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Анатолия Семёновича Бережного

2	 октября	 2020	 года	 исполняется	 110	 лет	 со	 дня	 рождения	
выдающегося	 химика-неорганика,	 ученого	 мирового	 уровня	
в	 области	 физико-химии	 силикатов	 и	 технологии	 огнеупоров,	
доктора	 технических	 наук	 (1947	 г.),	 профессора,	 академи-
ка	 Национальной	 академии	 наук	 Украины	 (1979	 г.;	 член-
корреспондент	с	1948	г.)	Анатолия	Семёновича	Бережного.

Вся	 творческая	 жизнь	 Анатолия	 Семёновича	 была	 связана	
с	 созданием	 теоретических	 основ	 новых	 жаростойких	 материа-
лов	и	получением	специальных	огнеупоров.

После	 окончания	 в	 1932	 году	 Харьковского	 химико-техно-
логического	 института	 А.	 С.	 Бережной	 в	 течение	 почти	 35	 лет	
работал	 в	 Украинском	 научно-исследовательском	 институте	
огнеупоров:	1932—1938	годы	—	ассистент,	научный	сотрудник;	
1938—1941	 и	 1944—1948	 годы	 —	 заведующий	 лабораторией;	
1948—1955	 годы	 —	 заместитель	 директора	 по	 научной	 работе;	
1955—1966	годы	—	директор	института.

Во	 время	 Второй	 мировой	 войны	 Анатолий	 Семёнович	 был	
в	эвакуации	(с	1941-го	по	1944	год)	и	работал	заместителем	на-
чальника	 отдела	 технического	 контроля	 завода	 «Магнезит»	
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(Урал),	 где	 занимался	 разработкой	 и	 выпуском	 огнеупорных	
материалов	для	выплавки	броневой	стали.

С	1966-го	по	1970	год	А.	С.	Бережной	работает	заведующим	
созданным	им	отделом	экспериментальной	минералогии	Инсти-
тута	геохимии	и	физики	минералов	АН	УССР;	в	1970—1975	годы	
заведует	лабораторией	физической	химии	Физико-технического	
института	АН	УССР.	С	1975	года	до	последних	дней	жизни	Ана-
толий	 Семёнович	 работал	 в	 Харьковском	 политехническом	 ин-
ституте	(в	1975—1984	годах	заведующим	кафедрой	технологии	
керамики,	огнеупоров,	стекла	и	эмалей,	а	с	1984	года	—	профес-
сором	этой	кафедры),	где	занимался	подготовкой	инженеров,	чи-
тал	лекции	с	использованием	новейших	материалов	по	физиче-
ской	химии	силикатов,	технологии,	фундаментальным	основам	
керамических	и	огнеупорных	материалов.

Анатолий	 Семёнович	 Бережной	 долгое	 время	 занимался	
теоретическими	 проблемами	 строения	 субсолидусной	 области	
многокомпонентных	систем.	Он	доказал	возможное	количество	
соединений	и	взаимных	реакций	в	оксидных	системах	в	зависи-
мости	 от	 количества	 компонентов;	 установил	 корреляционную	
формулу,	определяющую	количество	возможных	элементарных	
политопов	в	многокомпонентных	системах,	и	формулу,	согласно	
которой	 можно	 рассчитать	 температуру	 плавления	 оксидных	
и	 силикатных	 систем;	 разработал	 методы	 использования	 ЭВМ	
для	интерпретации	фазовых	диаграмм	многокомпонентных	ок-
сидных	систем.	А.	С.	Бережной	разработал	физико-химические	
основы	 технологии	 форстеритовых,	 периклазовых,	 шпинель-
ных,	 цирконовых,	 известковых	 и	 углеродных	 огнеупоров,	 про-
изводство	которых	внедрено	в	промышленность.	Он	исследовал	
кинетические	и	температурные	зависимости	изменения	свойств	
огнеупоров	 при	 спекании	 и	 эксплуатации	 высокоогнеупорных	
изделий	в	различных	газовых	средах,	изучил	механизмы	разру-
шения	огнеупоров	в	промышленных	условиях	их	применения.

Анатолий	 Семёнович	 опубликовал	 более	 200	 научных	 тру-
дов,	 несколько	 фундаментальных	 монографий	 по	 физико-хи-
мии	 силикатов,	 учебно-методическую	 литературу,	 пособия	 для	
студентов.	Он	был	членом	редколлегии	и	заместителем	главного	
редактора	журнала	«Известия	Академии	наук	СССР.	Неоргани-
ческие	материалы»,	членом	редакционных	коллегий	журналов	
«Огнеупоры»	и	«Украинский	химический	журнал».

Много	 лет	 А.	 С.	 Бережной	 плодотворно	 работал	 на	 стыке	
химии	 и	 наук	 о	 Земле	 (прежде	 всего	 минералогии).	 Его	 науч-
ные	интересы	охватывали	природные	соединения	—	минералы,	
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а	также	теоретические	и	практические	вопросы	изучения	и	осво-
ения	их	месторождений.	Анатолий	Семёнович	получил	призна-
ние	 и	 искреннее	 уважение	 нескольких	 поколений	 украинских	
минералогов,	 что	 отразилось	 в	 его	 избрании	 почетным	 членом	
Украинского	минералогического	общества	(V	съезд,	1991	г.).

Весомый	 вклад	 Анатолия	 Семёновича	 Бережного	 в	 огнеупор-
ное	производство	и	развитие	черной	металлургии	отмечен	пятью	
орденами	 и	 медалями.	 Имя	 А.	 С.	 Бережного	 вошло	 в	 сборник	
«5000	 выдающихся	 личностей	 мира»	 (издан	 в	 США	 в	 1990	 г.).

Кроме	 высочайших	 профессиональных	 качеств,	 Анатолия	
Семёновича	отличали	широкая	эрудиция	и	доброта.	Он	прекрас-
но	разбирался	в	классической	музыке,	сам	хорошо	играл	на	фор-
тепиано,	 увлекался	 геологией,	 астрономией,	 физикой	 твердого	
тела,	историей	религии	и	щедро	делился	своими	глубокими	зна-
ниями	и	богатым	практическим	опытом	с	учениками	и	исследо-
вателями,	 с	 производственниками	 и	 коллегами,	 с	 аспирантами	
и	студентами.

А.	 С.	 Бережной	 скончался	 15	 декабря	 1996	 года.	 В	 память	
об	 Анатолии	 Семёновиче	 Бережном,	 крупном	 ученом,	 талантли-
вом	 педагоге	 —	 воспитателе	 молодого	 поколения,	 умелом	 орга-
низаторе	 и	 чутком	 человеке,	 установлены	 мемориальные	 доски	
на	здании	УкрНИИО	и	химическом	корпусе	ХПИ.	Постановлени-
ем	Кабинета	Министров	Украины	№	163	от	16.02.1998	г.	Украин-
скому	 научно-исследовательскому	 институту	 огнеупоров	 присво-
ено	имя	А.	С.	Бережного,	который	много	лет	работал	в	институте,	
был	его	руководителем	и	внес	значительный	вклад	в	его	развитие.

УДК 666.762.4

В. В. Примаченко, И. Г. Шулик, Т. Г. Гальченко,  
Е. Б. Процак, Л. В. Белик

(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Зависимость свойств корундовых огнеупоров 
с комплексной добавкой высокоогнеупорных 

оксидов от количества добавки активного 
глинозема

В	АО	«УкрНИИО	имени	А.	С.	Бережного»	в	2018—2019	гг.	
выполнены	 исследования,	 в	 результате	 которых	 разработана	
технология	 изготовления	 обожженных	 корундовых	 изделий,	
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содержащих	 комплексную	 добавку	 оксида	 хрома	 и	 диоксида	
циркония,	 предназначенных	 для	 службы	 в	 рабочем	 слое	 футе-
ровки	реакторов	производства	технического	углерода.

В	 продолжение	 указанной	 работы	 выполнен	 комплекс	 ис-
следований,	 включающий	 изучение	 влияния	 вида	 (плавленый	
или	 табулярный)	 корундового	 заполнителя,	 его	 зернового	 со-
става,	 соотношения	 крупнозернистой	 и	 тонкомолотой	 состав-
ляющих	 шихты,	 вещественного	 состава	 и	 содержания	 компо-
нентов	в	тонкодисперсной	связующей	части	шихты,	количества	
вводимых	как	раздельно,	так	и	комплексно	высокоогнеупорных	
оксидов	 (Cr2O3	 и	 ZrO2),	 активного	 глинозема,	 вида	 временной	
технологической	связки	(водный	раствор	ЛСТ	или	комбинация	
водного	 раствора	 ЛСТ	 с	 Н3РО4	 при	 их	 определенном	 соотноше-
нии),	температуры	обжига	(1580	и	1730 °C)	на	основные	показа-
тели	свойств	и	структуру	этих	огнеупоров.

В	 настоящей	 работе	 приведены	 результаты	 исследований	
влияния	количества	активного	глинозема	и	вида	временной	тех-
нологической	связки	на	свойства	и	микроструктуру	корундовых	
огнеупоров,	 содержащих	 комплексную	 добавку	 высокоогне-
упорных	оксидов	(Cr2O3	и	ZrO2).

В	 результате	 выполненных	 исследований	 разработана	 тех-
нология	 изготовления	 корундовых	 огнеупоров	 с	 комплексной	
добавкой	 высокоогнеупорных	 оксидов	 (Cr2O3	 и	 ZrO2)	 и	 актив-
ного	 глинозема,	 характеризующихся	 после	 обжига	 при	 темпе-
ратуре	 1580 °C 	 высокими	 показателями	 свойств:	 кажущаяся	
плотность	3,29	г/см3,	открытая	пористость	17,4	%,	предел	проч-
ности	при	сжатии	138	Н/мм2,	температура	начала	деформации	
под	 нагрузкой	 0,2	 Н/мм2	 превышает	 1700 °C, 	 термостойкость	
(1300 °C 	 —	 вода)	 10	 теплосмен.	 Выполненными	 петрографиче-
скими	исследованиями	подтверждено	формирование	достаточно	
плотной	 структуры	 огнеупоров,	 о	 чем	 свидетельствуют	 выше-
приведенные	 показатели	 свойств.	 Это	 позволяет	 спрогнозиро-
вать	высокую	стойкость	разработанных	огнеупоров	в	службе.

В	 результате	 проведенных	 исследований	 разработан	 новый	
вид	продукции	—	корундовые	изделия	с	комплексной	добавкой	
высокоогнеупорных	 оксидов	 (Cr2O3	 и	 ZrO2)	 и	 активного	 глино-
зема	 с	 показателями	 свойств,	 не	 уступающими	 аналогичным	
характеристикам	 импортных	 огнеупоров	 такого	 же	 функцио-
нального	назначения.



7

УДК 666.762.51

И. Г. Шулик, Т. Г. Гальченко, Е. Б. Процак, Л. В. Белик
(АО «УкрНИИО имени А. С.	Бережного», г. Харьков, Украина)

Влияние новой пластифицирующей добавки 
на свойства изделий высшей огнеупорности 

из плавленого ZrО2, стабилизированного 
~ 10 % Y2О3, для установок выращивания 

монокристаллов
В	мировой	практике	в	последнее	десятилетие	достигнут	зна-

чительный	 прогресс	 в	 технологии	 изготовления	 формованных	
и	неформованных	огнеупоров	за	счет	применения	современных	
сырьевых	 материалов,	 новых	 высокоэффективных	 диспергиру-
ющих,	пластифицирующих	и	других	комплексных	добавок,	обе-
спечивающих	 оптимизацию	 плотности	 упаковки	 частиц,	 а	 сле-
довательно,	повышение	основных	свойств	огнеупоров	и	их	экс-
плуатационных	характеристик	в	процессе	службы	в	различных	
высокотемпературных	агрегатах	и	установках	у	потребителей.

В	 АО	 «УкрНИИО	 имени	 А.	 С.	 Бережного»	 разработана	
технология	 и	 изготавливаются	 изделия	 высшей	 огнеупорности	
различной	 конфигурации	 и	 типоразмеров	 из	 плавленого	 ZrО2,	
стабилизированного	 ~	10	%	 Y2О3,	 с	 высокими	 показателями	
свойств.	 Эти	 изделия	 отличаются	 высокой	 огнеупорностью	
(>	 2500 °C),	 низкой	 теплопроводностью	 и	 высокой	 стабильно-
стью	свойств	в	области	низких	и	высоких	температур	и	успешно	
эксплуатируются	в	промышленных	высокотемпературных	уста-
новках	 выращивания	 монокристаллов	 с	 контролируемой	 газо-
вой	средой	при	температурах	>	2350 °C.

Вместе	 с	 тем,	 с	 целью	 повышения	 конкурентоспособности	
этих	изделий	в	институте	проведены	исследования	влияния	но-
вой	современной	пластифицирующей	добавки	ХИДЕТАЛ-42-01,	
разработанной	 в	 последние	 годы	 специалистами	 компании	
«Группа	 предприятий	 «СКТ	 —	 Стандарт»	 (Республика	 Бела-
русь),	на	свойства	и	структуру	огнеупоров	из	ZrО2,	стабилизиро-
ванного	~	10	%	Y2О3.	При	проведении	исследований	эту	добавку	
использовали	в	качестве	временной	технологической	связки.	Из-
вестно,	что	при	изготовлении	огнеупорных	изделий	способом	по-
лусухого	прессования	временная	технологическая	связка	(ее	вид	
и	количество)	наряду	с	другими	технологическими	параметрами	
оказывает	 существенное	 влияние	 на	 процесс	 прессования	 и	 ко-
нечную	 плотность	 сырца.	 Пленки	 временной	 технологической		
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связки	 уменьшают	 трение	 между	 частицами	 и	 облегчают	 их	
уплотнение,	 обеспечивая	 получение	 плотного	 полуфабриката.	
Поэтому	 в	 основе	 подбора	 важнейших	 параметров	 технологии	
полусухого	 прессования	 лежат	 количество	 временной	 техноло-
гической	связки	и	удельное	давление	прессования.

Выполненными	 исследованиями	 установлено,	 что	 при-
менение	 этой	 пластифицирующей	 добавки	 при	 изготовлении	
указанных	 огнеупорных	 изделий	 обеспечивает	 их	 получение	
с	высокими	показателями	свойств:	кажущаяся	плотность	свеже-
сформованных	образцов	—	4,72	г/см3,	высушенных	—	4,67	г/см3,		
обожженных	 при	 температуре	 1580 °C 	 —	 4,65	 г/см3,	 открытая	
пористость	 —	 19,5—21,0	%,	 предел	 прочности	 при	 сжатии	 —	
40	 Н/мм2,	 термостойкость	 (1300 °C 	 —	 вода)	 —	 11	 теплосмен,	
которые	 не	 уступают	 аналогичным	 характеристикам,	 а	 по	 по-
казателю	предела	прочности	при	сжатии	и	термостойкости	в	1,2	
и	 2,5	 раза,	 соответственно,	 превышают	 эти	 характеристики	 ог-
неупоров	из	плавленого	ZrО2,	стабилизированного	~	10	%	Y2О3,	
производимых	в	настоящее	время.

В	результате	выполненных	исследований	усовершенствова-
на	 технология	 изготовления	 способом	 полусухого	 прессования	
огнеупорных	 изделий	 из	 плавленого	 ZrО2,	 стабилизированного	
~	10	%	Y2О3,	обеспечивающая	производство	изделий	с	повышен-
ной	в	1,2	раза	прочностью	при	сжатии	и	в	2,5	раза	большей	тер-
мической	 стойкостью.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	 обеспечит	 увеличе-
ние	стойкости	указанных	огнеупоров	в	службе,	а	следовательно,	
более	длительный	ресурс	их	работоспособности	у	потребителя.

УДК 666.76.004.6.666.1.071

П. А. Кущенко, В. В. Примаченко, И. Г. Шулик, Ю. Е. Мишнева, 
К. И. Кущенко, Ю. А. Крахмаль, Т. Г. Тишина

(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Корундохромоксидцирконийсиликатные 
огнеупоры с содержанием 60 % Cr2O3  

для печей производства стекловолокна и их 
коррозионная стойкость к расплавам  

стекла «Е» и базальта

В	 процессе	 эксплуатации	 стекловаренных	 печей	 производ-
ства	 стекловолокна	 из	 бесщелочного	 алюмоборосиликатного	
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стекла	«Е»	и	базальта	в	некоторых	участках	верхнего	строения,	
таких	как	зона	барботажа,	зона	влета	в	дымоход	и	зона	рекупе-
ратора,	наблюдается	повышенный	износ	и	разрушение	огнеупо-
ров	 вследствие	 интенсивного	 воздействия	 на	 них	 компонентов	
стекольной	 шихты	 и	 стекломассы,	 а	 также	 газовых	 потоков	
при	 температуре	 1550—1700 °C. 	 Поэтому	 для	 футеровки	 таких	
участков	 печей	 применяют	 корундохромоксидцирконийсили-
катные	 огнеупоры,	 обладающие	 повышенной	 коррозионной	
стойкостью.

В	АО	«УкрНИИО	имени	А.	С.	Бережного»	разработаны	и	из-
готавливаются	 корундохромоксидцирконийсиликатные	 огнеу-
поры	с	содержанием	10,	15	и	30	%	Cr2O3,	предназначенные	для	
службы	в	стекловаренных	печах	производства	стекловолокна.

Известно,	 что	 увеличение	 в	 составе	 корундохромоксидцир-
конийсиликатных	 огнеупоров	 содержания	 Cr2O3	 способствует	
повышению	их	коррозионной	стойкости	к	агрессивным	распла-
вам	стекла	«Е»	и	базальта.

Зарубежные	 компании	 предлагают	 использовать	 для	 фу-
теровки	 наиболее	 изнашиваемых	 участков	 верхнего	 строения	
стекловаренных	 печей	 производства	 стекловолокна	 корун-
дохромоксидцирконийсиликатные	 огнеупоры,	 содержащие	
60	%	Cr2O3.	Поэтому	разработка	отечественных	корундохромок-
сидцирконийсиликатных	огнеупоров	с	содержанием	60	%	Cr2O3	
является	актуальной.

Проведены	исследования	влияния	зернового	состава	и	соот-
ношения	 компонентов	 шихты,	 а	 также	 атмосферы	 при	 обжиге	
на	структуру	и	свойства	прессованных	корундохромоксидцирко-
нийсиликатных	 огнеупоров,	 содержащих	 60	%	 Cr2O3.	 Установ-
лен	оптимальный	состав	шихты,	обеспечивающий	после	обжига	
в	окислительной	атмосфере	получение	образцов	огнеупоров	с	от-
крытой	пористостью	24,9	%,	кажущейся	плотностью	3,46	г/см3,	
пределом	 прочности	 при	 сжатии	 78	 Н/мм2.	 Показано,	 что	 об-
жиг	в	восстановительной	атмосфере	и	добавка	оксида	титана	не	
оказывают	 существенного	 влияния	 на	 повышение	 плотности	
и	прочности	образцов.

Исследована	 структура	 и	 определен	 фазовый	 состав	 полу-
ченных	 огнеупоров.	 Показано,	 что	 в	 процессе	 обжига	 происхо-
дит	 образование	 твердых	 растворов	 Cr2O3-Al2O3,	 что	 будет	 спо-
собствовать	повышению	коррозионной	стойкости	огнеупоров.

Также	проведены	сопоставительные	исследования	коррози-
онной	 стойкости	 разработанных	 корундохромоксидцирконий-
силикатных	огнеупоров	с	содержанием	60	%	Cr2O3	и	огнеупора	
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марки	КХЦС-30	с	содержанием	30	%	Cr2O3	к	расплавам	стекла	
«Е»	 и	 базальта	 тигельным	 методом	 при	 температуре	 1580 °C 	
с	выдержкой	8	ч.	Показано,	что	образцы	огнеупора	разработанно-
го	состава	в	меньшей	степени	подвергаются	коррозии	этими	рас-
плавами	по	сравнению	с	образцами	огнеупора	марки	КХЦС-30.

В	 результате	 петрографических	 исследований	 определены	
структура	и	фазовый	состав	образцов	корундохромоксидцирко-
нийсиликатных	огнеупоров	после	испытаний	на	коррозионную	
стойкость.	 Установлен	 механизм	 коррозии,	 который	 состоит	
в	проникновении	расплавов	стекла	«Е»	или	базальта	в	огнеупор	
с	 дальнейшим	 растворением	 в	 них	 зерен	 корунда.	 Показано,	
что	спеченный	Cr2O3	и	твердые	растворы	на	его	основе	в	составе	
огнеупоров	 препятствуют	 коррозии	 и	 уменьшают	 площадь	 вза-
имодействия	 расплавов	 с	 зернами	 корунда,	 а	 при	 воздействии	
расплава	базальта	дополнительно	образуют	с	его	компонентами	
шпинелид	 сложного	 состава,	 также	 замедляющий	 дальнейшее	
коррозионное	воздействие	на	огнеупор.

В	 результате	 выполненных	 исследований	 разработана	
технология	 нового	 вида	 продукции	 —	 корундохромоксидцир-
конийсиликатных	огнеупоров	с	содержанием	60	%	Cr2O3,	пред-
назначенных	 для	 футеровки	 участков	 верхнего	 строения	 печей	
производства	 стекловолокна,	 испытывающих	 интенсивное	 воз-
действие	компонентов	стекольной	шихты	и	стекломассы.

УДК 666.762.1:621.746.32

В. В. Мартыненко, П. А. Кущенко, И. Г. Шулик, 
Л. Н. Золотухина, Т. Г. Тишина

(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Исследования влияния вида плавленой 
шпинели на свойства корундошпинельных 

пробок для донной продувки стали 
в сталеразливочных ковшах

Внепечная	 обработка	 стали	 в	 настоящее	 время	 является	
одним	 из	 главных	 показателей	 технического	 уровня	 сталепла-
вильного	производства	и	необходимым	условием	для	получения	
качественных	 сталей.	 Жесткие	 условия	 эксплуатации	 футе-
ровки	 сталеразливочных	 ковшей	 и	 повышенные	 требования	
к	чистоте	и	качеству	выплавляемого	металла	требуют	примене-
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ния	 огнеупоров,	 обладающих	 высокими	 показателями	 свойств	
и	устойчивых	к	воздействию	шлака	и	расплавленного	металла.	
Мировая	практика	применения	огнеупоров	в	сталеразливочных	
ковшах	показала,	что	этим	требованиям	соответствуют	огнеупо-
ры,	производимые	с	использованием	табулярного	и	плавленого	
корунда,	 алюмомагнезиальной	 шпинели.	 Это	 в	 первую	 очередь	
относится	к	таким	огнеупорам	с	высокими	эксплуатационными	
свойствами,	 как	 продувочные	 пробки.	 Возрастающая	 потреб-
ность	 в	 алюмомагнезиальной	 шпинели	 для	 производства	 раз-
личных	типов	огнеупоров	и	отсутствие	ее	промышленных	место-
рождений	являются	причиной	развития	производства	шпинели	
и	 улучшения	 ее	 характеристик	 путем	 легирования	 оксидами	
титана,	циркония	и	в	первую	очередь	хрома.

В	 ранее	 проведенных	 работах	 АО	 «УкрНИИО	 имени	
А.	 С.	 Бережного»	 выполнены	 исследования	 по	 синтезу	 алюмо-
магнезиальной	шпинели,	освоено	ее	производство	и	применение	
при	изготовлении	донных	продувочных	пробок.

С	целью	дальнейшего	совершенствования	технологии	произ-
водства	 корундошпинельных	 продувочных	 пробок	 в	 институте	
методом	плавки	синтезирована	алюмомагнезиальнохромитовая	
шпинель	 (Mg(AlСr)2O4).	 Проведены	 исследования	 основных	
показателей	 свойств,	 химического,	 фазового	 составов	 и	 струк-
туры	 изготовленной	 плавленой	 алюмомагнезиальнохромито-
вой	 (Mg(AlСr)2O4)	 и	 ранее	 применяемой	 алюмомагнезиальной	
(MgAl2O4)	шпинелей,	а	также	влияния	вида	и	зернового	состава	
используемой	шпинели	на	основные	показатели	свойств	вибро-
литых	 образцов	 после	 обжига	 при	 температуре	 1580 °C. 	 В	 ре-
зультате	выполненных	исследований	установлены	оптимальные	
зерновой	 и	 вещественные	 составы	 образцов,	 содержащих	 алю-
момагнезиальнохромитовую	шпинель,	с	наиболее	высокими	по-
казателями	свойств:	мас.	доля,	%:	Al2O3	—	91,21;	MgO	—	3,48;	
Сr2O3	 —	 3,64;	 Fe2O3	 —	 0,20,	 открытая	 пористость	 —	 16,9	%,	
γ каж. 	—	3,25	г/см3,	 σсж. 	—	227	Н/мм2.

