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Тема (укр.)

Біоколоїдні і фізико-механічні закономірності трансформацій залізоалюмосилікатів та їх композицій в колоїдних процесах

Тема (англ.)
Biocolloidal and physicomechanical laws of transformations of ironaluminosilicates and their compositions in colloid processes

Реферат (укр.)
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню процесів у дисперсіях залізоалюмосилікатних мінералів, а саме
встановленню сумарного синергетичного впливу нанохімічних, наноструктурних, фізико-хімічних і біоколоїдних
процесів на властивості таких дисперсій та на вторинні індуковані процеси, включаючи структурну трансформацію. В
роботі розглянуто сучасні уявлення колоїдної нанонауки і біоколоїдної хімії про складні трансформаційні процеси в
розповсюджених на поверхні Землі і в глибинах океанів природних дисперсіях залізоалюмосилікатних мінералів, а також
і в технологічних залізоалюмосилікатних дисперсіях, наприклад, на основі залізних руд біоколоїдного походження або
глин. Робота є черговим кроком у розкритті таких, на сьогодні недостатньо досліджених складних синергетичних
процесах в природних та техногенних залізоалюмосилікатах. На експериментальному та теоретично-модельному рівні
досліджено сумарний вплив фізичних, колоїдно-хімічних, нанохімічних, геомеханічних і мікробіологічно-колоїдних
чинників

на

наноструктурне

контактне

формування

та

реологічну

поведінку

реальних

і

модельних

залізоалюмосилікатних мінеральних матеріалів (ЗАСМ) з утворенням наномікроструктурованих систем (НЗАСС), а також
їх відновного перетворення в металічне залізо. Вперше показано, що такі процеси можуть викликати масові звичайні та
критичні явища, пов’язані із зсувами морських турбідітно-пелітових осадів і грунтів гребель. У роботі також розглянуто
колоїдно-хімічні, біоколоїдні і геомеханічні причини і механізми подібних звичайних і їх перехід в критичні явища та
обґрунтовано рекомендації щодо їх попередження. Надано результати досліджень нано- і мікроструктурних контактних
трансформацій

дисперсних

мінеральних

частинок

залізоалюмосилікатних

композицій.

Обговорено

можливості

використання композицій при створенні екобіогеотехнологічних захисних споруд, в курортології і медицині, а також для
отримання високочистих залізо-рудних та металічних концентратів в металургії.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the study of processes in dispersions of ironaluminosilicate minerals, namely the establishment of
the total synergistic effect of nanochemical, nanostructural, physicochemical, and biocolloidal processes on the properties of
such dispersions and secondary induced processes, including structural transformation. The paper considers modern ideas of
colloidal nanoscience, and biocolloidal chemistry about the complex transformation processes in natural dispersions of
ironaluminosilicate minerals distributed on the Earth's surface and in the depths of the oceans, as well as in technological
ironaluminosilicate dispersions, for example, based on iron ores of biocolloidal origin or clays. The work is another step in the
disclosure of such insufficiently studied yet complex synergistic processes in natural and technogenic ironaluminosilicates. At
the experimental and theoretical-model level, the total influence of physical, colloid-chemical, nanochemical, geomechanical,
and microbiological-colloidal factors on nanostructural contact formation, and rheological behavior of real, and model
ironaluminosilicate mineral materials (IASMs) with the formation of nano- and microstructured systems (NIASMs) and their
reductive transformation into metallic iron is investigated. It has been shown for the first time that such processes can cause
massive common, and critical phenomena associated with landslides of marine turbidite-pelitic sediments, and dam soils. The
paper also considers colloid-chemical, biocolloidal, and geomechanical causes and mechanisms of such ordinary, and their
transition to critical phenomena and it substantiates the recommendations for their prevention. The results of studies of nanoand microstructural contact transformations of disperse mineral particles of ironaluminosilicate compositions are given.
Possibilities of using the compositions for the creation of ecobiogeotechnological protective structures, in balneology and
medicine, as well as for obtaining high-purity iron ore, and metal concentrates in metallurgy are discussed.
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