівнянні характеристик 

різних товарів розроблено SWOT-аналіз, який представлено у таблиці 6. 

Таблиця 4.12 – SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

- фізико-технічні властивості  

- ціна (у порівнянні з КБ) 

- економія часу 

- екологічність 

Слабкі сторони: 

- ціна (у порівнянні з 

керамічною цеглою) 

- невідома технологія для 

споживачів 

Можливості: 

- вихід на міжнародний ринок 

- витіснення товарів-

конкурентів 

- збільшення об’ємів 

виробництва 

- збільшення робочих місць 

- удосконалення складу 

Загрози: 

- новизна товару 

- низька купівельна 

спроможність споживачів 

- занепад ринку будівельних 

матеріалів 

- перенасичення ринку 

будівництва нерухомості 

 

Найбільшу загрозу становить перенасичення ринку нерухомості 

(особливо у столиці), що призводить до призупинення будівництва нових 

будівель та яке наслідок зменшення попиту на будівельні матеріали. 

У ході створення стартап-проекту обрано наступні стратегії: 

 спосіб охоплення ринку – стратегія концентрованого маркетингу; 

 шлях розвитку – стратегія диференціації; 

 конкурентна поведінка – стратегія наслідування лідеру; 

 оптимальна система збуту – канал першого рівня (продаж з заводу до 

роздрібного продавця); 

 концепція маркетингових комунікацій – event-маркетинг, еmail-

маркетинг, реклама в інтернеті, ТБ, радіо. 



Оформлення патенту на корисну модель включає в себе реферат, опис і 

формулу корисної моделі. 

Теплоізоляційний блок відноситься до промисловості виробництва 

керамічних матеріалів, переважно до складу мас для виготовлення 

керамічних блоків. Випалений будівельний теплоізоляційний блок з 

представленої маси належить до будівництва і може бути використаний при 

зведенні стін житлових будинків, корпусів виробничих приміщень, 

промислових будівель, у яких необхідні стіни з високими теплоізоляційними 

властивостями для заощадження коштів на опалення приміщень у холодний 

період року. 

ВИСНОВКИ 

1. Проаналізовано ринок будівельних матеріалів та сучасних тенденцій 

будівництва. Визначено, що керамічна цегла залишається популярним 

матеріалом, хоча на ринку вже присутні керамічні блоки з пустотами для 

заповнення мінеральною ватою. 

2. Встановлено залежність коефіцієнту теплопровідності від вмісту 

відходів мінеральної вати, що має вигляд y = 0,0036x2 - 0,0279x + 0,1684. 

Залежність опору теплопередачі від вмісту відходів мінеральної вати має 

вигляд y = -0,1182x2 + 0,9098x + 2,632. Визначено, що найменший коефіцієнт 

теплопровідності 𝜆 = 0,107 
Вт

м∙℃
  і найбільший опір теплопередачі 𝑅 =

4,67 
м2∙℃

Вт
 досягається при вологості кладки 𝜔=1,0% у зразку керамічного 

блоку, який на 35% складається з мінеральної вати.  

3. Експериментальне дослідження  параметрів послаблення 

радіосигналів у стінах будівель проведено методом радіопросвічуванням, 

результати якого становлять  Q=2,5…9,5 дБ залежно від товщини стіни. 

4. Після визначення стану конкуренції у даній галузі можна 

стверджувати, що на ринку є вільні ніші, а бар’єри для входження цілком 



реальні для подолання. Подальша імплементація проекту є доцільною, 

оскільки фізико-технічні характеристики представленої продукції високі, 

перевищують українські та задовільнять європейські стандарти. 

З погляду на те, що запропонована керамічна маса з 35-відсотковим 

вмістом відходів виробництва мінеральної вати є новою, доцільно зробити 

розробити патент на корисну модель. 
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Дисертацію присвячено обґрунтуванню складу високоефективного 

керамічного блоку із застосуванням відходів виробництва мінеральної вати, 

який заощаджує час зведення стін за рахунок нестандартних 

крупноформатних розмірів, економить кошти, так як стіни не потрібно потім 

утеплювати (як у випадку силікатної або керамічної цегли), має підвищені 

теплоізоляційні характеристики та утилізує техногенну сировину. 

Для наукового дослідження складу і властивостей керамічного блоку 

застосовано фізичні методи дослідження теплопровідності та послаблення 

електромагнітних полів. 

В епоху надмірного споживання природних ресурсів гостро постає 

проблема їх раціонального використання. Тому необхідно максимально 
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виготовлення іншої продукції. Імплементація такого підходу в області 



виробництва мінеральної вати можлива за рахунок використання відходів для 

виготовлення керамічної суміші. 

Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні складу керамічної 

маси для виробництва керамічного блоку з підвищеними теплоізоляційними 

показниками. 
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повышенные теплоизоляционные характеристики и утилизирует техногенное 

сырье. 

Для научного исследования состава и свойств керамического блока 

применены методы исследования теплопроводности и ослабления 

электромагнитных полей. 



В эпоху чрезмерного потребления природных ресурсов остро встает 

проблема их рационального использования. Поэтому необходимо 

максимально привлекать отходы в ресайклинг или применять их в качестве 

сырья для изготовления другой продукции. Имплементация такого подхода в 

области производства минеральной ваты возможна за счет использования 

отходов для изготовления керамической смеси. 

Практическое значение работы состоит в обосновании состава 

керамической массы для производства керамического блока с повышенными 

теплоизоляционными показателями. 
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ABSTRACT 

Melnyk A.M. Reasoning of composition of building materials with the 

addition of mineral wool for protection against thermal and electromagnetic fields - 

Manuscript. 

Thesis for a Master's degree in specialty 101 - Ecology. - National Technical 

University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute " Ministry of 

Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the reasoning of the composition of a highly 

efficient ceramic block with the use of mineral wool production waste, which saves 

the time of wall building due to non-standard large-format sizes, saves money, 

because the walls are not required to insulate (as in the case of silicate or ceramic 

bricks), has increased thermal insulation characteristics and disposes industrial raw 

materials. 



Physical methods for the investigation of thermal conductivity and the 

relaxation of electromagnetic fields have been applied for scientific research of 

ceramic block composition and properties. 

In an era of excessive consumption of natural resources, the problem of their 

rational use is acute. Therefore, it is necessary to involve waste as much as 

possible in the recycling or use them as raw materials for other products 

production. Implementation of such approach in the field of mineral wool 

production is possible due to the use of waste for the ceramic mixtures 

manufacture. 

The practical value of the work is to substantiate ceramic mass composition 

for the production of a ceramic block with increased thermal insulation 

characteristics. 

Key words: BUILDING MATERIALS, CERAMIC BLOCK, MINERAL 

WOOL, WASTE, THERMAL INSULATION, COEFFICIENT OF THERMAL 

CONDUCTIVITY, RESISTANCE TO HEAT TRANSFER, 

ELECTROMAGNETIC FIELD. 
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