С	 целью	 оценки	 работоспособности	 огнеупоров	 оптималь-
ного	 состава	 в	 службе	 определена	 их	 коррозионная	 стойкость	
к	воздействию	шлака	и	показано,	что	замена	в	составе	образцов	
алюмомагнезиальной	шпинели	на	алюмомагнезиальнохромито-
вую	установленного	оптимального	зернового	состава	обеспечива-
ет	достижение	близких	значений	шлакоустойчивости	(площади	
пропитки	образцов	шлаком	18	и	16	мм2	соответственно).	Для	из-
учения	механизма	взаимодействия	образцов	с	расплавом	шлака	
были	 проведены	 петрографические	 исследования	 и	 показано,	
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что	 механизм	 взаимодействия	 огнеупоров	 с	 добавкой	 алюмо-
магнезиальной	 и	 алюмомагнезиальнохромитовой	 шпинели	
со	шлаком	практически	одинаков.	При	температуре	испытания	
образцов	на	шлакоустойчивость	из	шпинели	с	высоким	содержа-
нием	глинозема	происходит	миграция	Al2O3,	который	вступает	
в	реакцию	с	СаО	шлака,	что	приводит	к	образованию	двух	сло-
ев	—	армирующего	слоя	из	СА6	на	контакте	с	огнеупором	и	слоя	
из	 СА2	 в	 виде	 плотного	 сростка	 на	 контакте	 со	 шлаком.	 Кроме	
того,	образование	гексаалюмината	кальция	сопровождается	уве-
личением	 объема,	 это	 вызывает	 снижение	 пористости	 и	 умень-
шает	возможность	проникновения	шлака	в	огнеупор.	В	образцах	
по	 краям	 зерен	 при	 контакте	 с	 расплавом	 шлака	 образуются	
шпинелиды	 сложного	 переменного	 состава	 за	 счет	 вхождения	
в	 состав	 твердого	 раствора	 шпинели	 оксидов	 железа,	 содержа-
щихся	 в	 проникшем	 шлаке.	 Поскольку	 в	 шлаке	 уменьшается	
содержание	FeО,	вязкость	шлака	возрастает,	снижается	возмож-
ность	его	проникновения	в	огнеупор	и	его	эрозионный	износ.

Проведены	 исследования	 коррозионной	 стойкости	 обожжен-
ных	 при	 1580 °C 	 вибролитых	 образцов	 с	 использованием	 плав-
леных	 алюмомагнезиальнохромитовой	 (Mg(AlСr)2O4)	 и	 алюмо-
магнезиальной	 (MgAl2O4)	 шпинелей	 к	 расплаву	 стали	 марки	
Х12МФ	и	показано,	что	у	образцов	установленного	оптимально-
го	зернового	состава	значительно	(в	2,9	раза)	увеличивается	кор-
розионная	стойкость	к	воздействию	расплавленной	стали	марки	
Х12МФ	(площади	пропитки	1230	и	425	мм2).

В	результате	выполненных	исследований	разработан	новый	
вид	 продукции	 с	 повышенными	 служебными	 характеристика-
ми,	 усовершенствована	 технология	 изготовления	 корундошпи-
нельных	 пробок,	 содержащих	 алюмомагнезиальнохромитовую	
шпинель,	 которая	 обеспечивает	 производство	 огнеупоров	 с	 по-
вышенными	показателями	свойств,	что	позволяет	спрогнозиро-
вать	их	более	высокую	стойкость	в	службе.
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УДК 666.762.11.32:666.78:621.365.5:666.1.041

П. А. Кущенко, В. В. Примаченко, И. Г. Шулик, К. И. Кущенко, 
Ю. А. Крахмаль, Л. П. Ткаченко

(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Зависимость свойств муллитокорундовой 
зернистой массы и образцов из нее  

от вида глинозема a-формы

В	АО	«УкрНИИО	имени	А.	С.	Бережного»	разработана	и	вне-
дрена	 технология	 муллитокорундовых	 огнеупоров,	 изготавли-
ваемых	 методом	 вибролитья,	 в	 том	 числе	 высокоогнеупорных	
муллитокорундовых	 тиглей	 для	 плавки	 жаропрочных	 сплавов	
в	 индукционных	 печах.	 Технология	 изготовления	 вибролитых	
муллитокорундовых	 огнеупоров	 предполагает	 использование	
в	 качестве	 сырьевых	 компонентов	 шихты	 заполнителя	 в	 виде	
плавленых	 порошков	 корунда	 и	 муллита	 полифракционного	
состава,	 взятых	 в	 оптимальных	 количествах	 каждой	 фракции,	
а	в	качестве	дисперсной	связки	—	глинозема	a-формы	марки	S	
оптимальной	 дисперсности	 и	 заданного	 количества.	 Также	 для	
улучшения	 литьевых	 характеристик	 муллитокорундовой	 зер-
нистой	массы	в	технологии	вибролитых	огнеупоров	применяют	
диспергаторы.

С	 целью	 совершенствования	 технологии	 муллитокорун-
довых	 огнеупоров	 методом	 вибролитья,	 а	 также	 расширения	
сырьевой	 базы	 проведены	 исследования	 зависимости	 свойств	
муллитокорундовой	зернистой	массы	и	образцов	из	нее	от	вида	
глинозема	a-формы.

Выполненными	 исследованиями	 влияния	 времени	 помола	
глиноземов	 на	 их	 дисперсность	 и	 растекаемость	 при	 вибрации	
свежеприготовленной	 муллитокорундовой	 массы	 установлено,	
что	 заданная	 тонина	 помола	 глиноземов	 (содержание	 частиц	
менее	 10	 мкм	 более	 85	%	 и	 менее	 4	 мкм	 более	 40	%)	 в	 ряду		
S	→	N	→	NR	достигается	за	~	60,	45	и	30	минут,	соответственно.	
Показано,	 что	 минимальная	 влажность	 массы,	 обеспечиваю-
щая,	 при	 применении	 одинакового	 диспергатора,	 достаточную	
для	заполнения	формы	ее	растекаемость	при	вибрации,	с	исполь-
зованием	 в	 составе	 шихты	 измельченного	 до	 заданной	 тонины	
глинозема	 марки	 S	 составляет	 4,0—4,5	%,	 а	 с	 использованием	
глиноземов	марок	N	и	NR	—	4,5—5,0	%.

Проведенными	 исследованиями	 зависимости	 прочности	
структуры	 муллитокорундовых	 масс,	 содержащих	 глиноземы	
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марок	S,	N	и	NR,	от	времени	хранения	установлено,	что	все	ис-
следуемые	 массы	 имеют	 подобный	 механизм	 структурообразо-
вания.

Исследованиями	зависимости	свойств	вибролитых	муллито-
корундовых	образцов	показано,	что	при	применении	глиноземов	
заданной	 дисперсности	 образцы	 после	 обжига	 при	 температуре	
1580	°С,	 содержащие	 глиноземы	 марок	 S,	 N	 и	 NR,	 характери-
зуются	высокими	показателями	свойств	(кажущаяся	плотность	
выше	 3,09	 г/см3,	 открытая	 пористость	 ниже	15,5	 %	 и	 предел	
прочности	 при	 сжатии	 выше	 147	 Н/мм2).	 Лучшие	 показатели	
свойств	имеют	образцы	с	глиноземом	марки	S.

Таким	 образом,	 в	 результате	 проведенных	 исследований	
зависимости	свойств	муллитокорундовой	зернистой	массы	и	об-
разцов	из	нее	от	вида	глинозема	a-формы	показана	возможность	
использования	глиноземов	марок	N	и	NR	наряду	с	глиноземом	
марки	 S	 в	 технологии	 муллитокорундовых	 огнеупоров,	 в	 том	
числе	 и	 высокоогнеупорных	 муллитокорундовых	 тиглей.	 Уста-
новлено,	 что	 после	 обжига	 при	 1580	°С	 образцы	 характеризу-
ются	 высокими	 показателями	 свойств,	 удовлетворяющими	
требованиям	 ТУ	 У	 23.2-00190503-428:2017	 для	 изделий	 марки		
МКТ.

УДК 666.762.974.2

В. В.	Мартыненко, П. А. Кущенко, В. В. Примаченко, 
И. Г. Шулик, Е. Б. Процак

(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Набивная масса из стабилизированного 
диоксида циркония на фосфатной связке

В	 АО	 «УкрНИИО	 имени	 А.	 С.	 Бережного»	 разработаны	
и	производятся	набивные	массы	из	плавленого	ZrO2,	стабилизи-
рованного	 Y2O3,	 СаО	 или	 комбинированной	 стабилизирующей	
добавкой	СаО	и	MgO,	на	фосфатной	связке.	Эти	огнеупорные	ма-
териалы	 успешно	 эксплуатируются	 в	 футеровке	 камер	 горения	
промышленных	реакторов	производства	технического	углерода	
и	 реакторов	 пиролиза	 нефтепродуктов.	 Для	 службы	 в	 окисли-
тельной	 газовой	 среде	 при	 температуре	 до	 2400 °C 	 указанные	
материалы	 не	 имеют	 альтернативы.	 При	 службе	 в	 футеровке	
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реакторов	 производства	 техуглерода	 на	 границе	 камер	 горения	
и	смешения	огнеупорная	футеровка	из	стабилизированного	ZrO2	
подвергается	эрозионному	износу	и	коррозионному	воздействию	
скоростных	 газовых	 потоков,	 капель	 распыляемого	 техноло-
гического	 сырья,	 переменной	 от	 окислительной	 до	 восстанови-
тельной	газовой	среды	и	усиливается	агрессивным	воздействием	
щелочных	 присадок,	 вводимых	 в	 технологическое	 сырье	 для	
регулирования	качества	производимого	техуглерода.	

Учитывая	 высокую	 химическую	 стойкость	 корундовых	
огнеупоров	в	восстановительных	средах	при	температуре	служ-
бы	 до	 1850 °C, 	 представляет	 научный	 и	 практический	 инте-
рес	 проведение	 исследований,	 направленных	 на	 разработку	
диоксидцирконийкорундовой	 набивной	 массы	 на	 фосфатной	
связке.	В	связи	с	изложенным,	исследована	зависимость	кажу-
щейся	плотности	необожженных	и	термообработанных	при	200	
и	1580 °C 	образцов	из	ZrO2,	стабилизированного	СаО,	на	фосфат-
ной	 связке,	 их	 открытой	 пористости	 и	 прочности	 при	 сжатии,	
а	 также	 химического	 и	 фазового	 составов	 обожженных	 при	
1580 °C 	 образцов	 от	 содержания	 добавки	 Аl2О3,	 а	 также	 с	 при-
менением	петрографического	и	рентгенографического	анализов	
изучены	процессы	фазообразования,	происходящие	в	них.	

С	 учетом	 основных	 показателей	 свойств,	 процессов	 фазоо-
бразования,	 происходящих	 в	 образцах,	 и	 стоимости	 использу-
емых	 сырьевых	 материалов,	 установлен	 оптимальный	 состав	
образцов	 из	 ZrO2,	 стабилизированного	 СаО,	 с	 добавкой	 Аl2О3	
на	 фосфатной	 связке,	 характеризующийся	 высокими	 показа-
телями	 свойств:	 открытая	 пористость	 —	 15,9	%,	 предел	 проч-
ности	при	сжатии	—	62	Н/мм2,	термостойкость	—	6	теплосмен	
1300 °C 	 —	 вода.	 Исследована	 микроструктура	 образцов	 и	 уста-
новлено,	что	введение	добавки	Аl2О3	активизирует	дестабилиза-
цию	ZrO2,	но	не	приводит	к	разупрочнению	структуры	образцов	
вследствие	образования	удлиненно-призматических	кристаллов	
гексаалюмината	кальция	(образовавшихся	в	результате	взаимо-
действия	 СаО,	 вышедшего	 из	 твердого	 раствора	 ZrO2,	 с	 Аl2О3),	
армирующих	 структуру	 образцов.	 В	 результате	 выполненных	
исследований	разработан	новый	вид	продукции	—	диоксидцир-
конийкорундовая	набивная	масса	на	фосфатной	связке,	которую	
рекомендуется	применять	при	выполнении	футеровки	на	грани-
це	камер	горения	и	реакции	реакторов	производства	техническо-
го	углерода.
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УДК 666.762.11

И. Г. Шулик, И. В. Хончик, Т. Г. Тишина
(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Зависимость свойств набивных 
муллитокорундовых масс марок ММК-90 

и ММКПБФ и образцов из них от количества 
добавки нового вида глинозема

Изготавливаемая	в	АО	«УкрНИИО	имени	А.	С.	Бережного»	
набивная	 муллитокорундовая	 масса	 марки	 ММК-90	 в	 течение	
ряда	лет	успешно	применяется	для	выполнения	футеровки	раз-
личных	 тепловых	 агрегатов:	 индукционных	 канальных	 печей	
плавки	 и	 выдержки	 чугуна	 «Пикс-20»	 и	 «ЛФР-45»,	 агрегатов	
«МДН»,	 шлаковых	 поясов	 и	 гнезд	 сталеразливочных	 ковшей,	
подин	нагревательных	печей	с	шагающим	подом	и	др.	В	инсти-
туте	также	разработан	состав	и	освоено	производство	сухой	мул-
литокорундовой	 массы	 с	 добавкой	 периклаза	 на	 борфосфатной	
связке	марки	ММКПБФ,	которая	с	положительными	результа-
тами	 использовалась	 для	 футеровки	 индукционных	 тигельных	
печей	плавки	железисто-алюминиевых	сплавов	ООО	«Донецкий	
завод	ферросплавов».

Традиционная	 технология	 изготовления	 массы	 марки		
ММК-90	 предусматривает	 использование	 в	 качестве	 ее	 тонко-
молотой	 составляющей	 смеси	 совместного	 помола	 глинозема	
и	 кварцевого	 песка,	 взаимодействие	 которых	 при	 высокотем-
пературном	 обжиге	 обеспечивает	 безусадочность	 футеровок	
в	 службе	 за	 счет	 протекания	 процесса	 муллитообразования.	
Игольчатые	кристаллы	муллита,	кроме	того,	армируют	структу-
ру	материала,	повышая	его	прочность	и	термостойкость.

В	 качестве	 тонкомолотой	 составляющей	 массы	 марки	
ММКПБФ	 используется	 смесь	 совместного	 помола	 глинозема,	
спеченного	 периклаза	 и	 кварцевого	 песка.	 В	 процессе	 высоко-
температурной	 термообработки	 при	 взаимодействии	 глинозема	
с	 периклазом	 в	 матричной	 части	 материала	 происходит	 обра-
зование	 алюмомагнезиальной	 шпинели,	 которая	 способствует	
увеличению	 термостойкости	 и	 стойкости	 огнеупора	 к	 воздей-
ствию	 расплавов	 металлов	 и	 шлаков.	 Присутствие	 же	 кварце-
вого	 песка	 в	 тонкомолотой	 составляющей	 массы	 нивелирует	
увеличение	 объема	 твердой	 фазы	 (которым	 сопровождается	
шпинелеобразование),	 препятствуя	 чрезмерному	 разрыхлению		
материала.
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Массы	марок	ММК-90	и	ММКПБФ	характеризуются	доволь-
но	 высокими	 показателями	 служебных	 свойств,	 но	 повышение	
требований	к	стойкости	огнеупорных	футеровок	тепловых	агре-
гатов	 приводит	 к	 необходимости	 дальнейшего	 совершенствова-
ния	технологии	изготовления	указанных	масс.	Согласно	имею-
щейся	информации,	применение	нового	вида	глинозема,	харак-
теризующегося,	 по	 данным	 фирмы-изготовителя,	 сферической	
формой	частиц,	высокими	чистотой	(содержание	Al2O3	>	99,0	%,		
Fe2O3	<	0,05	%,	Na2O	<	0,40	%,	SiO2	<	0,05	%),	огнеупорностью	
(1960 °C)	и	спекающей	способностью,	интенсифицирует	процес-
сы	фазообразования	в	огнеупорном	материале,	а	также	обеспечи-
вает	повышение	термостойкости	огнеупора.

Учитывая	 вышеизложенное,	 исследована	 зависимость	
свойств	 набивных	 муллитокорундовых	 масс	 марок	 ММК-90	
и	 ММКПБФ,	 а	 также	 образцов	 из	 них,	 от	 количества	 добавки	
сферического	глинозема.

В	 результате	 проведенных	 исследований	 установлено,	 что	
применение	 оптимального	 количества	 сферического	 глинозема	
в	 составе	 набивных	 муллитокорундовых	 масс	 обеспечивает	 по-
вышение	~	на	30	%	предела	прочности	при	сжатии	изготовлен-
ных	из	них	образцов,	обожженных	при	температуре	1580 °C, 	при	
сохранении	 на	 достаточно	 высоком	 уровне	 их	 показателей	 тер-
мостойкости	 и	 шлакоустойчивости.	 Использование	 указанного	
глинозема	 в	 составе	 массы	 ММК-90	 при	 высокотемпературном	
обжиге	образцов	приводит	к	интенсификации	процесса	синтеза	
муллита,	 игольчатые	 кристаллы	 которого	 повышают	 проч-
ность	огнеупорного	материала.	В	обожженных	образцах	из	мас-
сы	 ММКПБФ	 сферический	 глинозем	 образует	 густой	 сросток	
«войло	коподобного»	 строения,	 который	 армирует	 структуру,	
повышая	прочность	и	термостойкость	образцов.

Показатели	 физико-химических	 свойств	 набивных	 мулли-
токорундовых	 масс	 усовершенствованного	 состава	 и	 образцов,	
изготовленных	 из	 них	 (для	 масс	 ММК-90	 и	 ММКПБФ	 соот-
ветственно):	химический	состав,	мас.	%:	Al2O3	—	не	менее	90,0	
и	 85,0;	 SiO2	 —	 в	 пределах	 3,2—5,0	 и	 не	 более	 2,5;	 Fe2O3	 —	 не	
более	1,0	и	0,6;	Р2О5	—	в	пределах	2,5—3,5	и	0,5—1,0;	зерновой	
состав,	мм	—	3—0;	предел	прочности	при	сжатии	после	обжига	
при	температуре	1580 °C 	—	110	и	70	Н/мм2;	термостойкость	—	
>	20	теплосмен	950 °C 	—	вода.

Набивные	 муллитокорундовые	 массы	 усовершенствован-
ного	 состава	 рекомендуются	 для	 использования	 в	 различных	
тепловых	агрегатах,	имеющих	большие	удельные	механические	
нагрузки	на	футеровку.
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УДК 666.762.852

В. В. Примаченко, И. Г. Шулик, Л. К. Савина, Т. Г. Тишина
(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Зависимость свойств вибролитого 
низкоцементного карбидкремниевого 

бетона и образцов из него от количества 
комбинированной диспергирующей добавки

Современное	 развитие	 производства	 цветных	 и	 черных	 ме-
таллов	 потребовало	 значительно	 расширить	 ассортимент	 кар-
бидкремниевых	 материалов,	 которые	 позволили	 бы	 создавать	
износоустойчивые	 футеровки	 плавильных	 печей,	 миксеров,	
линий	 разливки	 и	 других	 агрегатов.	 Немаловажным	 при	 этом	
является	 обеспечение	 сокращения	 сроков	 ремонтов	 агрегатов,	
возможность	проведения	футеровочных	работ	с	минимальными	
затратами	энергетических,	сырьевых	и	трудовых	ресурсов,	чему	
способствует	широкое	применение	неформованных	огнеупоров,	
в	 том	 числе	 карбидкремниевых	 огнеупорных	 бетонов	 с	 различ-
ным	содержанием	карбида	кремния	и	вяжущего	компонента.

В	АО	«УкрНИИО	имени	А.	С.	Бережного»	разработана	тех-
нология	и	освоено	производство	низкоцементной	карбидкремни-
евой	бетонной	смеси.	Карбидкремниевая	бетонная	смесь	включа-
ет	в	себя	зернистый	карбидкремниевый	заполнитель,	глинозем-		
и	 кварцесодержащие	 компоненты,	 гидравлически	 твердеющее	
вяжущее	и	диспергирующую	добавку	из	серии	Castament.	По	по-
казателям	 свойств	 бетон,	 изготовленный	 из	 разработанного	 со-
става	смеси,	находится	на	уровне	зарубежных	аналогов.	Однако	
растекаемость	 данного	 бетона	 является	 недостаточной	 (~	20	%	
для	свежеприготовленного	бетона).

В	 этой	 связи	 исследовано	 влияние	 количества	 комбиниро-
ванной	 диспергирующей	 добавки,	 состоящей	 из	 микродисперс-
ных	 кремнеземсодержащих	 материалов	 с	 показателем	 актив-
ности	 водородных	 ионов	 10%-ной	 водной	 суспензии	 рН	=	5 ÷ 7		
(улучшающей	 реологические	 свойства	 бетона)	 и	 рН	=	10 ÷ 11	
(ускоряющей	 твердение	 бетона),	 на	 растекаемость	 свежеприго-
товленной	 бетонной	 массы	 и	 прочность	 структуры,	 а	 также	 на	
основные	 показатели	 свойств	 образцов	 бетона	 из	 низкоцемент-
ной	 карбидкремниевой	 бетонной	 смеси,	 по	 сравнению	 с	 ранее	
разработанным	составом.

Показана	целесообразность	использования	в	составе	низко-
цементной	 карбидкремниевой	 бетонной	 смеси,	 наряду	 с	 ранее	
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используемой	 диспергирующей	 добавкой,	 комбинированной	
диспергирующей	 добавки	 в	 оптимальном	 количестве.	 Уста-
новлено,	 что	 использование	 указанной	 добавки	 в	 оптимальном	
количестве	 позволяет	 улучшить	 удобоукладываемость	 бетона	
за	 счет	 повышения	 (~	в	 5	 раз)	 растекаемости	 свежеприготов-
ленной	массы,	увеличить	в	1,2	и	1,1	раза	предел	прочности	при	
сжатии	термообработанных	при	температурах	110	°С	и	1580	°С,	
соответственно,	 образцов	 бетона	 из	 низкоцементной	 карбид-
кремниевой	бетонной	смеси	при	практически	равных	значениях	
открытой	пористости	(15,8	и	16,0	%)	по	сравнению	с	ранее	раз-
работанным	 составом.	 Увеличение	 прочности	 образцов	 бетона	
после	 обжига	 обусловлено	 образованием	 и	 равномерным	 рас-
пределением	 нитевидных	 пленочек	 стеклофазы	 в	 межкристал-
лическом	пространстве	СА6.	Исследуемые	добавки	способствуют	
образованию	более	плотной	и	равномерной	структуры.

Смесь	 характеризуется	 следующими	 показателями	 физи-
ко-химических	 свойств:	 массовая	 доля:	 SiC	 —	 85	%,	 Al2O3	 —		
14,1	%,	CaO	—	1,05	%;	зерновой	состав	2—0	мм,	растекаемость	
массы	 —	 100	%	 (при	 влажности	 5,5	%).	 Свойства	 образцов:	
предел	 прочности	 при	 сжатии	 после	 7	 суток	 твердения	 и	 суш-
ки	 при	 температуре	 110	°С	 (2	 ч)	 —	 41,4	 Н/мм2;	 после	 обжига	
при	 температуре	 1580	°С	 —	 предел	 прочности	 при	 сжатии		
160,0	Н/мм2,	кажущаяся	плотность	—	2,72	г/см3,	открытая	по-
ристость	—	15,8	%.

В	результате	проведенных	исследований	усовершенствована	
технология	 изготовления	 низкоцементной	 карбидкремниевой	
бетонной	 смеси,	 производство	 которой	 освоено	 АО	 «УкрНИИО	
имени	А.	С.	Бережного».

УДК 666.974.2.002

И.	Г.	Шулик, Л. К.	Савина
(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Зависимость свойств образцов бетона 
из шамотной бетонной смеси до и после 

термообработки от вида и количества 
диспергирующих добавок

В	 обеспечении	 необходимых	 служебных	 свойств	 огне-
упорных	 бетонов	 важную	 роль	 играет	 выбор	 диспергирующих	
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добавок	в	составе	бетонных	смесей,	которые	позволяют	снизить	
водопотребность,	 улучшить	 удобоукладываемость	 бетона,	 уве-
личить	 прочностные	 характеристики	 бетона	 после	 твердения	
и	после	термообработки.

Ассортимент	добавок	различного	назначения	постоянно	рас-
ширяется.	На	рынке	огнеупорной	продукции	появляются	новые	
производители	материалов	в	этой	области.

В	 АО	 «УкрНИИО	 имени	 А.	 С.	 Бережного»	 разработана	
технология	и	организовано	производство	бетонных	смесей	алю-
мосиликатного	 состава,	 в	 том	 числе	 шамотной	 бетонной	 смеси,	
которая	 изготавливается	 с	 использованием	 алюмосиликатного	
наполнителя,	гидравлически	твердеющего	вяжущего	—	высоко-
глиноземистого	цемента	собственного	производства	и	дисперги-
рующих	добавок.

В	связи	с	вышеизложенным,	представляло	интерес	проведе-
ние	исследований	влияния	количества	двух	видов	новых	диспер-
гирующих	 добавок	 на	 растекаемость	 свежеприготовленной	 бе-
тонной	смеси,	а	также	на	растекаемость	и	прочность	структуры	
в	 зависимости	 от	 времени	 хранения	 и	 на	 основные	 показатели	
свойств	образцов	бетона	из	шамотной	бетонной	смеси	оптималь-
ного	состава.

В	результате	проведенных	исследований	установлено	опти-
мальное	 количество	 новых	 диспергирующих	 добавок	 в	 составе	
шамотной	бетонной	смеси.	Показано,	что	использование	добавок	
обеспечивает	 повышение	 прочности	 при	 сжатии	 после	 7	 суток	
твердения	 и	 после	 обжига	 при	 температуре	 1350 °C 	 образцов	
бетона	из	шамотной	смеси	по	сравнению	с	образцами	бетона	без	
добавки.	 Максимальную	 прочность	 бетоны	 набирают	 в	 течение	
48	ч	после	затворения	водой.

Кроме	 того,	 введение	 одной	 из	 добавок	 в	 оптимальном	 ко-
личестве	обеспечивает	повышение	растекаемости	шамотной	бе-
тонной	массы	в	1,36	раза,	а	использование	второго	вида	добавки	
приводит	к	сокращению	сроков	схватывания	бетона,	что	важно	
при	проведении	футеровочных	работ	и	при	изготовлении	бетон-
ных	изделий	в	зимний	период.

В	результате	проведенных	исследований	усовершенствована	
технология	изготовления	шамотной	бетонной	смеси	за	счет	при-
менения	новых	диспергирующих	добавок.
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УДК 666.974

В. В. Пісчанська, В. В. Шульга
(Національна металургійна академія України,  

м. Дніпро, Україна)

Розробка складів бетонних сумішей на основі 
лому шамотних та високоглиноземних виробів

Важливою	складовою	вирішення	задач	щодо	зниження	ма-
теріальних	 та	 паливно-енергетичних	 ресурсів	 у	 вогнетривкій	
галузі	є	використання	техногенних	та	вторинних	видів	сирови-
ни,	 зокрема	 відпрацьованих	 у	 футерівках	 теплових	 агрегатів	
виробів	 —	 лому	 шамотних	 та	 високоглиноземних	 вогнетривів,	
що	сприяє	розширенню	сировинної	бази,	економії	мінеральних	
ресурсів	і	штучної	сировини	для	виготовлення	шамоту	як	осно-
вного	 компоненту	 у	 складі	 сумішей	 для	 виробництва	 формова-
них	і	неформованих	вогнетривів.

Мета	цієї	роботи	—	проведення	досліджень	щодо	визначен-
ня	впливу	виду	і	властивостей	заповнювачів	—	лому	шамотних	
і	високоглиноземних	виробів	на	показники	властивостей	бетонів	
для	футерівок	теплових	агрегатів	чорної	металургії	та	електро-
енергетики,	 які	 переважно	 не	 контактують	 із	 рідким	 металом	
та	розплавами.

В	 умовах	 промислових	 підприємств	 відпрацьовані	 шамот-
ні	 вироби	 були	 попередньо	 відсортовані,	 подрібнені	 і	 розсіяні	
на	 фракції	 6—3	 мм,	 3—1	 і	 1—0	 мм.	 Лом	 шамотних	 та	 високо-
глиноземних	 виробів	 характеризувався	 вогнетривкістю	 1700	
і	 1770 °C, 	 вмістом	 Al2O3	 —	 32,8	 і	 73,27	%,	 водопоглинанням	
9,57—10,20	%	 і	 7,38—7,59	%,	 уявною	 щільністю	 1,62—1,64	
і	 2,60—2,62	 г/см3	 та	 відкритою	 пористістю	 15,62—16,47	
і	19,29—19,85	%	відповідно.	Як	складову	матричного	компонен-
ту	шамотного	бетону	використовували	шамот	з	розміром	часток	
менше	200	меш	(ПАТ	«Ватутінський	комбінат	вогнетривів»),	ви-
сокоглиноземного	 бетону	 —	 подрібнений	 у	 вібраційному	 млині	
протягом	 60	 хв	 лом	 високоглиноземних	 виробів	 з	 початковим	
розміром	 часток	 менше	 1	 мм.	 Бетонні	 суміші	 містили	 мікро-
кремнезем	 971U,	 добавку	 трипополіфосфату	 натрію,	 цемент	
«Secar-38»	 і	 «Secar-70».	 Експериментальні	 зразки-куби	 з	 роз-
міром	ребра	50	мм	формували	з	шамотних	і	високоглиноземних	
мас	вологістю	9,7—10	і	7,3—7,5	%	відповідно	за	методом	вібра-
ційного	формування	при	частоті	50	Гц,	сушили	за	температури	
110 °C 	(24	год)	і	випалювали	за	1000 °C 	(витримка	5	год).
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Проведеними	 дослідженнями	 щодо	 розробки	 речовинного	
і	зернового	складу	бетонних	сумішей	на	основі	лому	шамотних	
виробів	 з	 використанням	 цементу	 «Secar-38»	 встановлено,	 що	
на	реологічні	властивості	визначальний	вплив	здійснює	співвід-
ношення	заповнювача	фракцій	3—1	і	1—0	мм,	причому	значна	
кількість	часток	з	розміром	менше	0,063	мм	у	зерновому	складі	
фракції	1—0	мм	негативно	впливає	на	водопотребу	та	реологію	
мас	і	ускладнює	проектування	складу	суміші.	Крім	того,	аналіз	
конфігурації	зерен	крупних	фракцій	лому	показав,	що	зерна	по-
дрібненого	лому	шамотних	виробів	відрізняються	складною	гео-
метрією,	що	ускладнює	їх	щільну	укладку	та	потребує	збільшен-
ня	 вмісту	 у	 складі	 суміші	 часток	 менше	 0,063	 мм.	 Шамотний	
бетон	 розробленого	 складу	 з	 вмістом	 10	%	 цементу	 «Secar-38»	
характеризувався	наступними	показниками	властивостей	після	
сушки	і	випалу:	уявна	щільність	2,01—2,03	і	1,98—2,04	г/см3;	
відкрита	 пористість	 16,8—18,6	 і	 22,32—24,1	%;	 границя	 міц-
ності	під	час	стискання	52,6—55,6	і	62,6—63,5	Н/мм2.

З	використанням	симплекс-ґратчастого	методу	планування	
експерименту	 оптимізовано	 зерновий	 склад	 бетонної	 суміші	
на	 основі	 лому	 високоглиноземних	 виробів	 та	 розроблено	 ре-
човинний	 склад	 бетону	 з	 вмістом	 7—8	%	 цементу	 «Secar-70»	
з	наступними	показниками	властивостей	після	сушки	і	випалу:	
уявна	щільність	2,45—2,47	 і	2,41—2,44	г/см3;	відкрита	порис-
тість	 12,82—14,88	 і	 21,10—22,81	%;	 границя	 міцності	 під	 час	
стискання	76,0—82,3	і	109,2—115,6	Н/мм2.

На	 підставі	 проведених	 досліджень	 визначено	 доцільність	
використання	 лому	 шамотних	 та	 високоглиноземних	 виробів	
як	заповнювача	для	виготовлення	бетонних	сумішей	з	широким	
діапазоном	вмісту	оксиду	алюмінію.

УДК 666.973.2:666.971

В. В. Пісчанська, А. Ю. Усенко 
(Національна металургійна академія України,  

м. Дніпро, Україна)

Електропровідна композиція бетону

У	 теперішній	 час	 значного	 розвитку	 зазнала	 галузь	 вироб-
ництва	 електронагрівачів,	 що	 обумовило	 широкий	 асортимент	
резистивних	 композиційних	 матеріалів	 для	 виготовлення	 на-
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грівальних	 елементів	 різного	 функціонального	 призначення,	
зокрема	 електропровідних	 бетонів	 із	 загальною	 назвою	 Бетел,	
які	являють	собою	гетерогенну	систему,	що	складається	з	елек-
тропровідної	 фази	 —	 вуглецевого	 компоненту	 (кокс,	 графіт,	
антрацит,	шунгіт,	сажа,	фулерени,	нанотрубки),	діелектричних	
заповнювачів	 (кварцовий	 пісок,	 шамот),	 цементу	 (портландце-
мент,	глиноземистий	цемент,	доменний	шлак)	і	зв’язок	(фосфат-
ні,	фенольні,	рідинне	скло).	До	недоліків	існуючих	Бетелів	слід	
віднести	низьку	граничну	температуру	нагрівання	в	період	екс-
плуатації	резисторів	(120—250 °C),	наявність	ефекту	«старіння»	
електропровідної	матриці,	який	супроводжується	збільшенням	
опору	резисторів	внаслідок	окислення	вуглецю	при	нагріванні,	
що	призводить	до	зниження	механічної	міцності.	Тому	перспек-
тивним	 напрямком	 подальшого	 розвитку	 технології	 виготов-
лення	Бетелів	є	удосконалення	складів	резистивних	матеріалів	
та	технології	виготовлення	електронагрівачів	з	високою	темпе-
ратурою	експлуатації.

Проведені	 дослідження	 ставили	 за	 мету	 розробку	 складу	
вуглецьвмісної	 композиції	 та	 технологічних	 параметрів	 виго-
товлення	 електронагрівачів	 з	 робочою	 температурою	 застосу-
вання	 600—1000 °C. 	 Як	 сировинні	 матеріали	 використовували	
карбід	 кремнію	 з	 максимальним	 розміром	 1,2	 мм,	 глиноземис-
тий	цемент	«Seсar-38»,	графіт,	рідинне	скло	натрієве	щільністю	
1,34—1,38	 г/см3	 і	 силікатним	 модулем	 2,3—2,6,	 затверджу-
вач	 —	 кремнійфтористий	 натрій.	 Тонкодисперсну	 складову	
готували	 шляхом	 сумісного	 помелу	 карбіду	 кремнію	 з	 розмі-
ром	 часток	 менше	 0,063	 мм,	 графіту	 і	 глиноземистого	 цементу	
у	 вібростирачі	 протягом	 3	 хв.	 Формування	 зразків-циліндрів	
діаметром	 25	 мм	 здійснювали	 на	 лабораторному	 пресі,	 свіжо-
сформовані	зразки	піддавали	вилежуванню	на	повітрі	протягом	
3	діб,	сушили	за	105—110 °C. 	Для	визначення	електротехнічних	
характеристик	 формували	 зразки	 діаметром	 10	 мм	 і	 висотою	
100	мм.	Випал	експериментальних	зразків	проводили	в	електро-
печі	за	максимальної	температури	1000 °C 	(витримка	3	год),	за-
нурюючи	зразки	у	тигель	із	засипкою	(кварцовий	пісок	і	кокс).	

Дослідження	 впливу	 речовинного	 складу	 композиційної	
суміші	та	зернового	складу	заповнювача	на	фізико-технічні	по-
казники	властивостей	зразків	(уявну	щільність,	відкриту	порис-
тість,	границю	міцності	під	час	стискання)	проводили	з	викорис-
танням	симплекс-ґратчастого	методу	планування	експерименту,	
в	 результаті	 реалізації	 якого	 обрано	 оптимальний	 речовинний	
склад,	що	містить	карбід	кремнію	фр.	1,2—0,063	мм	—	53,6	%	
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з	 певним	 розподілом	 вузьких	 фракцій	 SiC,	 і	 46,4	%	 тонкодис-
персної	 складової	 (графіт,	 карбід	 кремнію,	 цемент).	 За	 резуль-
татами	 визначених	 залежностей	 показників	 властивостей	 екс-
периментальних	зразків	від	тиску	пресування,	вмісту	рідинного	
скла	 і	 кремнійфтористого	 натрію	 встановлено	 раціональний	
діапазон	тиску	пресування	мас	40—50	Н/мм2,	що	містять	20—
22	%	 зв’язки	 і	 10—11	%	 затверджувача	 від	 маси	 зв’язки.	 Екс-
периментальні	зразки	після	сушки	і	випалу	характеризувалися	
уявною	 щільністю	 2,44—2,47	 і	 2,46—2,49	 г/см3,	 механічною	
міцністю	 42,4—45,7	 і	 46,8—50	 Н/мм2	 відповідно;	 відкрита	 по-
ристість	 після	 випалу	 становила	 17,38—18,15	%.	 За	 даними	
вимірювань	 та	 розрахунків	 електротехнічних	 характеристик	
експериментальних	зразків	встановлено,	що	при	зростанні	сили	
струму	в	діапазоні	20—100	А	величина	електричного	опору	зни-
жується	 в	 інтервалі	 0,6805—0,14043	 B	 (питомий	 електричний	
опор	667,74—137,79	(Ом ⋅ мм2)/м).

Таким	чином,	на	підставі	проведених	досліджень	розробле-
но	 речовинний	 склад	 і	 технологічні	 параметри	 виготовлення	
Бетелу	 з	 робочою	 температурою	 застосування	 600—1000 °C, 	
який	характеризується	необхідними	електротехнічними	харак-
теристиками.

УДК 666.96

В. О. Стаднік, Ю. Р. Калішенко, О. О. Сігунов, А. О. Мусіна
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро, Україна)

Вдосконалення складів безклінкерних 
закладних сумішей для відпрацьованого 
простору шахт гірничо-збагачувального 

комплексу

У	світовій	практиці	для	зниження	втрат	корисних	копалин	
у	надрах,	для	управління	гірничим	тиском,	запобігання	підзем-
ним	пожежам	і	зменшення	деформації	поверхні	землі	викорис-
товується	закладка	підземного	простору.	Враховуючи	економіч-
не	становище	на	гірничодобувних	підприємствах	України,	акту-
альним	є	розробка	ресурсозберігаючих	технологій	та	закладних	
сумішей	із	використанням	альтернативних	складових.
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Метою	 дослідницької	 роботи	 є	 вдосконалення	 складів	 без-
цементних	 закладних	 композицій	 шляхом	 зменшення	 вмісту	
дефіцитного	доменного	шлаку	за	рахунок	механічної	та	хімічної	
активації.

При	 виконанні	 дослідницької	 роботи	 для	 приготування	
закладних	 композицій	 використовували	 такі	 сировинні	 ма-
теріали:	 доменний	 гранульований	 шлак	 ПАТ	 «Дніпровський	
металургійний	 комбінат»	 (далі	 —	 ПАТ	 «ДМК»)	 та	 річковий		
пісок.

Як	досліджувані	активатори	використовували	гіперпласти-
фікатор	полікарбоксилатний	РС-95	(країна-виробник	—	Китай)	
та	 лігносульфонат	 натрію	 європейський	 (торгівельна	 марка	
«DomsjöLignin	DS10»	(країна-виробник	—	Швеція).

До	 зважених	 доменного	 гранульованого	 шлаку	 і	 річкового	
піску	додавали	хімічні	добавки,	які	повністю	розчиняли	у	воді	
затворення,	після	чого	суміш	перемішували	з	розтиранням.

З	 метою	 встановлення	 залежності	 будівельно-технічних	
характеристик	 закладних	 сумішей,	 зокрема	 щільності,	 межі	
міцності	 під	 час	 стискання,	 були	 заформовані	 зразки-кубики	
розміром	 ( , , , ) .7 07 7 07 7 07 10 2× × ⋅ − м

З	метою	пошуку	найбільш	раціонального	складу	шлако-пі-
щаної	композиції,	вміст	ДГШ	складав	5,	10,	15	та	30	мас.	%.

Водотверде	співвідношення	залежно	від	досліджуваної	ком-
позиції	 з	 метою	 додержання	 нормальної	 густини	 коливалось	
у	межах	В/Т	=	0,25 ÷ 0,3.

З	 метою	 коректного	 визначення	 впливу	 на	 основні	 буді-
вельно-технічні	 характеристики	 закладних	 сумішей	 принципу	
подрібнення	в	різних	агрегатах	(а	саме	кульовому,	вібро-	та	стру-
меневому	млинах),	ДГШ	та	пісок	розмелювали	до	приблизно	од-
нієї	питомої	поверхні	(Sпит	=	1300 ÷ 1350	см2/г).

Аналіз	 результатів	 досліджень	 показав,	 що	 раціональним	
вмістом	 шлаку	 в	 закладних	 сумішах,	 розмелених	 в	 кульовому	
млині,	 складає	 15	 мас.	%,	 струменевому	 і	 вібраційному	 мли-
нах	 —	 10	 мас.	%,	 оскільки	 показники	 межі	 міцності	 під	 час	
стискання	саме	для	цих	зразків	у	марочному	віці	мають	найвищі	
значення.

Найбільш	 раціональним	 для	 помелу	 шлако-піщаної	 сумі-
ші	є	використання	струменевого	млина.	Межа	міцності	під	час	
стискання	в	марочному	віці	для	закладних	сумішей,	розмелених	
на	цьому	млині,	на	11,4	%	вища,	ніж	для	таких,	що	розмелені	
на	 вібраційному	 млині,	 і	 на	 20,0	%	 —	 за	 допомогою	 кульового	
млина.
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Проведені	дослідження,	представлені	вище,	дозволили	вста-
новити	 вплив	 виду	 помольного	 агрегату	 на	 основні	 будівельно-
технічні	характеристики.

Проте	 значення	 міцнісних	 показників,	 отримані	 під	 час	
таких	 досліджень,	 виявились	 відносно	 невисокими	 практично	
для	 всіх	 складів.	 І	 хоча	 найбільш	 конкретну	 оцінку	 міцності	
закладних	сумішей	проводять,	як	правило,	в	6-місячному	віці,	
раціональним	є	підвищити	ці	характеристики,	зокрема	шляхом	
хімічної	активації.

Відповідно	до	сертифікатів	аналізу	добавок,	які	надавались	
постачальниками,	 були	 обрані	 раціональні	 діапазони	 їх	 вмісту	
в	композиції.

Так,	для	лігносульфонату	натрію	був	обраний	вміст	у	складі	
закладної	суміші	в	кількості	0,1;	0,2;	0,3;	0,4	мас.	%	від	вмісту	
ДГШ	в	суміші.

Для	гіперпластифікатору	РС	95	був	обраний	вміст	у	кількос-
ті	0,3;	0,6;	0,9	мас.	%	від	вмісту	ДГШ	в	суміші.

Аналіз	результатів	розмелу	в	кульовому	млині	показав,	що	
найбільш	 раціональним	 вмістом	 хімічної	 добавки	 гіперпласти-
фікатору	РС	95	є	0,3	мас.	%	від	вмісту	шлакової	складової.	Вве-
дення	добавки	в	цій	кількості	дозволяє	збільшити	міцність	у	ма-
рочному	віці	порівняно	з	бездобавочною	композицією	на	10	%.

Найбільш	раціональним	вмістом	лігносульфонату	натрію	як	
активатора	 закладної	 суміші	 є	 0,2	 мас.	%	 від	 вмісту	 ДГШ.	 До-
бавка	дозволяє	на	32	%	підвищити	марочну	міцність	порівняно	
з	бездобавочною	композицією.

Аналіз	 результатів	 досліджень	 по	 використанню	 хімічних	
добавок	показав,	що	спостерігається	збільшення	межі	міцності	
під	час	стискання	для	зразків	закладних	сумішей,	компоненти	
яких	 розмелені	 в	 струменевому	 млині	 (порівняно	 з	 бездобавоч-
ними	зразками):

—	на	5	%	при	використанні	0,2	мас.	%	лігносульфонату	на-
трію;

—	на	12	%	при	використанні	0,3	мас.	%	гіперпластифікато-
ру	РС	95.

Застосування	 добавок	 для	 зразків	 закладних	 сумішей,	 роз-
мелених	у	вібраційному	млині,	не	показало	збільшення	міцності	
порівняно	з	бездобавочними.

Проте	необхідно	зазначити,	що	як	для	закладних	сумішей,	
компоненти	 яких	 розмелені	 у	 вібраційному	 млині,	 так	 і	 для	
закладних	 сумішей	 після	 помелу	 в	 струменевому	 млині	 вико-
ристання	 хімічних	 добавок	 дозволило	 істотно	 збільшити	 плас-
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тичність	 суміші.	 Занурювання	 конусу	 в	 приборі	 СтройЦНИЛ	
складало:

—	для	бездобавочних	закладних	сумішей	 ≈ 	5	см;
—	 для	 закладних	 сумішей	 із	 застосуванням	 обох	 хімічних	

добавок	 ≈ 	12	см.
Факт	 такого	 суттєвого	 збільшення	 рухомості	 закладної	

суміші	 дозволить	 в	 значному	 ступені	 зменшити	 вміст	 води	 за-
творення	в	композиції,	що	в	свою	чергу	призведе	до	збільшення	
в	пізні	строки	твердіння	(3—6	місяців)	міцнісних	характеристик	
масиву.

УДК 666.96

Ю. Р. Калішенко, В. О. Стаднік, О. О. Сігунов, А. О. Мусіна
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро, Україна)

Встановлення впливу мікроструктури 
сировини, розмеленої в млинах різного 

принципу дії, на міцнісні характеристики 
закладних сумішей

Сформоване	економічне	становище	на	гірничодобувних	під-
приємствах	 визначає	 напрямок	 дослідних	 і	 конструкторських	
робіт	 на	 пошук,	 обґрунтування	 параметрів	 і	 розробку	 техноло-
гій,	що	передбачають	зниження	витрат	на	видобуток	при	висо-
кому	рівні	кількісних	і	якісних	показників	вилучення	корисної	
копалини	з	надр.

У	 зв’язку	 з	 цим	 розробка	 технологій	 закладання	 виробле-
ного	простору,	що	забезпечують	підвищення	ефективності	добу-
вання	руд	на	великих	глибинах	за	рахунок	підвищення	несучої	
здатності	закладних	масивів	і	зниження	витрат	на	їх	зведення,	
є	важливим	завданням.

Метою	 роботи	 є	 дослідження	 механічної	 активації	 заклад-
них	 сумішей,	 що	 не	 містять	 цементної	 складової,	 шляхом	 по-
мелу	сировинних	матеріалів	у	млинах	різних	типів	подрібнення.

При	виконанні	дослідницької	роботи	як	сировинні	матеріа-
ли	закладної	суміші	використовували	річковий	пісок	та	домен-
ний	 гранульований	 шлак	 ПАТ	 «Дніпровський	 металургійний	
комбінат»	(далі	—	ПАТ	«ДМК»).
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З	метою	встановлення	характеристик	питомої	поверхні,	яка	
формується	 при	 подрібненні	 сировинних	 матеріалів	 закладної	
суміші	 на	 підприємствах	 гірничо-збагачувальних	 комплексів,	
зокрема	 ДП	 «Східний	 гірничо-збагачувальний	 комбінат»,	 по-
мелу	 в	 лабораторному	 кільовому	 млині	 МБЛ	 ∅ 	 0,5 × 0,28	 м	
піддавали	 доменний	 гранульований	 шлак	 (ДГШ)	 ПАТ	 «ДМК»	
та	річковий	пісок.

Також	 були	 проведені	 розмели	 ДГШ	 та	 піску	 в	 лаборатор-
ному	 вібраційному	 млині	 М-10	 (кафедра	 ХТКС	 та	 БМ	 ДВНЗ		
УДХТУ)	та	лабораторному	струменевому	млині	«УДХТУ»	(кафе-
дра	матеріалознавства	ДВНЗ	УДХТУ).

Помел	матеріалу	у	вібраційному	млині	виконувався	при	за-
вантаженні	його	до	3	дм3	сталевими	кульками	діаметром	8—16	мм		
з	 частотою	 коливання	 ексцентрикового	 валу	 3000	 коливань/хви-
лину.	Відбір	проб	розмеленого	матеріалу	виконувався	через	1,	2,	
5,	10	та	15	хвилин	помелу.

Помел	 матеріалу	 у	 струменевому	 млині	 виконувався	 при	
рівномірній	подачі	в	камеру	матеріалу	протягом	10—15	с.	Спе-
цифіка	 помелу	 в	 млині	 не	 дозволяє	 провести	 відбір	 проб	 через	
певні	 проміжки	 часу,	 оскільки	 загальний	 цикл	 помелу	 від	 за-
вантаження	матеріалу	до	зупинки	млина	тривав	всього	~	30	с.

Таким	 чином,	 помел	 матеріалів	 у	 різних	 млинах	 показав,	
що	найбільш	специфічним	з	точки	зору	принципу	роботи	є	стру-
меневий	 млин,	 в	 якому	 вихідні	 налаштування	 обладнання	 до-
зволили	отримати	продукт	дисперсністю	1355	та	1311	см2/г	для	
ДГШ	та	піску,	відповідно,	протягом	30	с.

Аналіз	результатів	показав,	що	для	одержання	питомої	по-
верхні	Sпит	=	1350	см2/г	необхідно	проводити	розмел	матеріалу:

—	 для	 доменного	 гранульованого	 шлаку:	 з	 використанням	
вібромлина	 протягом	 1	 хв;	 з	 використанням	 кульового	 млина	
протягом	30	хв;

—	 для	 річкового	 піску:	 з	 використанням	 вібромлина	 про-
тягом	2,5	хв;	з	використанням	кульового	млина	протягом	15	хв.

Відомо,	 що	 одним	 із	 основних	 показників	 ефективності	
в’яжучих	композицій	є	швидкість	гідратації	та	набору	міцності	
при	твердінні.	На	ці	показники	впливає	значна	кількість	фізи-
ко-хімічних	 факторів.	 Одним	 із	 таких	 показників,	 які	 є	 в	 без-
посередньому	 зв’язку	 з	 формуванням	 міцнісних	 показників,	
виступає	характер	поверхні	зерен	та	їх	форма	в	продукті	подріб-
нення	сировини.

Для	 встановлення	 мікроструктури	 компонентів	 закладної	
суміші	були	підготовлені	проби	доменного	гранульованого	шла-
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ку	та	річкового	піску	після	помелу	їх	в	кульовому,	вібраційному	
та	 струменевому	 млинах.	 Встановлення	 мікроструктури	 мате-
ріалів	проводилося	в	прохідному	світлі	за	допомогою	поляриза-
ційного	 мікроскопу	 USB	 DigitalMicroscope	 «ММ-2288-5X-BN»	
зі	збільшенням	в	230	крат.	Підготовлені	проби	для	покращення	
контрастності	обробляли	ізопропіловим	спиртом.

Аналіз	 результатів	 показав,	 що	 розмелені	 зерна	 піску	 за-
лежно	від	типу	подрібнюючого	пристрою	мають	наступні	середні	
розміри:	у	кульовому	млині	—	0,0542	мм;	у	вібраційному	мли-
ні	—	0,0918	мм;	у	струменевому	млині	—	0,0445	мм.

Таким	чином,	виходячи	з	розмірів	зерен,	можна	зауважити,	
що	 при	 досягненні	 однакової	 питомої	 поверхні	 гранулометрич-
ний	склад	ДГШ	та	піску	значною	мірою	відрізняється	залежно	
від	типу	помольного	агрегату:	більше	ніж	в	2	рази	шлак	подріб-
нюється	 гірше	 порівняно	 з	 піском	 у	 кульовому	 млині;	 майже	
в	 1,5	 раза	 шлак	 подрібнюється	 краще	 порівняно	 з	 піском	 у	 ві-
браційному	 млині;	 гранулометричний	 склад	 продуктів	 помелу	
шлаку	та	піску	приблизно	рівний	у	струменевому	млині.

Що	 стосується	 форми	 кристалів	 розмелених	 матеріалів	
у	 різних	 млинах,	 слід	 звернути	 увагу	 на	 наступне.	 Доменний	
гранульований	шлак,	розмелений	у	кульовому	млині,	має	зерна	
неправильної	призматичної,	випуклої	форми,	яка	наближається	
до	округлої.

Цей	 самий	 матеріал,	 розмелений	 у	 вібраційному	 млині,	
виглядає	 по-іншому:	 зустрічається	 значна	 кількість	 кристалів	
витягнутої	голчастої	форми	з	гострими	кутами	та	сильно	розви-
неною	конфігурацією.

Зерна	ДГШ,	розмелені	в	струменевому	млині,	за	середніми	
розмірами	в	2—2,5	раза	менші	за	такі	після	помелу	в	кульовому	
та	вібраційному	млинах	до	тієї	ж	питомої	поверхні.	Форма	крис-
талів	—	випуклі	призми	з	рваними	краями.	Проте,	досить	часто	
зустрічаються	й	зерна	з	обкатаними	краями.

Таким	чином,	з	аналізу	форми	кристалів	розмеленого	ДГШ,	
який	 у	 закладній	 суміші	 виступає	 як	 в’яжуче,	 можна	 зробити	
висновок,	 що	 найбільш	 гідравлічно	 активним	 повинен	 бути	
шлак,	 розмелений	 у	 вібромлині,	 оскільки	 має	 зерна	 найбільш	
розвиненої	 конфігурації.	 Наступним	 за	 активністю	 повинен	
бути	 ДГШ,	 розмелений	 у	 струменевому	 млині,	 а	 останнім	 —	
у	кульовому.

Що	стосується	розмелу	річкового	піску,	то	найбільше	часток	
округлої	форми	спостерігається	також	в	кульовому	млині.	Най-
більш	 неправильна	 форма	 часток	 формується	 при	 помелі	 піску	
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в	струменевому	млині:	як	правило,	це	призми	неправильної	три-
гональної	та	тетрагональної	форм.	В	незначній	кількості	присут-
ні	частинки	округлої	«галькоподібної»	форми.

Приблизно	 таку	 ж	 характеристику	 можна	 надати	 й	 піску,	
розмеленому	у	вібраційному	млині.	Різниця	полягає	в	тому,	що	
розмір	 зерен	 майже	 вдвічі	 більший	 порівняно	 зі	 струменевим	
і	кульовим	млинами,	що	свідчить	про	більшу	складність	помелу	
піску	в	цьому	агрегаті.

Таким	чином,	з	аналізу	форм	кристалів	розмеленого	річко-
вого	 піску	 і	 переважністю	 вмісту	 саме	 цього	 компоненту	 в	 за-
кладній	 суміші	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 найбільш	 ефек-
тивним	 з	 точки	 зору	 формування	 більш	 міцної	 структури	 при	
твердінні	 повинен	 бути	 матеріал,	 подрібнений	 у	 струменевому,	
дещо	в	меншому	ступені	—	у	вібраційному	млині.

УДК 614.841

Л.	Б. Демидчук, Д. І.	Сапожник
(Львівський торговельно-економічний університет,  

м. Львів, Україна)

Зовнішні чинники та довговічність  
конструкцій з бетону

На	 довговічність	 бетону	 здебільшого	 впливає	 його	 порова	
структура.	 З	 врахуванням	 уявлень	 про	 порову	 структуру	 бето-
ну	 та	 її	 залежності	 від	 технологічних	 параметрів	 на	 даний	 час	
розробляються	сучасні	способи	захисту	бетону	від	руйнівної	дії	
фізичних	та	хімічних	факторів.	Ефективними,	серед	інших,	ви-
діляють	методи,	що	попереджають	виникнення	корозії	за	раху-
нок	покриття	поверхні	захисними	матеріалами	або	створенням	
штучної	гідроізоляції.

Відомі	способи	підвищення	довговічності,	які	передбачають:
1)	направлений	синтез	у	складі	бетону	модифікованих	ново-

утворень,	які	здатні	адсорбувати	або	хімічно	зв’язувати	аніони	
та	катіони	агресивного	середовища;

2)	змінення	контактної	зони	«в’яжуче—заповнювач»	за	ра-
хунок	використання	хімічно	активного	заповнювача.

Розгляд	 проблеми	 підвищення	 довговічності	 здійснюється	
у	двох	аспектах:	вивчення	характеристик	оточуючого	середови-
ща	і	визначення	домінуючих	факторів,	дія	яких	є	небезпечною;	
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вивчення	 механізму	 та	 кінетики	 корозійних	 процесів	 з	 метою	
розробки	на	цій	основі	способів	підвищення	довговічності	штуч-
ного	каменю.

Відомо,	що	найуразливішим	в	корозії	бетонних	споруд	є	це-
ментний	 камінь.	 Заповнювачі	 також	 можуть	 провокувати	 роз-
виток	корозії	внаслідок	взаємодії	з	цементним	каменем	у	рідкій	
фазі	або	водному	розчині,	що	заповнює	пори	бетону.

Також	найбільш	розповсюдженою	та	небезпечною	є	взаємо-
дія	між	сполуками	лужних	металів	та	кремнеземом	деяких	ви-
дів	заповнювачів	(опал,	халцедон,	тридиміт,	кристобаліт,	деякі	
вулканічні	 склоподібні	 породи	 та	 сланці).	 Внутрішня	 корозія	
бетону	проявляється	у	вигляді	тріщин	та	прошарків	гелеподіб-
них	 речовин,	 що	 утворюються	 в	 місці	 контакту	 заповнювача	
із	цементним	каменем.

Можливою	 є	 реакція	 між	 рідкою	 фазою	 та	 заповнювачем	
у	вигляді	доломітизованих	вапняків.	Внаслідок	хімічної	реакції	
СаСО MgCO3 3⋅ 	+	2NaOH	=	CaCO3	+	Mg(OH)2	+	Na2CO3	 відбувається	
розширення	твердої	фази	та	послаблення	структури	цементного	
каменю.

Причиною	внутрішньої	корозії	може	бути	також	вміст	у	за-
повнювачах	 домішок,	 що	 віднесені	 до	 категорії	 «шкідливих»,	
у	вигляді	сполук	сірки	—	сульфатів	та	сульфідів.

Процеси	 внутрішньої	 корозії	 також	 визначаються	 неста-
більністю	новоутворень,	що	виникають	у	процесі	гідратації	це-
менту,	 та	 процесами	 фазових	 перетворень	 гідратованих	 сполук	
цементного	 каменю.	 Ці	 процеси	 обумовлені	 переходом	 неста-
більних	форм	кальцію	гідроалюмінатів	C2AН	у	стабільну	С3АН6	
за	відповідних	температурних	умов.	До	цього	виду	корозії	також	
відносять	 процеси	 перекристалізації.	 Внутрішня	 корозія	 може	
бути	 обумовлена	 хімічними	 добавками,	 особливо	 протимороз-
ними,	і	які	містять,	як	правило,	розчинні	солі	лужних	металів.

Швидкість	 росту	 деформацій	 розширення	 та	 їхнє	 мак-
симальне	 значення	 залежить	 від	 величини	 співвідношення	
R2O(цем)/SiO2(заповн),	 де	 R2O(цем)	 —	 вміст	 лугів	 у	 цементі	 (у	
перерахунку	на	Na2O),	SiO2(заповн)	—	кількість	реакційноздат-
ного	кремнезему	у	заповнювачі.

Враховуючи	 зазначене,	 виникає	 питання	 про	 можливість	
введення	 у	 бетон	 добавок,	 що	 здатні	 були	 б	 запобігати	 роз-
витку	 реакції	 «луги—кремнезем».	 Виходячи	 з	 уявлень	 про	
механізм	корозії,	такими	добавками	можуть	бути	речовини,	що	
зв’язують	Са(ОН)2	та	зменшують	можливість	проявлення	ефек-
ту	 напівпроникності	 плівок.	 Відомі	 й	 інші	 методи	 запобігання	
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розвитку	корозії,	наприклад,	у	випадку,	коли	процес	розвитку	
корозії	 вже	 почався:	 це	 може	 бути	 оброблення	 поверхні	 бетону	
розчинами	Ва(ОН)2,	LiCl,	 Na O SiO Н О2 2 2⋅ ⋅m n . 	

Відомо,	 що	 при	 нагріванні	 бетону	 до	 1273	 К	 відбувається	
зменшення	його	теплопровідності	внаслідок	утворення	пор	і	трі-
щин	 за	 рахунок	 деформацій	 стиску,	 зменшення	 його	 модуля	
пружності,	міцності	на	стиск	та	розрив,	яке	веде	до	руйнування.	
Ці	 процеси	 є	 наслідком	 хімічних	 перетворень,	 які	 проходять	
до	 вказаних	 фізичних	 ефектів.	 Основні	 хімічні	 перетворення	
у	бетоні	при	нагріванні	наведено	у	таблиці.

Таблиця

Хімічні перетворення у бетоні при його нагріванні в умовах пожежі

Інтервал	
температур	

нагрівання,	К
Хімічні	перетворення

373—573 Видалення	вільної	і	частково	кристалохімічної	вологи,	яка	роз-
чиняє	кальцію	гідроксид,	та	додаткова	його	кристалізація,	що	
веде	до	росту	міцності

573—873 Повне	видалення	вільної	та	кристалохімічної	вологи	з	клінкер-
них	мінералів	та	їх	деструкція	на	поверхні	порового	каркасу

873—1473 Інтенсивна	деструкція	поверхні	порового	каркасу	за	рахунок	
розкладу	клінкерних	мінералів	з	ростом	розмірів	пор

Тобто	 термохімічні	 процеси,	 які	 проходять	 при	 нагріванні	
бетону	в	умовах	пожежі,	призводять	до	незворотних	деструктив-
них	змін	при	значному	зменшенні	характеристик	та	показників	
міцності	бетону.

Виходячи	з	наведеного,	можна	констатувати,	що	для	збіль-
шення	 температуро-	 і	 вогнестійкості	 бетонних	 конструкцій	
ефективно	 використовувати	 захисні	 покриття	 на	 полімерній	
основі,	захисна	дія	яких	досягається	за	рахунок	ізоляції	поверх-
ні	теплоізолюючим	шаром.	Як	зв’язки	для	створення	таких	по-
криттів	найбільш	ефективно	можна	використовувати	поліорган-
силоксанові	 зв’язки.	 Це	 пов’язано	 з	 низкою	 цінних	 властивос-
тей,	якими	володіють	поліоргансилоксани,	а	саме	—	сумісністю	
з	мінеральними	наповнювачами,	високою	еластичністю,	тепло-	
і	високотемпературною	стійкістю	та	стійкістю	до	дії	вогню.	Не-
доліком	таких	матеріалів	є	їх	горючість.
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УДК 666.948

A. Н. Корогодская, Г. Н. Шабанова, Н. Б. Девятова
(НТУ «Харьковский политехнический институт»,  

г. Харьков, Украина)

Физико-химические исследования клинкера 
кальциевого алюмохромитного цемента

Исследование	 клинкеров	 вяжущих	 материалов	 специаль-
ного	 назначения	 представляет	 научный	 и	 технический	 интерес	
для	 области	 современного	 материаловедения,	 поскольку	 физи-
ко-химическая	организация	структуры	клинкера,	формируемой	
на	 стадии	 твердофазного	 синтеза	 материала,	 позволяет	 целена-
правленно	регулировать	комплекс	необходимых	эксплуатацион-
ных	характеристик.

Исследование	 клинкера	 кальциевого	 алюмохромитного	
цемента	проводили	с	помощью	комплекса	современных	физико-
химических	методов	анализа:	рентгенофазового,	спектроскопи-
ческого,	электронной	микроскопии.

Качественный	 рентгенофазовый	 анализ	 показал	 наличие	
в	 клинкере	 гидравлически	 активного	 алюмината	 кальция,	 ос-
новные	 пики	 которого	 несколько	 смещены	 относительно	 фона	
образца,	 что	 указывает	 на	 возможное	 наличие	 твердых	 раство-
ров	 на	 его	 основе.	 Установлено,	 что	 основными	 фазами	 клин-
кера	кальциевого	алюмохромитного	цемента	являются	СаAl2O4	
и	 СаCr2O4.	 Дефектность	 структуры	 твердого	 раствора	 обуслов-
ливает	повышение	механической	прочности	за	счет	возрастания	
свободной	энергии	кристаллической	решетки.

По	данным	инфракрасной	Фурье-спектроскопии	установле-
но	 наличие	 полос	 поглощения,	 соответствующих	 уплотненной	
псевдогексагональной	 решетке,	 обусловленной	 изовалентным	
замещением	 ионов	 алюминия	 на	 ионы	 хрома.	 Вместе	 с	 тем,	
на	 спектрограмме	 присутствуют	 полосы	 поглощения,	 соот-
ветствующие	 колебаниям	 связи	 Сr+3—О	 в	 октаэдрической	 ко-
ординации,	 указывающей	 на	 присутствие	 в	 клинкере	 хромита	
кальция	 в	 качестве	 самостоятельной	 фазы.	 Остальные	 колеба-
ния	 соответствуют	 деформационным	 колебаниям	 связей	 Са—О	
в	моноалюминате	кальция.

Микроскопическими	исследованиями	установлено,	что	для	
клинкера	 кальциевого	 алюмохромитного	 цемента	 характерна	
плохоспеченная	 зернистая	 структура	 ( × 100).	 При	 повышении	
разрешения	( × 300,	 × 1000)	в	массе	различаются	моноклинные	
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и	 псевдогексагональные	 кристаллы,	 характерные	 для	 СаAl2O4.	
При	 увеличении	 разрешения	 ( × 5000)	 заметны	 плохо	 оформ-
ленные	 гексагональные	 кристаллы	 СаCr2O4,	 которые	 являются	
подложкой	для	роста	кристаллов	СаAl2O4,	о	чем	свидетельству-
ют	 заметные	 на	 всех	 последующих	 увеличениях	 ( × 10000)	 сту-
пеньки	роста.	Плохая	закристаллизованность	СаCr2O4	косвенно	
свидетельствует	 о	 наличии	 ограниченных	 твердых	 растворов	
на	 его	 основе.	 При	 помоле	 клинкера	 раскол	 кристаллов	 будет	
происходить	 по	 ступенькам	 роста	 и	 межкристаллическим	 гра-
ницам,	 образуя	 дополнительные	 концентраторы	 механических	
напряжений	для	повышения	гидравлической	активности.

Таким	 образом,	 проведенными	 исследованиями	 установле-
но,	что	расчетный	фазовый	состав	клинкера	соответствует	реаль-
ному,	что	дает	возможность	синтезировать	кальциевый	алюмо-
хромитный	цемент	с	заданными	свойствами.

УДК 666.948

В. В. Тараненкова, І. С.	Тимошенко, В. М. Іголкін
(НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків, Україна)

Дослідження клінкерів глиноземних цементів, 
отриманих з використанням бокситів різних 

родовищ

При	 одержанні	 глиноземного	 цементу	 способом	 спікання	
кількість	 Fe2O3	 в	 бокситі	 не	 повинна	 перевищувати	 6	 мас.	%,	
оскільки	 його	 присутність	 скорочує	 інтервал	 спікання,	 що	
ускладнює	 процес	 клінкероутворення	 і	 роботу	 печі.	 З	 іншого	
боку,	 присутність	 у	 цементі	 понад	 10	 мас.	%	 оксидів	 заліза	
сприятливо	 впливає	 на	 процес	 мінералоутворення	 і	 суттєво	
знижує	 енерговитрати	 на	 отримання	 цементу.	 Проте,	 вміст	
оксидів	 заліза	 у	 високоглиноземному	 цементі	 небажаний.	
За	його	наявності	знижується	вогнетривкість	цементу,	а	також	
погіршуються	технічні	властивості	цементного	каменю	в	процесі	
його	служби	у	складі	жаростійкого	бетону.	Водночас,	зниження	
вогнетривкості	 цементу,	 який	 містить	 понад	 20	 мас.	%	 Fe2О3,	
відкриває	 новий	 сучасний	 шлях	 для	 його	 використання	 —	 як	
жертовний	матеріал	для	пасивних	систем	захисту	АЕС.

В	 Україні	 відсутні	 поклади	 високоякісної	 бокситової	 сиро-
вини,	 але	 є	 можливість	 використання	 імпортної	 низькосортної	
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сировини,	 а	 саме	 —	 бокситів,	 що	 застосовуються	 для	 отри-
мання	 глинозему	 на	 Миколаївському	 глиноземному	 заводі	
(м.	 Миколаїв).	 Метою	 нашого	 дослідження	 було	 отримання	
клінкерів	 глиноземних	 цементів	 на	 основі	 бокситів	 родовищ	
Туреччини,	Гвінеї	та	Гайани	та	визначення	їх	фазового	складу.

Якість	 бокситу,	 як	 сировини	 для	 глиноземного	 цемен-
ту,	 визначається	 коефіцієнтом	 якості,	 який	 являє	 собою	
відношення	 вмісту	 Al2O3	 до	 вмісту	 SiO2.	 Для	 виробництва	 гли-
ноземного	 цементу	 використовуються	 боксити	 з	 коефіцієнтом	
якості	 не	 нижче	 7.	 Базуючись	 на	 результатах	 дослідження	
хімічного	складу	бокситів,	можна	зробити	наступний	висновок:	
найбільш	перспективним	з	них	для	отримання	глиноземного	це-
менту	методом	спікання	є	гайанський	боксит,	оскільки	усі	його	
показники	щодо	вмісту	основних	оксидів	знаходяться	в	допусти-
мих	 межах,	 а	 коефіцієнт	 якості	 становить	 10,34.	 Гвінейський	
боксит	також	придатний	для	одержання	глиноземного	цементу,	
оскільки	його	коефіцієнт	якості	9,62,	але	містить	дещо	пониже-
ну	кількість	Al2O3	—	42,7	мас.	%,	замість	нормованих	45	мас.	%.	
Турецький	боксит	хоча	і	має	коефіцієнт	якості	нижче	7	—	6,21	
(внаслідок	 підвищеного	 вмісту	 SiO2	 —	 9,34	 мас.	%	 замість	 <	 8	
мас.	%),	але	має	високий	вміст	Al2O3	—	58,34	мас.	%.

За	 допомогою	 рентгенофазового	 аналізу	 був	 досліджений	
фазовий	 склад	 клінкерів,	 одержаних	 на	 основі	 турецького	 (Тр)	
та	 гайанського	 (Га)	 бокситів,	 що	 показали	 найбільші	 показни-
ки	 міцності.	 Встановлено,	 що	 основною	 фазою	 синтезованих	
клінкерів,	як	і	припускалося,	є	моноалюмінат	кальцію.	Також	
у	 клінкерах	 присутній	 геленіт,	 оскільки	 в	 бокситах	 міститься	
кварц,	причому	в	клінкері	Тр	його	вміст	дещо	перевищує	допу-
стиму	норму,	і	як	наслідок,	кількість	геленіту	в	клінкері	Тр	дещо	
більше	порівняно	з	клінкером	Га,	що	підтверджується	більшою	
кількістю	 та	 інтенсивністю	 дифракційних	 максимумів,	 які	
відповідають	геленіту	на	рентгенограмі	клінкеру	Тр.	Окрім	того,	
на	рентгенограмі	клінкеру	Тр	спостерігаються	дифракційні	мак-
симуми,	 що	 відповідають	 браунміллериту,	 який	 утворюється	
внаслідок	зв’язування	оксиду	заліза,	що	міститься	у	турецькому	
бокситі	в	кількості	майже	17	мас.	%,	тоді	як	гайанський	боксит	
містить	лише	1,5	мас.	%	оксиду	заліза.

Таким	чином,	доведено	можливість	одержання	глиноземних	
цементів	на	основі	бокситів	з	різним	вмістом	оксидів	алюмінію	
та	 заліза.	 Цементи	 середньої	 чистоти	 з	 високим	 вмістом	 Al2O3	
можуть	застосовуватися	для	виготовлення	жаростійких	бетонів,	
а	 цементи	 низької	 чистоти	 з	 високим	 вмістом	 Fe2О3	 —	 для	
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створення	нового	виду	функціональних	матеріалів	—	жертовних	
бетонів	 для	 пристроїв	 локалізації	 розплаву	 в	 системах	 безпеки	
ядерних	енергетичних	реакторів.

УДК 661:666.9

Ю. О. Казимиренко, Ф. В. Царан
(Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна)

Розвиток нових технологій матеріалів  
як перспективний напрямок іммобілізації 

червоного шламу

Сьогодні	на	шламових	полях	Миколаївського	глиноземного	
заводу	накопичено	до	43	млн	т	червоного	шламу,	який	утворю-
ється	в	процесі	одержання	глинозему	за	гідрохімічним	методом	
Байєра.	Червоний	шлам	у	висушеному	природним	шляхом	стані	
являє	собою	пилоподібні	та	глинисті	частинки,	схильні	до	агре-
гатування,	грудкування	та	злежування,	які	за	шкалою	токсич-
ності	 відносяться	 до	 четвертої	 групи	 відходів.	 Іммобілізація	
токсичних	відходів	ґрунтується	на	процесах	зміни	їх	фізичних	
та	хімічних	властивостей	задля	зменшення	або	запобігання	ви-
ділення	 шкідливих	 компонентів	 у	 навколишнє	 середовище.	
Найбільш	 популярними	 в	 Україні	 вважаються	 методи	 стабілі-
зації,	 зокрема	 мікрокапсуляції,	 які	 дозволяють	 «заблокувати»	
дисперсні	речовини	в	структурі	твердої	матриці,	створюючи	при	
цьому	композиційні	матеріали	або	покриття.

Мета	 роботи	 полягає	 у	 визначенні	 науково-практичних	 на-
прямів	іммобілізації	червоного	шламу	шляхом	створення	нових	
композицій.

Теоретичні	 й	 експериментальні	 дослідження	 проведено	
на	 базі	 лабораторії	 неметалевих	 і	 композиційних	 матеріалів	
кафедри	 матеріалознавства	 і	 технології	 металів	 Національно-
го	 університету	 кораблебудування	 імені	 адмірала	 Макарова		
(м.	 Миколаїв)	 за	 двома	 різними	 технологічними	 напрямами.	
Перший	—	це	обробка	червоного	шламу	в’яжучими	речовинами,	
в	 процесі	 якої	 відбувається	 зв’язування	 токсичних	 складових	
відходів	 у	 нерозчинні,	 тверді	 конгломерати.	 Другий	 —	 поля-
гатиме	 у	 термічному	 обробленні	 попередньо	 спресованої	 сумі-
ші	 червоного	 шламу	 з	 додаванням	 полімерних	 компонентів.	
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Обидва	 технологічних	 напрямки	 ґрунтуються	 на	 особливостях	
фізико-хімічних	 властивостей	 червоного	 шламу,	 хімічний	
склад	 якого	 залежно	 від	 якості	 бокситу	 та	 особливостей	 його	
переробки	містить,	мас.:	Al2O3	—	14—18	%;	Fe2O3	—	40—55	%;	
Na2O	—	2—4	%;	TiO2	—	4—6	%;	CaO	—	5—10	%;	SiO2	—	5—10	%.	
Фазово-мінеральний	 склад	 суттєво	 залежить	 від	 дисперсності	
фракцій:	 крупні	 фракції	 (1000—50	 мкм)	 дисперсного	 шламу	
представлені	 здебільшого	 кварцовими	 та	 залізовмісними	 фаза-
ми,	дрібні	(менш	ніж	10	мкм)	—	лугами:	гідроалюмосилікатни-
ми,	 гідрогранатами,	 карбонатами,	 алюмогетитом,	 дисперсним	
гематитом,	 кремнеземом,	 рутилом.	 Дисперсність	 частинок	
та	розподіл	їх	за	фракціями	досліджено	за	допомогою	оптично-
го	 мікроскопа	 БИОЛАМ-И	 з	 використанням	 цифрової	 обробки	
методами	комп’ютерної	металографії;	фазовий	склад	—	методом	
рентгенівської	 дифракції	 з	 використанням	 дифрактометра-мі-
кроаналізатора	ДРОН-3	у	випромінюваннях	міді	 Сuka = 1 54178, . 	

Для	створення	композицій	шляхом	з’єднання	з	в’яжучими	
речовинами	застосовано	червоний	шлам	фракції	150—300	мкм,	
середня	 насипна	 густина	 якого	 складає	 3000	 кг/м3,	 воло-
гість	 —	 12—50	%.	 Шлам	 зазнавав	 попереднього	 розсіювання	
на	 фракції	 на	 віброситах	 (ГОСТ	 14839.17—69)	 і	 просушуван-
ня	 за	 температури	 120—150 °C 	 у	 лабораторній	 печі	 марки		
СНОЛ–1.6∙2.0.08/9-М1.	 Для	 гідратаційного	 твердіння	 обрано	
портландцемент	 марки	 М500	 (ГОСТ	 10178—85)	 як	 поширений	
у	 сучасній	 практиці	 іммобілізації	 шкідливих	 речовин	 компо-
нент,	який	зв’язує	токсичні	складові	відходів	у	твердій	цемент-
ній	матриці,	запобігає	вилуджуванню	при	попаданні	води.	Про-
цес	виготовлення	композиції	включав	у	себе	пошарову	викладку:	
гравію	(ГОСТ	8267—93)	фракцією	5—40	мкм,	суміші	червоного	
шламу	з	портландцементом	в	об’ємному	співвідношенні	1/5,	за-
литу	зверху	розігрітим	до	температури	130—150 °C 	бітумом	мар-
ки	БНД	90/130	(ГОСТ	22245—90),	який	під	дією	тиску	 ≈ 8	МПа	
заповнює	 порожнини	 між	 гравієм.	 Утворена	 композиція	 являє	
собою	 щільний	 агломерат,	 яка	 пройшла	 апробацію	 у	 натурних	
умовах	на	подвір’ї	для	зарівнювання	вибоїн	у	асфальті,	циклічні	
випробування	 на	 морозостійкість	 від	 –15	 до	 + °20 C 	 ( τ 	=	4	 год)	
без	 руйнування	 та	 втрати	 маси;	 це	 дозволяє	 рекомендувати	 її	
для	виконання	ремонтних	робіт	у	автодорожньому	господарстві.

Технологія	 термооброблення	 пресовок	 передбачатиме	 за-
стосування	червоного	шламу	фракцією	до	100	мкм;	за	полімер-
ний	 сполучник	 обрано	 полікарбонат,	 який	 можна	 одержати	
механічним	 здрібненням	 до	 d	=	50 ÷ 100	 мкм	 пластикової	 тари,	
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поламаних	 окулярів,	 світлотехнічних	 виробів	 тощо.	 Змішана	
у	 барабанному	 млині	 до	 однорідного	 стану	 суміш	 у	 об’ємному	
співвідношенні	 компонентів	 60/40	 зазнавала	 двобічного	 пре-
сування	тиском	до	20	МПа,	після	чого	піддавалася	термічній	об-
робці	в	окисному	середовищі	за	температури	300 °C 	у	муфельній	
печі	з	наступним	охолодженням	на	повітрі.	Структуроутворення	
щільного	 агломерату	 відбувається	 за	 механізмом	 «контактного	
плавлення»	 частинок	 шламу	 з	 полімером;	 проте	 матеріал	 має	
високу	пористість	(до	20	%),	що	зможе	стати	причиною	його	руй-
нування	через	попадання	вологи.

Зазначені	 в	 роботі	 напрями	 іммобілізації	 червоного	 шламу	
вимагають	подальшого	розвитку	задля	розширення	сфер	засто-
сування	розроблених	композицій.

Таким	 чином,	 в	 лабораторних	 умовах	 кафедри	 матеріало-
знавства	і	технології	металів	Національного	університету	кора-
блебудування	імені	адмірала	Макарова	експериментально	апро-
бовано	 нові	 можливості	 одержання	 зразків	 композиційних	 ма-
теріалів	на	основі	червоного	шламу	глиноземного	виробництва.

Розглянуті	 технологічні	 напрямки	 включають	 у	 себе	 одер-
жання	шламбітумних	композицій	з	використанням	портландце-
менту	 для	 гідратаційного	 твердіння,	 а	 також	 термооброблення	
шламполімерних	пресовок,	де	як	сполучник	застосовано	попере-
дньо	здрібнені	відходи	полікарбонату.

Результати	роботи	спрямовані	на	іммобілізацію	шкідливих	
відходів	глиноземного	виробництва	та	розвиток	нових	техноло-
гій	створення	на	їх	основі	композиційних	матеріалів.

УДК 666.762.11

В. В. Мартыненко, Ю. А. Крахмаль, К. И. Кущенко, Т. Г. Тишина
(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Применение новых марок глиноземов 
в технологии корундовых легковесных 

изделий, полученных методом полусухого 
прессования

Легковесные	 изделия	 нашли	 широкое	 применение	 в	 про-
мышленности	 для	 теплоизоляции	 различных	 тепловых	 агре-
гатов.	 Их	 применение	 уменьшает	 расход	 топлива,	 повышает	
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эффективность	 работы	 и	 производительность,	 что	 достигается	
за	счет	снижения	теплопотерь	благодаря	низкой	теплопроводно-
сти	 легковесных	 изделий.	 Выбор	 того	 или	 иного	 легковесного	
материала	зависит	от	конкретных	условий	службы.	Для	тепло-
вых	агрегатов,	в	которых	термообработка	осуществляется	в	пе-
ременных	как	окислительных,	так	и	восстановительных	средах,	
используется	корундовый	легковес.

В	 АО	 «УкрНИИО	 имени	 А.	 С.	 Бережного»	 разработана	
технология	 корундовых	 легковесных	 изделий	 марок	 КЛА-1,3	
и	КЛА-1,1	методом	полусухого	прессования	с	температурой	при-
менения	до	1550 °С. 	Производство	корундовых	легковесных	из-
делий	осуществляют	из	смеси	молотого	и	немолотого	глиноземов	
с	выгорающими	добавками,	взятых	в	заданном	количестве.

С	целью	совершенствования	технологии	корундовых	легко-
весных	изделий	и	поиска	новых	альтернативных	сырьевых	ма-
териалов	проведены	исследования	по	возможности	применения	
новых	 марок	 глиноземов	 в	 качестве	 глиноземсодержащего	 сы-
рья	для	изготовления	корундовых	легковесных	изделий	наряду	
с	глиноземом	марки	S.

Петрографическими	 и	 рентгенофазовыми	 исследованиями	
корундовых	 легковесных	 изделий	 марок	 КЛА-1,3	 и	 КЛА-1,1,	
изготовленных	с	использованием	глиноземов	марок	S,	N	и	NR,	
показано,	что	их	фазовый	состав	подобен	и	представлен	в	основ-
ном	корундом	и	гексаалюминатом	кальция.

Исследованы	 физико-механические	 и	 теплофизические	
свойства	 корундовых	 легковесных	 изделий	 марок	 КЛА-1,3	
и	КЛА-1,1,	изготовленных	с	использованием	глиноземов	марок	
N	и	NR,	в	сопоставлении	со	свойствами	корундовых	легковесных	
изделий,	 изготовленных	 с	 использованием	 глинозема	 марки	
S.	 В	 результате	 чего	 показана	 возможность	 применения	 новых	
марок	глиноземов	в	технологии	корундовых	легковесных	изде-
лий,	полученных	методом	полусухого	прессования.	Корундовые	
легковесные	изделия,	изготовленные	с	использованием	глинозе-
мов	марок	S,	N	и	NR,	характеризуются	высокими	показателями	
свойств	 и	 соответствуют	 требованиям	 ТУ	 У	 23.2-00190503-
420:2016	для	марок	КЛА-1,3	и	КЛА-1,1.
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Термодинамічний аналіз системи  
MgO—FeO—Al2O3

Прогнозування	фазового	складу	є	одним	із	найважливіших	
завдань	 при	 розробці	 нових	 вогнетривких	 матеріалів	 та	 їх	 екс-
плуатації	в	теплових	агрегатах.	Найбільш	повну	інформацію	про	
фазові	взаємодії	та	термодинамічну	стабільність	комбінацій	фаз	
містять	діаграми	стану.

У	 роботі	 методом	 термодинамічного	 аналізу	 досліджено	
систему	 MgO—FeO—Al2O3,	 яка	 до	 цього	 часу	 була	 недостатньо	
вивчена.

Бінарні	системи,	що	входять	до	складу	системи	MgO—FeO—
Al2O3,	 вивчені	 доволі	 повно.	 У	 системі	 MgO—FeO	 стабільних	
сполук	 не	 існує.	 У	 системі	 MgО—Al2O3	 магнезіальна	 шпінель	
(MgAl2O4)	 є	 єдиною	 стабільною	 сполукою.	 Відсутність	 легко-
плавких	 евтектик	 в	 системі	 MgО—Al2O3	 обумовлює	 виключне	
значення	 її	 для	 технології	 вогнетривів.	 У	 системі	 FeO—Аl2O3	
єдиною	 стабільною	 сполукою	 є	 герценіт	 (FeAl2О4).	 Додавання	
герценіту	 до	 складу	 шихт	 на	 сьогодні	 є	 актуальним	 для	 вироб-
ництва	вогнетривких	матеріалів	з	високими	експлуатаційними	
характеристиками.	 Однак	 синтез	 герценіту	 є	 достатньо	 склад-
ним	процесом,	оскільки	потребує	присутності	FeO,	стабільність	
якого	 залежить	 від	 температури	 навколишнього	 середовища	
та	парціального	тиску	О2.

На	 основі	 аналізу	 бінарних	 систем	 в	 трикомпонентній	 сис-
темі	 MgO—FeO—Al2O3	 стабільними	 фазами	 є	 MgO,	 FeO,	 Аl2O3	
та	MgAl2O4,	FeAl2О4.

Для	 встановлення	 термодинамічної	 ймовірності	 існування	
комбінацій	фаз	було	розраховано	зміни	енергії	Гіббса	в	інтервалі	
температур	800—1900	К	для	реакції	обміну:

	 	 			FeO	+	MgAl2O4	=	MgO	+	FeAl2О4.	 	 (1)
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Результати	 розрахунку	 величини	 вільної	 енергії	 Гіббса	 за-
лежно	від	температури	подано	в	таблиці.

Таблиця

Результати розрахунку величини вільної енергії Гіббса  
для реакції (1) системи MgO—FeO—Al2O3

№		
реакції

Величина	вільної	енергії	Гіббса	 ( ),∆G 	кДж/моль,	за	температури,	К

800 900 1100 1300 1500 1700 1900

1 –5,718 –4,121 –0,733 2,877 6,681 10,661 14,801

Аналіз	результатів	розрахунку	величини	вільної	енергії	Гіб-
бса	для	реакції	(1)	вказує	на	термодинамічну	стабільність	комбі-
нації	фаз	MgO,	FeAl2О4	до	температури	1150	К	відповідно	до	не-
гативного	значення	 ∆G. 	Вище	температури	1150	К	стабільними	
фазами	є	FeO,	MgAl2O4,	відповідно	до	позитивного	значення	 ∆G.

Таким	 чином,	 у	 системі	 MgO—FeO—Al2O3	 до	 температури	
1150	 К	 співіснують	 фази	 MgO—FeAl2О4	 та	 MgAl2O4—FeAl2О4,	
вище	 цієї	 температури	 —	 FeO—MgAl2O4	 та	 MgAl2O4—FeAl2О4.	
На	підставі	отриманих	даних	можна	прогнозувати	термічности-
мульовані	 фазові	 зміни,	 що	 надають	 ефект	 термопластичності	
та	 будуть	 важливими	 для	 отримання	 вогнетривких	 матеріалів	
з	високими	експлуатаційними	характеристиками	на	основі	сис-
теми	MgO—FeO—Al2O3.

УДК 666.762.11

П. А. Кущенко, К. И. Кущенко, Ю. А. Крахмаль, Э. Л. Карякина, 
Ю. Е Мишнева

(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Исследования микроструктуры корундовой 
керамики после термообработки  

в диапазоне температур 600—1580 °С

В	АО	«УкрНИИО	имени	А.	С.	Бережного»	разработана	и	вне-
дрена	технология	высокоогнеупорной	особоплотной	корундовой	
керамики	 марки	 КОП.	 Изделия	 из	 корундовой	 керамики	 изго-
тавливаются	 различными	 методами	 формования,	 значительное	
место	 среди	 которых	 занимает	 шликерное	 литье	 в	 гипсовые	
формы.	В	зависимости	от	толщины	стенки	и	конфигурации	из-
делия	применяют	два	способа	шликерного	литья:	наливной	для	
формования	 толстостенных	 изделий	 и	 сливной	 для	 отливки	
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тонкостенных	 изделий.	 Для	 наливного	 и	 сливного	 способов	
формования	 используют	 водные	 глиноземистые	 шликеры,	 от-
личающиеся	влажностью	и	содержанием	диспергирующей	либо	
комплекса	диспергирующей	и	упрочняющей	добавок.

Целью	 настоящей	 работы	 является	 проведение	 исследова-
ний	микроструктуры	корундовой	керамики	из	шликера	для	на-
ливного	и	сливного	способов	формования	изделий	из	корундовой	
керамики.

Методом	электронномикроскопического	анализа	исследова-
на	микроструктура	образцов	корундовой	керамики	из	шликера	
для	 наливного	 и	 сливного	 способов	 формования	 изделий	 по-
сле	 обжига	 при	 температуре	 600,	 1000,	 1200,	 1300,	 1400,	 1500	
и	 1580 °С. 	 Установлено,	 что,	 независимо	 от	 состава	 образцов,	
после	 обжига	 при	 600 °С 	 отмечается	 слабый	 контакт	 между	
частицами	 глинозема,	 при	 1000 °С 	 наблюдается	 начальная	
стадия	 формирования	 кристаллических	 зерен	 корунда,	 а	 после	
обжига	при	1200 °С 	—	уплотнение	структуры	и	кристаллизация	
a -Al2O3.	 После	 обжига	 при	 1400 °С 	 микроструктура	 образцов	
из	 шликера	 для	 сливного	 способа	 формования	 изделий	 пред-
ставлена	 кристаллами	 корунда	 таблитчатого	 вида,	 размером	
частиц	 ~	0,5—5,5	 мкм,	 преобладающим	 —	 ~	2,5—3,0	 мкм,	
а	 образцов	 из	 шликера	 для	 наливного	 способа	 формования	 из-
делий	 —	 отдельными	 частицами	 округлой	 и	 овальной	 формы,	
размером	 ~	0,5—3,5	 мкм,	 преобладающим	 —	 ~	1,5—2,0	 мкм,		
соединенными	между	собой	межкристаллическими	прослойками.		
После	обжига	при	1500 °С 	микроструктура	образцов	корундовой	
керамики	обоих	составов	подобна	и	слагается	из	окристаллизо-
ванных	 зерен	 корунда,	 размером	 ~	0,5—5,5	 мкм,	 преобладаю-
щим	—	~	1,5—2,0	мкм,	среди	которых	также	наблюдаются	и	бо-
лее	 крупные	 зерна	 a -Al2O3,	 размером	~	2—8	 мкм,	 а	 также	 от-
мечаются	ступени	роста	кристаллов.	После	обжига	при	1580 °С 	
микроструктура	 образцов	 представлена	 тонкозернистой	 струк-
турой	 из	 хорошо	 сформированных	 практически	 бездефектных	
зерен	корунда	размером	~	0,5—3,0	мкм,	среди	которых	наблю-
даются	зерна	размером	~	5—10	мкм,	а	ступени	роста	кристаллов	
имеют	более	выраженный	характер,	что	свидетельствует	о	прак-
тическом	завершении	спекания	корундовой	керамики,	что	так-
же	 подтверждается	 результатами	 определения	 остаточных	 из-
менений	размеров	при	1800 °С 	(выдержка	1	ч)	данной	керамики,	
обожженной	при	температуре	при	1580 °С, 	которые	отсутствуют.

Таким	образом,	на	основании	проведенных	исследований	ми-
кроструктуры	корундовой	керамики	после	термообработки	в	ди-
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апазоне	температур	600—1580 °С 	методом	электронномикроско-
пического	анализа	и	определения	остаточных	изменений	разме-
ров	при	температуре	1800 °С 	(выдержка	1	ч)	научно	обоснована	
температура	 обжига	 керамики	 —	 1580 °С. 	 Путем	 оптимизации	
режима	 обжига	 усовершенствована	 технология	 корундовой	 ке-
рамики,	изготавливаемой	методом	шликерного	литья,	в	резуль-
тате	чего	получены	изделия	с	высокими	показателями	свойств,	
отвечающими	 требованиям	 ТУ	 У	 23.2-00190503-431:2017		
к	 изделиям	 высокоогнеупорным	 корундовым	 особоплотным	
марки	КОП.

УДК 621.762.5:666.3-187:546.66

A. E. Балабанов1, С. В. Пархоменко1, Р. П. Явецький1, 
O. С. Kрижановська1, A. Г. Дорошенко1, П. В. Maтейченко1, 

A. В. Toлмачев1, Jiang Li2, Jiang Nan2, L. Gheorghe3,  
G. Croitoru3, M. Enculescu4

(1Інститут монокристалів НАН України, м. Харків, Україна;
2Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, 

Shanghai, China;
3National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics,  

Ilfov, Romania;
4National Institute of Materials Physics, Bucharest, Romania)

Вплив умов консолідації  
на мікроструктуру та оптичні властивості 

кераміки Y2O3: Yb3+ (5 ат. %)

Кераміка	 оксиду	 ітрію,	 легована	 тривалентними	 іонами	
ітербію,	активно	досліджується	як	перспективний	матеріал	для	
активних	 середовищ	 твердотільних	 мікрочіпових	 та	 тонкодис-
кових	 лазерів,	 особливо	 для	 функціонування	 в	 режимі	 генера-
ції	 фемптосекундних	 імпульсів	 високої	 потужності.	 Y2O3:Yb3+	
поєднує	 добрі	 термооптичні	 властивості	 з	 широким	 спектром	
генерації,	що	дозволяє	забезпечити	високу	лазерну	ефективність	
та	знизити	тривалість	імпульсів	порівняно	з	YAG:Yb3+.	Ці	пере-
ваги	можуть	бути	реалізовані	у	мікрочіпових	лазерах	Y2O3:Yb3+,	
які	завдяки	більш	коротким	імпульсам,	високій	піковій	потуж-
ності	та	гарній	якості	поперечного	профілю	пучка	знаходять	за-
стосування	 в	 різноманітних	 задачах:	 від	 визначення	 відстаней	
до	лазерної	обробки	матеріалів.
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У	даній	роботі	досліджено	вплив	вихідних	порошків	Альфа-
мікро,	Альфа-нано	та	ІТО-В	і	вплив	умов	консолідації	на	струк-
турні	та	оптичні	властивості	кераміки	Y2O3:Yb3+.

За	допомогою	XRD	та	FESEM	показано,	що	вихідні	порошки	
Альфа-мікро,	Альфа-нано	та	ІТО-В	є	нанокристалічними,	однак	
мають	 принципово	 різний	 ступінь	 агломерації.	 Встановлено,	
що	 комерційні	 порошки	 Y2O3	 утворюють	 тривимірні	 агломера-
ти	 складної	 ієрархії	 з	 розміром	 до	 3—5	 мікрон	 та	 формуються	
з	 більш	 тонких	 первинних	 частинок	 з	 розмірами	 25—60	 нм.	
У	 той	 же	 час	 Альфа-нано	 порошки	 мають	 найвищу	 активність	
до	 спікання	 серед	 досліджуваних	 зразків.	 Вакуумне	 спікання	
даних	порошків	показує,	що	найвищу	прозорість	демонструють	
кераміки	 Y2O3:Yb3+	 (5	 aт.	%),	 виготовлені	 з	 нанопорошку	 Аль-
фа-нано.	Вони	характеризуються	коефіцієнтом	лінійного	оптич-
ного	 пропускання	 у	 видимій	 області	 спектра	 близько	 45	%,	 що	
становить	 близько	 55	%	 від	 теоретичного	 значення.	 Також	 по-
казано,	що	температура	спікання	в	діапазоні	Т	=	1750 ÷ 1825 °C 	
має	великий	вплив	на	мікроструктуру	та	оптичні	властивості	ке-
раміки	Y2O3:Yb3+	(5	ат.	%).	Кераміки,	синтезовані	за	Т	=	1800 °C, 	
характеризуються	 найвищою	 оптичною	 однорідністю,	 оптичне	
пропускання	 становить	 63	%	 при	 400	 нм,	 79	%	 при	 1050	 нм,	
а	максимум	83	%	спостерігається	на	довжині	хвилі	5000	нм.

УДК 666.3-187:546.65 54-114:546.46’21

А. Д. Тимошенко, А. Г.	Дорошенко, С. В. Пархоменко, 
А. В. Толмачев, Р. П. Явецкий

(Институт монокристаллов НАН Украины,  
г. Харьков, Украина)

Влияние способа введения добавки MgO 
на микроструктуру и оптические свойства 

керамики YAG:Cr4+,Ca2+,Mg2+

Иттрий-алюминиевый	 гранат	 Y3Al5O12	 (YAG)	 является	
перспективным	 материалом	 для	 применения	 в	 качестве	 актив-
ных	 сред	 твердотельных	 лазеров	 или	 пассивных	 затворов.	 Он	
относится	 к	 материалам	 с	 кубической	 структурой	 и	 характе-
ризуется	наличием	трех	катионных	подрешеток	(Al1,	Al2	и	Y),	
элементарная	 ячейка	 состоит	 из	 160	 атомов.	 Теоретические	
расчеты	предсказывают,	что	ионы	кальция	способны	замещать	
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ионы	иттрия	в	структуре	YAG,	тогда	как	ионы	Mg2+	могут	вхо-
дить	во	все	три	подрешетки	с	равной	вероятностью.	Данная	ра-
бота	 посвящена	 изучению	 процессов	 формирования	 керамики	
YAG:Cr4+,Ca2+,Mg2+,	где	ионы	магния	введены	в	различные	ка-
тионные	подрешетки.

Изучено	 влияние	 способов	 введения	 примеси,	 активирую-
щей	процессы	спекания	керамики,	на	структурно-фазовое	состо-
яние	и	оптические	свойства	прозрачной	керамики	Y3Al5O12:Сr4+,	
полученной	 методом	 реакционного	 спекания.	 Микроструктура	
керамики	практически	не	зависит	от	способа	введения	спекаю-
щей	добавки	и	температуры	синтеза,	однако	эти	факторы	оказы-
вают	 значительное	 влияние	 на	 оптическое	 качество	 керамики.	
Установлено,	что	примеси	MgO	и	CaO	(C(Mg)	=	C(Ca)	=	0,1	мол.	%)	
целесообразно	вводить	сверх	стехиометрического	состава	грана-
та.	 Керамики,	 полученные	 таким	 способом	 введения,	 характе-
ризуются	самым	высоким	оптическим	качеством.	Изучено	вли-
яние	температуры	реакционного	спекания	и	отжига	на	воздухе	
на	структурно-фазовый	состав,	пористость	и	оптические	свойства	
прозрачной	керамики	Y3Al5O12:Сr4+	при	введении	магния	и	каль-
ция	 сверх	 стехиометрического	 состава.	 Установлено,	 что	 опти-
мальная	температура	синтеза	керамики	Y3Al5O12:Сr4+,Mg2+,Ca2+	
равна	 1775 °C. 	 Оптическое	 пропускание	 керамики,	 син-
тезированной	 при	 такой	 температуре,	 составляет	 79	%.

УДК 666.651

М. С. Прыткина, Е. Ю. Федоренко, Г. В. Лисачук,  
Р. В. Кривобок, А. В. Захаров

(НТУ «Харьковский политехнический институт»,  
г. Харьков, Украина)

Исследование свойств и структурно-фазовых 
особенностей радиопрозрачной керамики, 

полученной на основе системы  
ZnO—SrO—Al2O3—SiO2

С	 развитием	 ракетной	 и	 авиационной	 промышленности	
выдвигаются	 дополнительные	 требования	 к	 материалам	 для	
изготовления	 деталей	 летательных	 аппаратов	 (ЛА).	 Одним	
из	важных	элементов	ЛА	является	головной	обтекатель,	обеспе-
чивающий	защиту	антенн	и	надежную	радиосвязь	с	наземными		
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объектами.	 Для	 изготовления	 головных	 обтекателей	 ЛА	 ис-
пользуют	 радиопрозрачные	 материалы,	 которые,	 учитывая	
условия	эксплуатации	ЛА,	должны	удовлетворять	ряду	требова-
ний	 по	 электрофизическим,	 механическим	 и	 теплофизическим	
свойствам:	диэлектрическая	проницаемость	 ( ),ε = ÷1 10 	диэлек-
трические	потери	 (tg ),δ = ÷− −10 102 3 	термостойкость	(до	1300 °C)	
и	температура	службы	(не	ниже	1100 °C).

Целью	 данной	 работы	 является	 изучение	 возможности	 по-
лучения	 радиопрозрачной	 керамики	 (РПК)	 с	 заданными	 свой-
ствами	 на	 основе	 оксидных	 композиций	 четырехкомпонентной	
системы	ZnO—SrO—Al2O3—SiO2,	а	также	изучение	микрострук-
туры,	фазового	состава	и	свойств	полученных	материалов.

Как	базовые	фазы	были	выбраны	стронциевый	анортит	и	вил-
лемит,	так	как	они	обладают	комплексом	свойств,	соответству-
ющих	 требованиям	 к	 радиопрозрачным	 материалам,	 а	 именно	
невысокими	 значениями	 ТКЛР	 (6,5 ⋅ 10–6	 1/ °C 	 и	 3,2 ⋅ 10–6	 1/ °C 		
соответственно)	и	приемлемыми	показателями	диэлектрических	
характеристик	 ( , , ;ε = ÷5 5 6 8 	 tgδ ⋅ = ÷−10 11 504 ).

В	 рамках	 исследования	 субсолидусного	 строения	 базовой	
оксидной	 системы	 ZnO—SrO—Al2O3—SiO2	 определены	 тополо-
гические	 характеристики	 фаз,	 построен	 топологический	 граф	
взаимосвязи	 элементарных	 тетраэдров,	 рассчитаны	 температу-
ры	эвтектик	и	выбрана	область	системы	для	разработки	радио-
прозрачной	керамики	виллемит-славсонитового	состава.

С	учетом	стехиометрии	стронциевого	анортита	и	виллемита	
разработаны	 серии	 составов	 масс,	 в	 которых	 соотношение	 ука-
занных	фаз	изменяли	от	1	:	3	до	3	:	1.	Установлено,	что	в	фазовом	
составе	 керамических	 материалов,	 полученных	 в	 результате	
обжига	 при	 температуре	 1200 °C, 	 преобладают	 стронциевый	
анортит	и	виллемит.	Также	присутствуют	фазы	ганита	и	цинки-
та,	но	в	меньшем	количестве,	что	свидетельствует	об	избыточном	
содержании	оксида	цинка	в	составе	масс.	Была	исследована	мор-
фология	поверхности	сколов	керамических	образцов	с	использо-
ванием	сканирующей	электронной	микроскопии.	Установлено,	
что	 керамические	 материалы,	 полученные	 при	 1200 °C, 	 ха-
рактеризуются	 однородной	 структурой	 без	 видимых	 дефектов.	
Кристаллы	 стронциевого	 анортита	 имеют	 преимущественные	
размеры	 до	 25	 мкм.	 Отдельные	 кристаллы	 достигают	 размеров	
20 × 60	мкм.	Кристаллы	виллемита	с	преимущественным	разме-
ром	до	5	мкм	имеют	короткопризматическую	форму	и	образуют	
скопления.	В	материале	имеются	поры	изометрической	формы,	
средний	размер	которых	составляет	10—15	мкм.
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В	 лабораторных	 условиях	 установлено,	 что	 диэлектриче-
ские	 характеристики	 полученной	 радиопрозрачной	 керамики	
находятся	в	рамках	заданного	диапазона	значений	 ( , , ;ε = ÷6 0 8 6 	
tgδ = ÷ ⋅ −( ) ).4 8 10 3 	 При	 этом	 керамика	 характеризуется	 невысо-
кой	 прочностью	 ( ).σизг 	 	МПа= ÷10 14 	 С	 увеличением	 темпера-
туры	обжига	до	1250	и	1300 °C 	прочность	керамики	растет,	что	
объясняется	 увеличением	 степени	 спекания	 за	 счет	 частичного	
плавления	кристаллических	фаз.	Однако	увеличение	стекловид-
ной	 составляющей	 при	 повышении	 температуры	 спекания	 ке-
рамики	 вызывает	 ухудшение	 диэлектрических	 характеристик	
полученных	материалов	 ( , , ;ε = ÷9 0 15 5 	 tgδ = ÷ ⋅ −( ) ).50 120 10 3

УДК 666.65; 666.3.022.66

К. В. Білогубкіна1, О. Ю. Федоренко1, О. Я. Пітак2, Р. А. Масаликін1

(1НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків, Україна;

2Каунаський технологічний університет, м. Каунас, Литва)

Регулювання властивостей непластичних 
шлікерів для виготовлення виробів 

з радіопрозорої кераміки

На	 сьогодні	 переважну	 більшість	 обтічників	 літальних	
апаратів	 з	 радіопрозорої	 кераміки	 виготовляють	 з	 кварцової	
та	 алюмосилікатної	 кераміки	 методом	 лиття	 у	 гіпсові	 форми,	
що	 забезпечує	 високу	 щільність	 виробів.	 Втім	 використання	
цього	методу	обмежено	нерівномірністю	набору	маси	на	стінках	
гіпсової	форми,	що	обумовлено	цілою	низкою	чинників.	Велике	
значення	 для	 отримання	 стабільних	 реологічних	 властивостей	
безглинистих	шлікерів	та	оптимізації	процесу	лиття	мають	такі	
фактори:

—	ступінь	чистоти	матеріалу	та	умови	його	підготовки	(по-
передня	термічна	обробка,	спосіб	і	ступінь	подрібнення	тощо);

—	наявність	або	відсутність	вакуумування	шлікеру	і	трива-
лість	його	зберігання;

—	ґрунтовний	вибір	розріджуючих	добавок	для	регулюван-
ня	pH;

—	використання	адгезійних	добавок,	які	зміцнюють	відливку.
Для	поліпшення	реології	шлікерів	та	зниження	їх	вологості	

на	 помел	 сировинних	 сумішей	 зазвичай	 додають	 електроліти	
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та	 поверхнево-активні	 речовини	 (ПАР).	 Незважаючи	 на	 знач-
ний	 прогрес	 в	 області	 регулювання	 властивостей	 керамічних	
суспензій	з	використанням	ПАР,	дослідження	у	цьому	напрям-
ку	 вельми	 обмежені,	 а	 технологічні	 принципи	 їх	 застосування	
викликають	необхідність	подальших	розробок.

На	 основі	 аналізу	 літературних	 даних	 при	 проведенні	 до-
сліджень,	 спрямованих	 на	 оптимізацію	 реологічних	 параметрів	
шлікеру	 віллеміт-цельзіанової	 кераміки,	 використовували	 роз-
ріджуючу	 добавку	 Dolapix	 PC	 67	 (виробництва	 Zschimmer	 &	
Schwarz,	Німеччина),	що	дає	можливість	приготування	шлікерів	
з	 високою	 концентрацією	 твердої	 частки	 за	 рахунок	 одночасної	
реалізації	 різних	 механізмів	 розрідження:	 стеричного	 відштов-
хування	часток	твердої	фази,	до	яких	прикріплюються	полімерні	
ланцюги,	а	також	впливу	на	подвійний	електричний	шар	твердих	
часток	внаслідок	катіонного	обміну	з	добавкою.	За	свідченням	ви-
робника,	Dolapix	PC	67	має	широкий	інтервал	дефлокуляції,	про-
тидіє	тиксотропії,	має	антиспінюючий	ефект,	а	також	позитивно	
впливає	 на	 міцність	 відливки,	 при	 цьому	 рекомендована	 кіль-
кість	добавки	Dolapix	PC	67	(натрієва	сіль	полікарбонової	кисло-
ти)	коливається	в	межах	0,1—0,5	%	від	вмісту	твердої	речовини	
керамічного	шлікеру.	Для	покращення	адгезійних	властивостей	
шлікеру	 досліджували	 чотири	 добавки:	 препарати	 Bermocoll	
EBS	451,	Natrovis	Е	30000	PR	та	полівініловий	спирт	ПВС	1788.

Дослідження	властивостей	керамічного	шлікеру	проводили	
з	використанням	суспензії	з	вологістю	30	%,	яка	містила	70	мас.	%	
тонкодисперсної	 твердої	 фази	 віллеміт-цельзіанового	 складу	
(максимальний	 розмір	 часток	 —	 40	 мкм).	 Дозування	 добавок	
здійснювали	з	розрахунку	понад	100	мас.	%	сухої	речовини.	Межі	
варіювання	 розріджуючих	 та	 адгезуючих	 добавок	 подано	 в	 та-
блиці.	Добавки	вводили	до	шлікерів	у	вигляді	водних	розчинів.

Таблиця
Залежність властивостей шлікеру від вмісту добавок

Найменування	властивостей
Кодування	досліду

P1 P2 P3 P4 D1 D2 D3 D4

Вологість	шлікеру,	% 30 30 30 30 30 30 30 30

Вміст	добавки,	мас.	% 0,35 0,58 0,82 1,05 0,2 0,3 0,4 0,5

Текучість,	с 25 37 46 50 9,0 8,5 8,0 7,5

Швидкість	набору	маси,	г/хв 46 48 30 22 10 8 6 4

Міцність	відливки	в	повітряно-сухо-
му	стані,	МПа

32 36 25 52 1,7 1,9 2,0 2,5

P	—	шлікери	з	добавкою	ПВС	1788;	D	—	шлікери	з	добавкою	Dolapix	PC	67
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Текучість	 шлікеру	 визначали	 за	 часом	 витікання	 25	 см3	
крізь	 отвір	 піпетки	 діаметром	 4	 мм;	 швидкість	 набору	 маси	
на	 гіпсові	 стрижні	 та	 міцність	 на	 вигин	 відливок	 у	 повітряно-
сухому	 стані	 визначали	 за	 стандартними	 методами.	 Встановле-
но,	що	при	введенні	0,2	мас.	%	(понад	100	%	на	суху	речовину)	
розріджувача	 Dolapix	 PC	 67	 показники	 текучості	 шлікеру	
зменшуються	на	10	с	порівняно	з	такими	для	нативного	 (немо-
дифікованого)	 шлікеру.	 При	 збільшенні	 концентрації	 добавки	
до	0,6	мас.	%	текучість	збільшується	несуттєво	(термін	витікан-
ня	шлікеру	зменшується	лише	на	1	с).	При	цьому	спостерігаєть-
ся	 погіршення	 швидкості	 набору	 маси.	 Слід	 також	 зазначити,	
що	використання	Dolapix	PC	67	незначно	підвищує	міцність	су-
хої	відливки	(з	1,76	до	2,53	МПа),	що	є	недостатнім	з	точки	зору	
транспортування	 відливок	 та	 їх	 механічної	 обробки.	 Тому	 вве-
дення	добавки	Dolapix	PC	67	більше	за	0,3	мас.	%	(понад	100	%	
на	суху	речовину)	не	є	доцільним.

Натомість,	при	введенні	ПВС	1788	в	межах	дослідних	кон-
центрацій	 підвищується	 міцність	 на	 вигин	 відливок	 у	 висуше-
ному	стані.	Збільшення	концентрації	цієї	добавки	до	0,82	мас.	%	
і	 1,05	 мас.	%	 (понад	 100	%	 на	 суху	 речовину)	 дозволяє	 підви-
щити	 міцність	 відливок	 до	 6,12	 та	 7,22	 МПа	 відповідно,	 що	
є	 позитивним	 технологічним	 фактором.	 Однак	 введення	 ПВС	
призводить	до	суттєвого	погіршення	показників	текучості	шлі-
керу:	термін	витікання	100	см3	шлікеру	збільшується	до	50	с,	що	
робить	його	нетехнологічним.

Враховуючи	 отримані	 дані,	 зроблено	 висновок	 про	 доціль-
ність	комбінування	досліджених	вище	розріджуючої	та	адгезу-
ючої	 добавок,	 що	 дозволить	 оптимізувати	 властивості	 неплас-
тичних	безглинистих	шлікерів	при	зберіганні	низької	вологості		
(~	30	%),	призначених	для	виготовлення	виробів	з	віллеміт-цель-
зіанової	кераміки.	Визначення	складу	оптимальної	комплексної	
добавки	 здійснювали	 з	 використанням	 методу	 планування	 екс-
перименту	ПФЕ	22.	Як	фактори	варіювання	досліджували	вміст	
адгезуючої	та	розріджуючої	добавок,	які	змінювали	в	наступних	
межах:	ПВС	1788	—	0,35—1,05	мас.	%,	Dolapix	PC	67	—	0,14—
0,42	 мас.	%.	 Як	 відгуки	 досліджували	 властивості	 шлікерів:	
текучість,	 швидкість	 набору	 маси	 та	 міцність	 сухих	 відливок.

Узагальнення	 результатів	 планованого	 експерименту	 по-
дано	на	рисунку,	де	вказані	області	оптимального	рівня	власти-
востей	 шлікеру	 відповідно	 до	 вимог	 шлікерного	 лиття	 неплас-
тичних	 керамічних	 шлікерів:	 текучість	 —	 5—11	 с;	 швидкість	
набору	маси	—	6—8	г/хв;	міцність	сухих	відливок	—	5—8	МПа.
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Текучість	шлікеру	
5—11	с

Швидкість	набору	
маси	6—8	г/хв

Міцність	відливки	
на	вигин	5—8	МПа

Вміст	Dolapix,	мас.	%
0,14																					0,28																												0,42

Область	оптимальних	
концентрацій	добавок
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Рис.	Вплив	добавок	на	властивості	керамічного	шлікеру

Таким	чином,	в	результаті	проведених	досліджень	визначе-
но	оптимальний	склад	комплексної	добавки:	0,38	мас.	%	Dolapix	
PC	 67	 і	 0,7	 мас.	%	 ПВС	 1788	 (понад	 100	%	 на	 суху	 речовину),	
використання	якої	дозволяє	отримати	шлікер	з	високою	текучіс-
тю,	задовільною	швидкістю	набору	маси	і	забезпечує	високу	міц-
ність	відливки.	Використання	результатів	досліджень	дозволить	
підвищити	ефективність	процесу	шлікерного	лиття	при	виготов-
ленні	 виробів	 складної	 конфігурації	 з	 непластичних	 шлікерів	
у	виробництві	керамічних	обтічників	для	літальних	апаратів.

УДК 666.651.2

Я. М. Пітак, Г. В. Лісачук, В. В. Волощук, П. П. Вабіщевіч, 
А. С. Рябініна, Р. В. Кривобок, А. В. Захаров

(НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків, Україна)

Дослідження властивостей цельзіанового 
шлікера для радіопрозорої кераміки

В	 останні	 роки	 найважливішою	 задачею	 при	 виготовленні	
деталей	для	спецтехніки	є	вибір	радіотехнічних	матеріалів,	що	
задовольняють	ряд	жорстких	вимог,	таких	як	температура	екс-
плуатації,	 стійкість	 до	 теплового	 удару,	 низькі	 теплоємність	
та	 теплопровідність,	 висока	 міцність	 та	 відносно	 низька	 щіль-
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ність	 (як	 фактор	 зниження	 маси).	 Найбільш	 перспективним	
напрямком	для	отримання	таких	керамічних	радіопрозорих	ма-
теріалів	є	склади	на	основі	барієвого	анортиту	з	основною	крис-
талічною	фазою	цельзіан.

У	попередніх	дослідженнях	нами	було	отримано	оптималь-
ний	 склад	 кераміки	 на	 основі	 кристалічної	 фази	 цельзіану	
(BaAl2Si2O8).	 Склади	 цельзіанової	 кераміки	 локалізовані	 в	 ме-
жах	 елементарного	 трикутника	 «SiO2—BaAl2Si2O8—BaSi2O5»	
системи	BaO—Al2O3—SiO2.

Для	формування	виробів	з	радіотехнічної	кераміки	складної	
конфігурації	з	високою	точністю	розмірів	та	чистотою	поверхні	
використовують	 метод	 лиття	 з	 суспензій.	 Розроблена	 техноло-
гічна	схема	виготовлення	виробів	методом	шлікерного	лиття	по-
лягає	у	підготовці	вихідних	компонентів,	приготуванні	шлікера	
у	 шаровому	 млині,	 формуванні	 керамічної	 оболонки	 в	 гіпсовій	
формі,	сушінні	отриманого	сирцю,	випалі	зразків	та	їх	подаль-
шій	механічній	обробці.

Чим	 менша	 вологість	 шлікера,	 тим	 швидше	 відбувається	
формування	шару	керамічної	маси	на	поверхні	гіпсової	форми.	
За	 цих	 умов	 також	 зменшується	 зсідання	 при	 висиханні	 сир-
цю	 та	 деформація	 готових	 виробів.	 Для	 приготування	 шлікера	
з	низькою	вологістю	до	його	складу	вводять	поверхнево-активні	
речовини	(ПАРи)	з	різним	напрямком	дії.	Для	вивчення	реоло-
гічних	 властивостей	 суспензії	 були	 обрані	 розріджувач	 марки	
Dolapix	PС	67	 (Німеччина)	та	гідрофобізатор	ГКЖ-11Н	(Україна).

В	 результаті	 аналізу	 отриманих	 даних	 було	 встановлено	
дієву	кількість	розріджувача	Dolapix	PС	67	—	0,1	мас.	%	з	роз-
рахунку	на	суху	речовину.	Це	дозволило	знизити	поріг	текучості	
з	 31	 с	 без	 добавок	 до	 25	 с	 з	 добавкою	 при	 рівні	 вологості	 27	%.	
Зниження	 вологості	 шлікера	 від	 25	 до	 21	%	 покращило	 показ-
ники	 водопоглинання	 та	 відкритої	 поруватості,	 зменшивши	
їх	з	11,53	до	10,22	%	та	з	23,62	до	21,04	%	відповідно,	а	також	
збільшився	показник	уявної	густини	з	2,05	до	2,15	г/см3.

При	 застосуванні	 добавки	 ГКЖ-11Н	 у	 концентрації	
0,1	мас.	%	час	текучості	при	такій	самій	вологості,	як	і	в	попе-
редньому	 випадку,	 підвищився	 до	 35	 с,	 однак	 сирці	 виглядали	
більш	щільними	та	більш	міцними.	Це	може	відбуватися	за	ра-
хунок	гідрофобізуючої	дії	речовини,	що	прискорила	вивід	води	
з	суспензії,	тим	самим	зменшивши	час	формування	сирця	в	гіп-
совій	формі.	При	цьому	відбулося	збільшення	показників	загус-
ності	водної	суспензії,	що	погіршує	процес	роботи	зі	шлікером.	
Явище	тиксотропії	при	цьому	не	спостерігалося.
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Наступні	дослідження	будуть	проводитися	методами	різних	
варіацій	поверхнево-активних	речовин,	поєднання	та	оптималь-
на	 кількість	 яких	 дозволять	 отримати	 максимально	 міцний	
сирець	 при	 збереженні	 його	 експлуатаційних	 властивостей,	
а	також	збільшить	час,	при	якому	будуть	зберігатися	реологічні	
властивості	шлікера.

УДК 666.651.2

Я. М. Пітак, В. В. Волощук, Є. В. Чефранов, М. С. Майстат,  
Л. С. Лимаренко, Р. В. Кривобок, А. В. Захаров

(НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків, Україна)

Дослідження цельзіан-славсонітової кераміки

Створення	радіопрозорих	матеріалів	з	комплексом	високих	
експлуатаційних	 характеристик	 є	 нагальною	 потребою	 сучас-
ної	 авіакосмічної	 промисловості.	 Одними	 з	 таких	 є	 матеріали	
на	основі	кристалічних	фаз	славсоніт	та	цельзіан,	що	характери-
зуються	заданими	електрофізичними	властивоcтями	в	широко-
му	температурному	та	частотному	діапазонах.

У	 досліджених	 матеріалах,	 випалених	 за	 температур	 1300,	
1350	 та	 1400 °C, 	 визначали	 фізико-механічні	 та	 діелектрич-
ні	 властивості	 за	 методиками	 згідно	 з	 ГОСТ	 24409—80.	 Ді-
електричні	 характеристики	 синтезованих	 речовин	 вимірювали	
на	 автоматизованому	 приладі	 «Е7-8CLR».	 Також	 визначали	
в	лабораторних	умовах	водопоглинання	та	відкриту	поруватість	
дослідних	 зразків.	 Результати	 цих	 досліджень	 наведено	 на	 ри-
сунках	нижче.

Як	 видно	 з	 рисунків,	 водопоглинання	 та	 відкрита	 порува-
тість	практично	не	залежать	від	температури	випалу	 і	часу	ви-
тримки	за	максимальної	температури,	вони	є	низькими	і	склада-
ють	відповідно	1,12—2,53	та	2,63—6,01	%.

Також	можна	побачити,	що	діелектрична	проникність	збіль-
шується	зі	збільшенням	температури	випалу	з	1300	до	1400 °C 	
практично	 для	 всіх	 дослідних	 зразків	 і	 майже	 не	 залежить	 від	
часу	витримки	за	температур	випалу	1300	і	1350 °C. 	За	темпера-
тури	випалу	1400 °C 	діелектрична	проникність	значно	збільшу-
ється	при	збільшенні	часу	витримки.
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Рис.	Водопоглинання	(а),		
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та	діелектрична	проникність	(в)	
досліджених	матеріалів

Діелектрична	 проникність	 отриманих	 зразків	 знаходиться	
в	інтервалі	4,26—9,76,	що	відповідає	експлуатаційним	вимогам	
та	 дозволяє	 використовувати	 отриманий	 склад	 як	 радіопрозорі	
матеріали.

УДК 666.651.2

О. В. Зайчук, О. А. Амеліна, Т. А.	Чирва
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро, Україна)

Щільноспечені керамічні матеріали  
сподумен-цельзіанового складу

Цінні	 властивості	 цельзіанової	 кераміки	 (високі	 фізико-
хімічні,	 механічні,	 термічні	 й	 радіотехнічні	 характеристики)	
дозволяють	 використовувати	 її	 в	 різних	 наукомістких	 галузях	
промисловості,	 зокрема	 радіо-,	 авіаційній	 і	 ракетній	 техніці.	
При	 цьому	 важливе	 значення	 відіграє	 ступінь	 спікання	 кера-
мічних	матеріалів.	Традиційний	спосіб	отримання	цельзіанової	
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кераміки	 є	 двостадійним.	 Кінцева	 температура	 випалу	 досягає	
1400 °C 	і	не	забезпечує	утворення	щільної	структури	матеріалу.	
Виготовлення	склокристалічних	матеріалів	цельзіанового	скла-
ду	 за	 класичною	 ситаловою	 технологією	 насамперед	 пов’язано	
з	 високими	 енергетичними	 витратами,	 а	 також	 вносить	 обме-
ження	на	складність	форм	самих	виробів.	До	основних	недоліків	
отримання	 склокристалічних	 матеріалів	 порошковим	 методом	
слід	 віднести	 високі	 температури	 варіння	 вихідних	 стекол	 (до	
1600 °C).	 Крім	 того,	 це	 істотні	 труднощі,	 пов’язані	 з	 управлін-
ням	 реолого-технологічними	 властивостями	 водних	 шлікерів.	
Тому	 метою	 досліджень	 була	 розробка	 складів	 і	 технологічних	
параметрів	виготовлення	щільноспеченої	кераміки	цельзіаново-
го	складу	з	комплексом	високих	фізико-технічних	показників.	
При	 цьому	 здійснювали	 спрямоване	 регулювання	 мікрострук-
тури	 і	 фазового	 складу	 кераміки	 шляхом	 введення	 літійалю-
моборосилікатного	 скла	 до	 складу	 основної	 матриці,	 роль	 якої	
виконувала	цельзіанова	фаза.	Вибір	літійалюмоборосилікатного	
скла	 обумовлений	 порівняно	 невисокою	 температурою	 варіння	
(1350 °C),	а	також	тим,	що	його	склад	у	перерахунку	на	псевдо-
потрійну	систему	Li2O—Al2O3—SiO2	відповідав	стехіометрично-
му	сподумену.	Для	отримання	цельзіану	використовували	барію	
карбонат	 і	 каолін	 в	 стехіометричному	 співвідношенні.	 З	 метою	
зниження	 повного	 зсідання	 алюмосилікатну	 складову	 кераміч-
ної	маси	частково	вводили	шамотом,	який	отримували	шляхом	
прожарювання	 дослідного	 каоліну.	 Випал	 керамічних	 матеріа-
лів	 проводили	 за	 заданим	 температурно-часовим	 режимом:	
спочатку	 за	 температур	 розм’якшення	 (600 °C)	 і	 кристалізації	
(760 °C)	 вихідного	 скла	 з	 ізотермічною	 витримкою	 протягом	
2	 год,	 а	 потім	 в	 температурному	 інтервалі	 1250—1350 °C 	 з	 ви-
тримкою	протягом	1	год.

Експериментально	 встановлено,	 що	 для	 отримання	 комп-
лексу	 високих	 фізико-технічних	 показників	 доцільно	 вводити	
літійалюмоборосилікатне	скло	в	кількості	20—30	мас.	%,	а	ви-
пал	проводити	в	температурному	інтервалі	1300—1350 °C. 	Отри-
мані	керамічні	матеріали	характеризуються	нульовими	значен-
нями	водопоглинання	і	відкритої	пористості.	При	цьому	показ-
ники	щільності	становлять	2,54—2,61	г/см3,	межі	міцності	під	
час	стискання	—	202,1—242,4	МПа.	ТКЛР	знаходиться	в	межах	
(30,2—33,3) ⋅ 10–7	 град–1.	 Мінералогічний	 склад	 синтезованих	
матеріалів	переважно	представлений	цельзіановою	фазою.	При	
цьому	вміст	цельзіану	збільшується	з	підвищенням	температури	
випалу	з	1250	до	1350 °C, 	а	також	зі	зростанням	кількості	літій-
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алюмосилікатного	скла,	яке	вводиться.	Скло	виконує	мінералі-
зуючу	функцію,	що	значно	прискорює	перебіг	твердофазних	ре-
акцій	у	напрямку	формування	заданого	мінералогічного	складу,	
і	 суттєво	 знижує	 температуру	 спікання	 кінцевого	 продукту	 (не	
перевищує	1350 °C).	Крім	того,	в	процесі	випалу	кераміки	відбу-
вається	кристалізація	базового	скла	з	утворенням	кристалічної	
фази	з	низьким	термічним	розширенням	—	 β -сподумену.	У	той	
же	 час	 підвищення	 температури	 випалу	 дослідних	 композицій	
до	1350 °C 	обумовлює	поступове	зменшення	вмісту	фази	 β -спо-
думену.	Проте	під	час	випалу	залишкова	склофаза	збагачується	
тугоплавкими	 компонентами,	 що	 обумовлює	 збільшення	 стій-
кості	 розробленої	 кераміки	 до	 високотемпературного	 нагріван-
ня.

Таким	 чином,	 в	 результаті	 проведених	 експериментальних	
досліджень	синтезовано	керамічні	матеріали	сподумен-цельзіа-
нового	складу,	які	характеризуються	комплексом	високих	фізи-
ко-технічних	показників.

УДК 666

О. В. Карасик, Т. І. Козирєва
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро, Україна)

Кварцова кераміка,  
модифікована фосфатом алюмінію

Відомо,	 що	 кварцова	 кераміка	 знаходить	 широке	 викорис-
тання	 у	 різноманітних	 областях	 техніки	 та	 машинобудування.	
Але	 ж	 галузі	 її	 експлуатації	 обмежені	 відносно	 низькими	 ме-
ханічними	 властивостями	 останньої.	 У	 деяких	 літературних	
джерелах	вказується,	що	структура	AlPO4	аналогічна	структурі	
SiO2,	 що	 обумовлене	 близькими	 радіусами	 Al3+P5+	 та	 Si4+Si4+.	
Це	дає	можливість	припустити,	що	модифікація	кварцової	кера-
міки	 фосфатом	 алюмінію	 сприятиме	 підвищенню	 її	 механічної	
міцності	за	рахунок	фазових	перетворень.

Виходячи	 з	 вищезазначеного,	 у	 роботі	 були	 проведені	 до-
слідження	 щодо	 заміни	 частини	 кварцового	 скла	 на	 фосфат	
алюмінію	 при	 виготовленні	 зразків	 з	 кварцової	 кераміки.	 Ви-
хідне	 кварцове	 скло	 у	 вигляді	 бою	 попередньо	 обробляли	 со-
ляною	 кислотою,	 розмелювали	 в	 шаровому	 млині	 до	 проходу	
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крізь	сито	№	0365.	Фосфат	алюмінію	використовували	у	вигляді	
Al(H2PO4)3,	 тому	 з	 метою	 видалення	 зайвої	 вологи,	 яка,	 ймо-
вірно,	 буде	 призводити	 до	 підвищеного	 пороутворення	 виробів	
при	 випалі,	 проводили	 його	 попередню	 термообробку	 за	 тем-
ператури	 1300 °C 	 протягом	 1	 год.	 Дослідні	 зразки	 формували	
способом	шлікерного	лиття.	Кількість	фосфату	алюмінію	в	ком-
позиційних	сумішах	варіювали	в	межах	10—30	мас.	%	з	кроком	
5	 мас.	%.	 Зразки	 випалювали	 за	 температур	 1100,	 1150,	 1250	
та	1350 °C 	протягом	1	та	2	год	за	різними	режимами.

Під	час	проведення	досліджень	встановлено,	що	шлікер	з	до-
даванням	 фосфату	 алюмінію	 більш	 технологічний	 порівняно	
зі	шлікером	з	чистого	кварцового	скла.	Зразки-напівфабрикати	
характеризуються	більшою	міцністю,	щільністю,	легше	витягу-
ються	з	форми.	Взагалі,	гіпсова	форма	не	потребує	попередньої	
обробки,	що	є	дуже	суттєвим	показником	при	виробництві	квар-
цової	кераміки.

Найкращими	значеннями	властивостей	характеризувалися	
зразки	 з	 додаванням	 фосфату	 алюмінію	 в	 кількості	 20	 мас.	%,	
отримані	 за	 максимальної	 температури	 випалу	 1100 °C 	 протя-
гом	 2	 год	 (дослідні	 зразки	 ставили	 в	 гарячу	 піч	 та	 витягували	
з	неї	після	термообробки),	рентгенофазовий	аналіз	яких	наведе-
но	на	рисунку.
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Рис.	Рентгенофазовий	аналіз	дослідного	зразка	з	додаванням	20	мас.	%	фосфату	
алюмінію	(максимальна	температура	випалу	1100 °C, 	час	випалу	—	2	год)
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Обраний	 режим	 випалу	 обумовлений	 тим,	 що	 зменшення	
часу	термообробки	зразків	не	допускає	утворення	значної	кіль-
кості	 кристобаліту,	 наявність	 якого	 призводить	 до	 суттєвого	
збільшення	 коефіцієнту	 лінійного	 розширення	 та,	 у	 зв’язку	
з	цим,	неприпустимого	зменшення	термостійкості	виробів.	Крім	
того,	 встановлено,	 що	 одержана	 кварцова	 кераміка	 не	 зазнає	
фазових	перетворень,	які	б	негативно	впливали	на	зміну	об’єму	
виробів.

Таким	 чином,	 властивості	 рекомендованих	 зразків	 станов-
лять:	пористість	~	3	%,	щільність	—	2,02	г/см3,	температурний	
коефіцієнт	лінійного	розширення	—	32 ⋅ 10–7	град–1,	а	межа	міц-
ності	під	час	стискання	—	153	МПа.

УДК 666.724

С. Л. Лігезін, Л. П. Щукіна, В. Ф. Болюх,  
Ю. В. Кашанський, А.	О. Нагорний

(НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  
м. Харків, Україна)

Магнітно-імпульсне пресування як фактор 
впливу на властивості керамічних матеріалів

У	 роботі	 розглянуто	 вплив	 умов	 магнітно-імпульсного	 пре-
сування	 на	 фазовий	 склад	 і	 властивості	 керамічних	 зразків,	
отриманих	за	різних	температур	випалу.	Як	об’єкт	дослідження	
використовували	шихту,	що	містила	85	%	неспікливого	суглин-
ку	та	15	%	відходів	вуглезбагачення	як	паливної	добавки.	Зраз-
ки	 у	 вигляді	 циліндрів	 діаметром	 і	 висотою	 16	 мм	 отримували	
при	 різних	 параметрах	 роботи	 ємнісного	 накопичувача	 енергії	
лабораторного	 магнітно-імпульсного	 пресу.	 Варіювали	 напругу	
ємнісного	накопичувача	енергії	(200—400	В)	при	постійній	його	
ємності	 (10000	 мкФ).	 Означені	 параметри	 визначають	 накопи-
чену	 електричну	 енергію	 і,	 як	 наслідок,	 амплітуду	 сили	 удару	
пресу,	імпульс	сили	і	питомий	тиск	пресування.

Встановлено,	 що	 збільшення	 амплітуди	 сили	 дає	 можли-
вість	 знизити	 водопоглинання	 зразків	 майже	 вдвічі	 (з	 21,6	 до		
12,1	%),	 зменшити	 відкриту	 пористість	 у	 півтори	 рази	 (з	 34,6	
до	21,6	%),	підвищити	густину	з	1,59	до	1,79	г/см3	та	збільшити	
міцність	під	час	стискання	в	декілька	разів	(з	8,7	до	38,1	МПа).
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Враховуючи	 позитивні	 тенденції	 використання	 магнітно-
імпульсного	пресування,	логічним	питанням	постає	можливість	
його	 застосування	 як	 способу	 інтенсифікації	 випалу.	 З	 цією	
метою	були	проведені	дослідження	на	зразках	тієї	ж	шихти,	які	
отримували	як	статичним,	так	і	магнітно-імпульсним	(динаміч-
ним)	методами	пресування	і	випалювали	з	однаковою	ізотерміч-
ною	витримкою,	але	за	різних	температур	(920	і	950 °C).	Для	цих	
зразків	було	вивчено	їх	фазовий	склад	і	фізико-технічні	власти-
вості.	 Встановлено,	 що	 магнітно-імпульсне	 пресування	 можна	
розглядати	як	релевантний	фактор	впливу	на	властивості	кера-
мічних	матеріалів.	За	інших	рівних	умов	у	найбільшому	ступені	
цей	фактор	впливає	на	механічну	міцність	порівняно	зі	зразка-
ми	статичного	пресування.	Показники	інших	властивостей	(гус-
тини,	водопоглинання)	змінюються	в	меншому	ступені.

Властивості	 і	 фазовий	 склад	 керамічних	 зразків	 динаміч-
ного	 пресування,	 отриманих	 за	 двох	 різних	 температур,	 мало	
відрізняються.	 Результати	 рентгенофазового	 аналізу	 показали,	
що	 фазовий	 склад	 керамічних	 матеріалів,	 отриманих	 за	 двох	
різних	 температур,	 представлений	 кварцом	 SiO2,	 мікрокліном	
KAlSi3O8,	 гематитом	 a -Fe2O3	 і	 є	 постійним.	 З	 цього	 можна	 ді-
йти	висновку,	що	температура	випалу	в	досліджених	межах	не	
є	 фактором	 впливу	 на	 фазовий	 склад	 і	 властивості	 керамічних	
матеріалів,	а	отже,	можна	використовувати	меншу	температуру	
для	досягнення	одного	й	того	самого	рівня	властивостей	матеріа-
лів,	отриманих	динамічним	методом	пресування.

За	 результатами	 проведених	 досліджень	 зроблено	 висно-
вок,	 що	 магнітно-імпульсний	 спосіб	 пресування	 прес-порошків	
чинить	 позитивний	 вплив	 на	 властивості	 керамічних	 матеріа-
лів,	особливо	на	 їх	механічну	міцність,	яка	збільшується	у	два	
і	більше	рази.	Це	пояснюється	кращим	ущільненням	порошків	
при	їх	формуванні	та	підвищенням	за	рахунок	цього	реакційної	
здатності	 системи.	 Магнітно-імпульсне	 пресування	 дає	 змогу	
використовувати	 меншу	 температуру	 випалу	 для	 досягнення	
одного	й	того	самого	рівня	властивостей	керамічних	матеріалів,	
отриманих	 з	 паливовмісних	 шихт	 з	 використанням	 вуглевід-	
ходів.

Усе	 вищеозначене	 свідчить	 про	 можливість	 застосуван-
ня	 магнітно-імпульсного	 пресування	 як	 ефективного	 способу	
консолідації	 керамічних	 матеріалів,	 а	 також	 про	 те,	 що	 такий	
метод	може	слугувати	резервом	енергозбереження	в	керамічних	
технологіях,	які	використовують	напівсухий	спосіб	формування	
напівфабрикатів.
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Теплоефективна кераміка  
з використанням функціональних добавок 

техногенного походження

Вирішення	 задачі	 раціонального	 використання	 природних	
ресурсів	передбачає	залучення	у	виробництво	різних	видів	про-
мислових	відходів,	що	відповідає	сучасним	тенденціям	роз	витку	
технологій	 у	 промислово	 розвинених	 європейських	 країнах.	
Техногенні	 компоненти	 можуть	 слугувати	 частковим	 замінни-
ком	основної	сировини	та/або	виконувати	функції	спеціальних	
добавок.	 Метою	 даного	 дослідження	 була	 розробка	 складів	 мас	
для	отримання	конструкційно-теплоізоляційної	кераміки	із	за-
даними	 теплотехнічними	 властивостями	 з	 використанням	 тех-
ногенної	сировини	як	функціональних	добавок.

У	роботі	було	використано	золосфери	як	пороутворюючу	до-
бавку	 (товарний	 продукт	 переробки	 золошлаків	 Криворізької	
ТЕС).	 Як	 структурозміцнюючий	 компонент	 використовувався	
ваграночний	 шлак	 (відходи,	 утворені	 від	 переплавки	 чавуну	
ваграночним	 способом).	 За	 хімічним	 складом	 золосфери	 яв-
ляли	 собою	 ферумвмісний	 алюмосилікатний	 матеріал,	 який	
дозволяє	 віднести	 їх	 до	 надкислої	 золи,	 за	 фазовим	 складом	 —	
склоподібний	матеріал	з	невеликою	кількістю	кварцу	і	муліту.	
Ваграночний	 шлак	 відноситься	 до	 висококальцієвих	 і	 містить	
здебільшого	 склофазу	 та	 в	 незначній	 кількості	 кристобаліт	
і	воластоніт.	Рентгенофазовими	дослідженнями	шлаку	встанов-
лено,	що	після	термічної	обробки	він	кристалізується	з	утворен-
ням	 воластоніту,	 діопсиду	 та	 анортиту.	 Важливо	 також	 зазна-
чити,	що	оксид	силіцію	знаходиться	в	продуктах	кристалізації	
шлаку	у	зв’язаному	стані,	що	виключає	небезпечні	поліморфні	
перетворення	 кварцу,	 які	 призводять	 до	 термічних	 напруг	 при	
випалі	 матеріалів.	 Такий	 фазовий	 склад	 робить	 ваграночний	
шлак	 цінним	 сировинним	 компонентом,	 який	 може	 покращу-
вати	 механічні	 властивості	 матеріалів	 за	 рахунок	 армуючої	 дії	
синтезованих	кристалічних	фаз,	зокрема	воластоніту	і	діопсиду.

Проектування	 складів	 трикомпонентних	 керамічних	 мас	
здійснювалось	 методом	 симплекс-ґратчастого	 планування	
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експерименту.	Як	глинисту	основу	було	використано	суміш	не-
спікливого	суглинку	і	керамзитової	глини	у	співвідношенні	4:1,	
кількість	золосфер	і	шлаку	змінювалась	від	10	до	20	мас.	%.	Для	
випалених	 зразків	 (970 °C)	 аналізувалися	 їхні	 провідні	 влас-
тивості	 у	 взаємозв’язку	 зі	 складом	 мас:	 середня	 густина,	 межа	
міцності	 під	 час	 стискання	 і	 коефіцієнт	 теплопровідності	 ( ).λ 	
Останній	 показник	 розраховувався	 за	 емпіричною	 формулою	

λ ρ ρ= + −1 16 0 0196 0 22 0 162, , , ( ) ,м в 	( ρм 	—	середня	густина	мате-
ріалу,	кг/м3,	 ρв 	—	густина	води	(1000	кг/м3)),	яка	придатна	для	
керамічних	матеріалів	будівельного	призначення.

Встановлено,	 що	 показники	 густини	 закономірно	 зменшу-
ються	при	зростанні	вмісту	золосфер	у	масі.	Мінімальна	густина	
(1166	 кг/м3)	 характерна	 для	 зразків	 з	 максимальним	 вмістом	
золосфер	 (20	%)	 і	 10	%	 шлаку.	 Теплопровідність	 аналогічним	
чином	залежить	від	вмісту	золосфер,	ніякі	інші	сировині	компо-
ненти	не	впливають	на	цю	властивість.	Це	дозволяє	говорити	про	
можливість	регулювання	цієї	властивості	за	рахунок	золосфер.	
Майже	 така	 сама	 тенденція	 впливу	 золосфер	 простежується	
і	для	механічної	міцності,	але	тут	можна	відзначити	й	зміцнюю-
чу	роль	шлаку.	Так,	взаємозаміна	золосфер	на	шлак	або	глинис-
того	 компонента	 на	 шлак	 призводить	 до	 зростання	 механічної	
міцності	на	13	і	55	%	відповідно.	Це	підтверджує	структурозміц-
нюючу	функцію	ваграночного	шлаку,	відзначену	вище.

Узагальнення	 експериментальних	 даних	 дозволило	 виді-
лити	області	складів	мас,	на	основі	яких	можна	отримувати	ке-
рамічні	матеріали,	які	за	теплотехнічними	властивостями	(гус-
тина,	теплопровідність)	можна	віднести	до	ефективних	виробів	
або	виробів	збільшеної	ефективності	при	наявності	50	%	пустот	
згідно	з	ДСТУ	Б	В.2.7-61:2008.	Це	відповідає	вмісту	в	масах	гли-
нистого	компоненту	70—75	%,	золосфер	10—15	%	і	ваграночно-
го	шлаку	15	%.
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Високопоруваті керамоматричні  
композиційні матеріали  

для алмазно-абразивного інструменту

Для	індустріально	розвинених	країн	використання	абразив-
них	інструментів	з	надтвердих	матеріалів	є	найбільш	високопро-
дуктивним	 способом	 обробки	 неметалічних	 матеріалів,	 металів	
і	твердих	сплавів.	Сучасні	алмазно-абразивні	інструменти	(ААІ)	
на	полімерних	 і	металевих	зв’язках	не	забезпечують	надійного	
алмазоутримання,	 що	 призводить	 до	 передчасної	 втрати	 ріжу-
чої	здатності	 інструменту,	необхідності	використання	штучних	
методів	 відновлення	 його	 робочої	 поверхні	 і	 зниження	 якості	
та	 продуктивності	 обробки.	 Перевагами	 керамоматричних	
алмазних	 кругів	 є	 висока	 продуктивність	 обробки,	 температу-
ростійкість,	 зносостійкість,	 здатність	 до	 самозагострювання	
та	 підвищений	 термін	 експлуатації.	 Незважаючи	 на	 численні	
дослідження	 в	 області	 удосконалення	 складів	 ААІ,	 питання	
створення	 високопродуктивного	 інструменту	 залишається	 від-
критим.	Розробка	легкоплавких	керамічних	зв’язок	із	заданими	
властивостями	 дозволить	 підвищити	 твердість	 і	 температуру	
абразивної	обробки	інструментом.

Метою	 роботи	 є	 визначення	 можливості	 використання	 тех-
ногенних	 мікросфер,	 вилучених	 з	 відходів	 підприємств	 палив-
но-енергетичного	 комплексу,	 як	 вторинного	 наповнювача	 при	
виготовленні	високопористих	алмазних	кругів.

Аналіз	 хімічного	 та	 гранулометричного	 складу	 золосфер	 7	
українських	ТЕС	показав,	що	хімічний	склад	золосфер	є	досить	
близьким.	 Дослідження	 фазового	 складу	 і	 мікроструктури	 зо-
лосфер	Криворізької	ТЕС	дозволили	встановити	їх	морфологічні	
особливості:	 золосфери	 є	 порожнистими,	 скловидна	 оболонка	
товщиною	 60—70	 мкм	 містить	 поодинокі	 сферичні	 пори	 роз-
міром	 5—25	 мкм.	 За	 результатами	 хімічного	 аналізу	 золосфер	
було	 висунуто	 припущення	 щодо	 можливості	 підвищення	 їх	
абразивних	 властивостей	 за	 рахунок	 кристалізації.	 Перевірка	
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показала,	що	після	випалу	за	950 °C 	в	оболонці	золосфер	утворю-
ються	фази	герценіту	 FeO Al O2 3⋅ , 	муліту	 3Al O 2SiO2 3 2⋅ , 	маггемі-
ту	 γ -Fe2O3,	які	збільшують	їх	абразивність.

Обґрунтування	 вибору	 складу	 вітрифікованої	 зв’язки	 ба-
зувалось	 на	 прогнозних	 розрахунках	 комплексу	 властивостей,	
які	 визначають	 температуру	 плавлення,	 алмазоутримання	
та	 зносостійкість	 зв’язки.	 Згідно	 з	 симплекс-планом	 2-го	 по-
рядку	 в	 обраній	 для	 досліджень	 області	 були	 визначені	 скла-
ди	 модельних	 композицій,	 які	 задовольняють	 задані	 вимоги:	
температура	 початку	 плавлення	 до	 500 °C, 	 інтервал	 плавлення	
500—550 °C. 	 Обрані	 стекла	 характеризуються	 температу-
рою	 розм’якшення	 400—430 °C 	 (при	 η = ⋅109 Па с),	 низькою	
в’язкістю	 ( , ,η = ⋅÷103 0 3 5 Па с) 	за	температури	спікання	композиту	
(550 °C)	та	достатньо	широким	інтервалом	плавлення	(50 °C).	Як	
оптимальна	була	обрана	зв’язка,	отримана	на	основі	свинцевого	
глету	з	добавками	борної	кислоти,	оксиду	купруму	та	глинозему.	
Аналіз	фазового	складу	продуктів	її	випалу	показав,	що	вона	не	
є	рентгеноаморфною	і	поряд	з	великою	кількістю	розплаву	при	
випалі	 утворюються	 наступні	 фази:	 PbAl2B2O10,	 CuAlO4,	 CuO	
та	 Cu.	 Позитивним	 фактором	 є	 наявність	 мідної	 шпінелі,	 яка	
підвищує	 зносостійкість	 зв’язки,	 та	 часточок	 металічної	 міді,	
що	сприятиме	швидкому	відведенню	тепла	при	шліфуванні.

З	 використанням	 розробленої	 зв’язки	 були	 виготовлені	
зразки	 керамоматричних	 композитів	 шляхом	 вільного	 спікан-
ня	 за	 температури	 550 °C 	 з	 витримкою	 впродовж	 15	 хв.	 В	 ре-
зультаті	 дослідження	 мікроструктури	 зразків	 використанням	
скануючої	 електронної	 мікроскопії	 встановлено	 особливості	
високопористої	 структури	 композиту,	 яка	 утворена	 золосфера-
ми,	що	міцно	утримуються	зв’язкою.	Наявність	проникних	пор	
між	золосферами	(розміром	150—200	мкм)	спрощує	розміщення	
шламу	та	сприятиме	проникненню	охолоджуючої	рідини	в	зону	
різання,	що,	в	свою	чергу,	має	зменшити	кількість	браку	(припа-
лів	та	мікротріщин).	В	практичному	сенсі	це	дозволить	збільши-
ти	продуктивність	алмазно-абразивної	обробки	за	рахунок	вико-
ристання	 форсованих	 режимів,	 які	 відрізняються	 підвищеною	
в	3—5	разів	швидкістю	різання.



63

УДК 666.266.6.01

С. О. Рябінін, О. В. Саввова
(НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків, Україна)

Визначення термічних властивостей 
сподуменових склокристалічних матеріалів

Стрімкий	 розвиток	 науки	 й	 техніки	 в	 області	 технології	
склокерамічних	 матеріалів	 суттєво	 розширює	 області	 їх	 засто-
сування	 з	 урахуванням	 аспектів	 енерго-	 й	 ресурсозбереження	
та	 екологічних	 факторів	 при	 їх	 виробництві	 й	 експлуатації.	
Створення	нових	видів	склокерамічних	матеріалів	пояснюється	
необхідністю	 розробки	 принципово	 нових	 функціональних	 ма-
теріалів	з	високими	експлуатаційними	властивостями,	зокрема	
високою	 термостійкістю.	 Складність	 технології	 їх	 одержання	
та	 висока	 ціна	 спонукає	 розробників	 та	 виробників	 проводити	
наукові	 дослідження	 у	 напрямку	 створення	 альтернативних	
високоміцних	 матеріалів	 з	 високою	 термостійкістю	 та	 малим	
ТКЛР.	Досягнення	вказаних	вимог	може	бути	реалізовано	шля-
хом	забезпечення	високої	структурної	міцності	склокерамічних	
матеріалів	за	рахунок	вибору	необхідного	складу	вихідних	ком-
позицій	 стекол	 та	 формування	 в	 них	 у	 процесі	 низькотемпера-
турної	термообробки	нано-	та	мікроструктури	на	основі	високо-
міцних	кристалічних	сполук.

Метою	даної	роботи	є	дослідження	термічних	властивостей	
літійалюмосилікатних	склокерамічних	матеріалів.

Матеріали	було	синтезовано	на	основі	літійалюмосилікатної	
системи	 (система	 R2O—LiF—CaF2—RO—RO2—R2O3—P2O5—
SiO2,	 де	 R2O	 —	 Na2O,	 Li2O,	 K2O;	 RO	 —	 СaO,	 MgO,	 ZnO;	 RO2	 —	
ZrO2,	TiO2,	SnO2,	CeO2,	MnO2;	R2O3	—	Al2O3,	B2O3)	зі	співвідно-
шенням	 SiO2	 /	 Li2O	=	8,6	 за	 температури	 1350—1450 °C 	 в	 ко-
рундових	 тиглях	 у	 лабораторній	 електричній	 печі	 з	 наступним	
охолодженням	на	металевому	листі.	Для	забезпечення	підвище-
ної	термостійкості	склофази	до	її	складу	вводили	оксиди	цинку,	
цирконію,	титану,	які	при	певному	вмісті	вбудовуються	у	струк-
туру	скла	і	зміцнюють	її.	Модифікуючі	добавки	SrO,	MgO,	CaO	
були	 введені	 для	 регулювання	 термічних	 характеристик	 за-
лишкової	склофази	й	кристалічної	фази.	За	результатами	попе-
редніх	досліджень	встановлено,	що	визначальним	фактором	за-
безпечення	низьких	значень	ТКЛР	 ( ( , , ) )a = ÷ ⋅ − −20 78 25 2 10 7 1град 	
модельних	стекол	серії	СП	поряд	з	вмістом	у	їх	структурі	оксидів	
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цинку,	цирконію	та	бору	є	кристалізація	 β -сподумену	в	процесі	
термічної	 обробки	 у	 кількості	 80—85	 об.	%	 при	 вмісті	 оксиду	
літію	в	межах	6,0—8,0	мас.	%.	Введення	оксиду	стибію	до	скла-
ду	 дослідних	 матеріалів	 дозволяє	 сформувати	 структуру	 за-
лишкової	склофази	за	участю	оксидів	силіцію,	алюмінію,	бору,	
фосфору	та	стибію.	Оскільки	сила	зв’язків	Sb–O	істотно	менша	
за	 сили	 зв’язків	 інших	 склоутворювачів,	 пружні	 властивості	
залишкової	склофази	збільшуються,	нанокристали,	які	утвори-
лися,	виявляються	розташованими	в	більш	пластичній	матриці.	
Ці	обставини	обумовлюють	значну	стабільність	коефіцієнту	роз-
ширення	склокерамічних	матеріалів	на	основі	дослідних	стекол	
у	широкій	області	температур.

Досліджено	 вплив	 структури	 розроблених	 склокерамічних	
матеріалів	на	їх	температурний	коефіцієнт	лінійного	розширен-
ня	та	встановлено	визначальний	вплив	фазового	складу	на	тер-
мічні	властивості.

Встановлено,	 що	 формування	 високоміцної	 ситалізованої	
структури	 розроблених	 склокерамічних	 матеріалів	 на	 осно-
ві	 β -сподумену	 дозволяє	 забезпечити	 їх	 високі	 термічні	
( , ;a ⋅ =10 62 537 	 20,83	 град–1,	 вогнестійкість	 RE	 90	 (h))	 та	 ме-
ханічні	 (твердість	 за	 Віккерсом	 HV	=	8,74;	 8,90	 ГПa,	 в’язкість	
руйнування	 K1C	=	3,1;	 3,4	 МПа ⋅ м1/2)	 властивості.	 Це	 дозволить	
ефективно	використовувати	їх	для	швидкої	та	якісної	заміни	за-
хисних	 бронеелементів	 внаслідок	 вогнепального	 й	 осколкового	
ураження	обладнання	та	техніки	і	як	термостійкі	деталі	для	вій-
ськового	та	цивільного	призначення.

УДК 666.52

О. С. Хоменко1, О. Б. Гуржій2, О. М. Македонська1

(1ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет», м. Дніпро, Україна;

2Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України, м. Дніпро, Україна)

Золь-гель метод отримання склозв’язуючого 
системи Li2O—Al2O3—SiO2

У	 традиційній	 технології	 виробництва	 тонкої	 кераміки	 пи-
тання	 інтенсифікації	 спікання	 вирішується	 шляхом	 введення	
до	складу	маси	склоутворюючих	компонентів.	Такі	компоненти,	
сприяючи	появі	рідкої	фази	розплаву	за	більш	низької	темпера-



65

тури,	 стимулюють	 спікання,	 щільно	 скріплюючи	 зерна	 більш	
тугоплавких	 компонентів.	 Однак,	 більшість	 склозв’язок	 пра-
цюють	за	температур	понад	1200 °C, 	що	при	виробництві	щіль-
носпечених	 виробів	 потребує	 значних	 енерговитрат,	 а	 також	
сприяють	підвищенню	коефіцієнту	температурного	розширення	
матеріалу.

Інтерес	 представляє	 система	 Li2O—Al2O3—SiO2.	 Кераміка	
на	 основі	 алюмосилікату	 літію	 має	 низький	 коефіцієнт	 терміч-
ного	 розширення,	 і	 це	 обумовлює	 її	 високу	 термостійкість.	 Лі-
тійвміщуючі	стекла	є	також	відносно	легкоплавкими.

Метою	 даної	 роботи	 було	 вивчення	 можливості	 отримання	
склозв’язуючого	літійалюмосилікатної	системи	золь-гель	мето-
дом	і	його	впливу	на	властивості	тонкої	кераміки.

Для	отримання	зв’язок	використовували	етилсилікат	ЕТС-40		
(Sі(ОС2Н5)4).	 Для	 введення	 оксидної	 складової	 системи	 були	
обрані	 розчинні	 солі	 —	 LiNO 3H O3 2⋅ 	 і	 Al NO 9H O.( )2 3 3 2⋅ 	 Розра-
хунок	кількості	компонентів	здійснювали	відповідно	до	стехіо-
метричного	 співвідношення	 оксидів,	 що	 відповідають	 сполуці	
евкриптиту	 Li O Al O 2SiO2 2 3 2⋅ ⋅ . 	 Процес	 утворення	 золю	 прово-
дили	 при	 постійному	 тривалому	
перемішуванні	 зазначених	 ком-
понентів	 у	 водному	 середовищі.	
Якість	 гелеутворення	 оцінювали	
візуально	 —	 при	 нормальному	
ході	 технологічного	 процесу	 гель	
утворюється	 прозорий	 та	 одно-
рідний.	При	твердінні	гелю	утво-
рюється	прозорий	міцний	агломе-
рат	 —	 майбутнє	 склозв’язуюче.	
Але	 перед	 уведенням	 до	 складу	
тонкокерамічної	маси	отриманий	
композит	треба	піддати	термічній	
обробці.	Для	визначення	характе-
ру	 деструкції	 цього	 монолітного	
агломерату	 при	 нагріванні	 було	
виконано	 диференційно-терміч-
ний	аналіз	(рисунок).

З	 наведеної	 термограми	 видно,	 що	 за	 температур	 до	 300 °C 	
на	 кривій	 DTA	 відзначаються	 два	 ендоефекти,	 пов’язані	 з	 руй-
нуванням	полімерних	зв’язків	у	складі	композиту,	а	також	роз-
кладанням	 солей	 нітратів	 і	 виділенням	 з	 них	 кристалізаційної	
води.	 Ще	 один	 ендоефект	 виявлений	 в	 інтервалі	 температур	
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Рис.	Диференційно-термічний	
аналіз	композиту
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490—610 °C, 	 який	 супроводжується	 великими	 втратами	 маси.	
Можливо,	саме	за	цих	температур	видаляються	нітрати	з	солей,	
оскільки	під	час	гелеутворення	вони	виявились	«пов’язаними»	
в	 структурі.	 Загальні	 втрати	 маси,	 по	 кривій	 TG,	 складають	
67	%.	Отже,	прожарювання	гелю	необхідне	для	видалення	кис-
лотних	 залишків	 солей	 і	 ОН-груп,	 наявність	 яких	 може	 в	 по-
дальшому	призвести	до	розпушення	структури	кераміки.

На	наступному	етапі	роботи	прожарену	і	подрібнену	зв’язку-
активатор	 вводили	 в	 фарфоровий	 шлікер	 у	 кількості	 5	 мас.	%.	
Дослідні	зразки	формували	методом	відливання	в	гіпсові	форми,	
сушили	і	випалювали	за	1160	та	1180 °C. 	Після	спікання	отри-
мано	зниження	водопоглинання	дослідних	зразків	від	6,3	до	1,2	
та	0,5	%	(за	відповідних	температур).	Температурний	коефіцієнт	
лінійного	розширення	матеріалу	зменшився	на	9—12	%,	а	міц-
ність	збільшилась	на	17—28	%.

Таким	 чином,	 результати	 показали,	 що	 склозв’язка,	 отри-
мана	в	системі	Li2O—Al2O3—SiO2	золь-гель	методом,	при	введен-
ні	до	складу	тонкої	кераміки	сприяє	ущільненню	її	структури,	
підвищенню	 її	 експлуатаційних	 характеристик	 та	 зниженню	
температури	спікання.

УДК 666.297

О. С. Хоменко1, Б. М. Даценко2, А. В. Коваленко1

(1ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 
університет», м. Дніпро, Україна;

2Київський національний університет будівництва 
і архітектури, м. Київ, Україна)

Мікросфери як активатори спікання  
ангобних покриттів

При	проектуванні	складів	ангобних	покриттів	для	будівельної	
кераміки	актуальним	є	вибір	спікаючих	добавок,	які	мають	бути	
доступними,	 відносно	 недорогими,	 мати	 низький	 вміст	 забруд-
нюючих	 домішок	 та	 температуру	 плавлення	 до	 1100—1150 °C.

На	 сьогоднішній	 день	 практично	 відсутня	 альтернатива	
склобою,	 який	 рекомендується	 широко	 використовувати	 як	
спікаючу	 добавку	 до	 керамічних	 мас	 та	 покриттів.	 Але	 при	 за-
стосуванні	 склобою	 є	 певні	 складнощі:	 він	 достатньо	 дорогий	
та	 потребує	 тривалого	 подрібнення	 до	 тонкодисперсного	 стану;	



67

склобій	може	виявитись	змішаним	із	тарного	та	віконного	скла,	
що	впливає	на	температуру	та	характер	його	розм’якшення;	як	
відхід	 виробництва,	 склобій	 може	 вміщувати	 забруднюючі	 до-
мішки.	Тому	пошук	замінників	склобою	є	актуальною	задачею.

Одним	 із	 можливих	 замінників	 можуть	 стати	 порожнисті	
мікросфери,	 які	 вже	 знайшли	 застосування	 у	 силікатній	 про-
мисловості:	у	легких	конструкційних	матеріалах;	виробах	авіа-
ційно-космічного	 призначення;	 у	 мастиках,	 шпаклівках,	 гер-
метиках;	легких	цементах,	покриттях,	будівельних	матеріалах	
та	ін.	Порожні	скляні	мікросфери	являють	собою	білий	сипучий	
порошок,	 що	 складається	 з	 тонкостінних	 порожнистих	 мікро-
кульок	 правильної	 сферичної	 форми	 діаметром	 10—100	 мкм	
(рис.	1)	і	товщиною	стінки	менше	2	мкм.

50	мкм

Рис. 1.	Загальний	вигляд	
та	розмір	мікросфер

Рис. 2.	Залежність	водопоглинання	зразків	
від	температур	випалу
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Метою	 роботи	 було	 дослідження	 можливості	 використання	
мікросфер	як	склодобавки,	що	активує	рідкофазне	спікання	ан-
гобних	покриттів.

Використовували	 мікросфери	 виробництва	 НЗСВ,	 які	
за	 технічною	 характеристикою	 мають	 температуру	 плавлення	
~	1100 °C.

Мікросфери	вводили	до	складу	ангобного	покриття	на	осно-
ві	лужного	каоліну	в	кількості,	мас.	%:	15	—	глина	світложгуча	
Дружківського	 родовища,	 10	 —	 кварцовий	 пісок	 Авдієвського	
родовища,	 10	 —	 склобій	 тарний,	 решта	 —	 каолін	 лужний	 Ка-
теринівського	родовища,	замінивши	склобій	у	базовому	складі.	
Мікросфери	 додатково	 піддавали	 сухому	 помелу,	 після	 чого	
вводили	 отриманий	 тонкодисперсний	 склопорошок	 до	 складу	
ангобного	покриття,	що	загалом	дало	можливість	пришвидшити	
розмел	ангобної	композиції	 (на	1,1—1,3	год)	внаслідок	більшої	
крихкості	мікросфер	порівняно	зі	склобоєм.
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Спікання	також	покращилось	—	досягнення	значення	водо-
поглинання	 спеченого	 ангобу	 1—1,5	%	 відбувалось	 за	 темпера-
тур	нижчих,	ніж	для	зразків	на	основі	склобою.	Таким	чином,	
мікросфери	 виявились	 ефективною	 спікаючою	 добавкою	 до	 ан-
гобних	покриттів.

УДК. 666.7

О. П. Дегурко1, С. О. Мельник1, Л. Л. Брагіна2, С. О.	Рябінін2

(1ТОВ «ДІМ ІННОВАЦІЇ», м. Житомир, Україна;
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Дослідження можливості використання 
відходів каменевидобування і каменеобробки 

гірських порід

В	 Україні	 щорічно	 видобувається	 понад	 десяти	 мільйонів	
тон	твердих	корисних	копалин,	близько	60	%	яких	після	попере-
дньої	переробки	потрапляє	у	відвали	та	хвостосховища.	При	цьо-
му	значну	частку	видобутку	в	гірничодобувній	галузі	забезпечує	
каменевидобування.	Ступінь	утилізації	відходів	каменевидобув-
ної	промисловості	дуже	низький	і	становить	всього	близько	10	%	
від	їх	загального	обсягу.	Залучення	відходів	каменевидобування	
та	каменеобробки	у	виробництво	є	дуже	актуальним	завданням	
у	розрізі	реалізації	стратегії	ресурсозбереження.

Специфіка	 технологічних	 процесів	 отримання	 будівель-
них	кам’яних	виробів	обумовлена	тим,	що	видобуток	 і	обробка	
природного	каменю	мають	багатоступінчастий	характер,	де	по-
слідовно	 виконується	 кілька	 операцій:	 різання	 блоків,	 відкол,	
розпилювання,	шліфування	та	полірування.	При	цьому	більше	
половини	видобутої	гірничої	маси	перетворюється	у	відходи.

Досягнення	науково-технічного	прогресу	в	області	створен-
ня	 прогресивних	 технологічних	 способів	 переробки	 кам’яних	
відходів	 відкривають	 достатньо	 широкі	 можливості	 для	 ефек-
тивної	переробки	всієї	видобутої	гірничої	маси	в	облицювальний	
камінь	і	значного	скорочення	втрат	цієї	мінеральної	сировини.

На	сьогодні	актуальним	питанням	є	розробка	технологічних	
схем	 безвідходного	 виробництва	 на	 кар’єрах	 облицювального	
каменю	з	повною	переробкою	всієї	кам’яної	маси.	Це	відповідає	
сучасним	 принципам	 економного	 витрачання	 невідновних	 ре-
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сурсів,	 зокрема	 природного	 каменю,	 і	 охорони	 навколишнього	
середовища.	 Разом	 з	 тим	 необхідно	 відзначити,	 що	 технічні	
питання	повної	утилізації	кам’яних	відходів	найглибше	розро-
блені	стосовно	гірських	порід	середньої	твердості	(мармуру,	до-
ломіту,	травертину),	відносно	ж	граніту,	габро-діабазу	та	інших	
твердих	 порід	 технічні	 питання	 створення	 безвідходних	 вироб-
ництв	перебувають	на	початковій	стадії.

За	статистичними	даними,	найбільш	значну	частку	відходів	
каменеобробки	 становлять	 шлами	 —	 головним	 чином	 тонко-
дисперсні	 (частки	менш	10—40	мкм)	відходи	обробки	гірських	
порід	 групи	 гранітів:	 граніту,	 сієніту,	 діабазу,	 габро,	 лабрадо-
риту,	які	завдяки	тонкодисперсності	не	вимагають	додаткового	
подрібнення.	Ці	породи	містять	в	своєму	складі	кварц,	польові	
шпати	та	ін.,	що	застосовуються	в	технології	архітектурно-буді-
вельної	кераміки	як	отощувачі	та	плавні	керамічних	мас.	Сухі	
шлами	можуть	бути	використані	як	наповнювачі	бетонів,	сухих	
будівельних	 сумішей	 та	 компоненти	 кислотостійких	 замазок	
при	виконанні	антикорозійних	робіт	у	будівництві.

У	зв’язку	з	вищенаведеним,	мету	даної	роботи	склало	вста-
новлення	 можливості	 використання	 відходів	 каменеобробки,	
а	 саме	 тонкодисперсних	 шламів,	 та	 наукових	 основ	 технології	
виготовлення	 архітектурно-будівельних	 виробів	 на	 базі	 рідких	
та	 сухих	 шламів	 зі	 значним	 їх	 вмістом	 у	 вихідних	 виробничих	
композиціях.	 Для	 досягнення	 цієї	 мети	 виникла	 необхідність	
виконання	 наступних	 задач:	 у	 разі	 рідких	 шламів	 —	 відходів	
каменеобробки	гірських	порід	—	визначення	їх	вологості,	хіміч-
ного,	 мінерального	 та	 гранулометричного	 складу;	 у	 разі	 сухих	
шламів	—	окрім	перелічених	характеристик	та	фазового	складу,	
встановлення	 інтервалу	 плавкості	 й	 вогнетривкості	 спечених	
зразків;	 вивчення	 можливості	 отримання	 архітектурних	 виро-
бів	 на	 основі	 сухого	 шламу	 за	 керамічною	 технологією	 з	 вико-
ристанням	 напівсухого	 пресування	 і	 спікання,	 що	 потребувало	
підбору	вихідних	складів	мас	і	технологічних	параметрів	термо-
обробки,	 а	 також	 визначення	 фізико-механічних	 властивостей	
експериментальних	 композицій.	 Виконання	 відповідних	 до-
сліджень	 з	 використанням	 стандартних	 сучасних	 матеріало-
знавчих	методів	дозволило	вирішити	означені	задачі	й	одержати	
склади	композицій	зі	значним	вмістом	шламу	(до	60	%)	та	запро-
понувати	температурно-часові	режими	формування	керамічних	
матеріалів	на	їх	основі.

Таким	 чином,	 основний	 результат	 роботи	 полягав	 у	 вста-
новленні	 можливості	 використання	 шламів	 каменеобробки	
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магматичних	 порід	 для	 одержання	 керамічних	 виробів	 архі-
тектурно-будівельного	 призначення.	 Передбачаються	 подальші	
дослідження	 у	 напрямку	 вивчення	 можливостей	 застосування	
відходів	даної	галузі	при	розробці	теплоізоляційних	матеріалів	
для	багатоповерхівок	і	приватних	будинків.

УДК 666.968.2; 544.016; 620.163:667.6; 621.742.4.

А. И. Везенцев, А. А. Везенцев
(Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Белгород, Россия)

Получение жидкого стекла методами 
гидротермального синтеза и механохимии 

и новые материалы на его основе

Разработана	 энергосберегающая	 технология	 производства	
жидкого	стекла.	При	производстве	жидкого	стекла	по	традици-
онной	 технологии	 расход	 условного	 топлива	 составляет	 450	 кг	
на	1	тонну	продукции,	по	нашей	технологии	—	не	более	41	кг.	
Разработанная	технология	позволяет	производить	жидкое	стек-
ло	без	использования	силикат-глыбы,	сократить	расход	энергии	
в	 десять	 раз,	 исключить	 использование	 такого	 энергоемкого	
и	дорогостоящего	агрегата,	как	стекловаренная	печь,	устранить	
выброс	в	атмосферу	углекислого	газа	и	серного	ангидрида.

За	счет	предварительного	тонкого	помола	кварцевого	песка	
либо	горелой	земли,	либо	других	отходов	промышленных	пред-
приятий	 и	 горных	 пород	 на	 основе	 диоксида	 кремния	 синтези-
ровано	 жидкое	 стекло	 с	 использованием	 автоклавов,	 традици-
онно	применяемых	для	растворения	силикат-глыбы.	На	основе	
аморфного	 диоксида	 кремния	 (диатомит,	 опока,	 инфузорные	
земли)	 либо	 отходов	 химических	 производств	 (удобрения)	 осу-
ществлен	синтез	жидкого	стекла	методами	механохимии.

Синтезировано	 натриевое,	 калиевое	 и	 натрий-калиевое	
жидкое	стекло	с	силикатным	модулем	от	1	до	4,2	и	плотностью	
до	 1,55	 г/см3.	 Синтезированное	 жидкое	 стекло	 апробировано	
с	 положительным	 эффектом	 в	 производстве	 синтетических	 мо-
ющих	средств,	в	качестве	крепителя	литейных	форм	и	противо-
пригарных	покрытий	в	сталелитейной	промышленности.

Зимой	 при	 цеховой	 температуре	 без	 использования	 сили-
кат-глыбы	в	обычной	шаровой	мельнице	синтезировано	жидкое	
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стекло	 массой	 30	 т,	 которое	 использовано	 в	 качестве	 стабили-
затора	 и	 разжижителя	 глиняной	 суспензии.	 С	 использованием	
указанного	 жидкого	 стекла	 выпущено	 56,7	 тыс.	 м2	 половой	
плитки.	Жидкое	стекло	и	плитка	по	техническим	характеристи-
кам	соответствует	требованиям	ГОСТ.

В	акте	на	проведение	промышленных	испытаний	натриевого	
жидкого	стекла,	утвержденного	генеральным	директором	Реги-
онального	 межотраслевого	 центра	 «Холодсервис»	 (г.	 Харьков)	
В.	 Л.	 Гринбергом,	 указано,	 что	 полученные	 поверхности	 дета-
лей,	 обработанных	 в	 электролите,	 изготовленном	 с	 применени-
ем	 экспериментального	 жидкого	 стекла,	 имели	 более	 высокую	
плотность,	 микротвердость	 и	 износостойкость,	 чем	 детали,	 по-
верхности	 которых	 обрабатывались	 в	 электролитах	 с	 жидким	
стеклом,	 изготовленным	 обычными	 промышленными	 предпри-
ятиями,	 что	 объясняется	 практическим	 отсутствием	 посторон-
них	примесей.

На	основе	жидкого	стекла	получены	новые	материалы	стро-
ительного	и	технического	назначения:

—	 жидкостекольное	 связующее	 для	 строительства	 специ-
альных	 физических	 лабораторий,	 в	 частности,	 нейтринной	
обсерватории.	 Портландский	 цемент	 не	 пригоден	 к	 созданию	
бетона	для	нейтринной	обсерватории	ввиду	того,	что	алюминий,	
входящий	 в	 состав	 клинкерных	 фаз,	 может	 вступать	 во	 взаи-
модействие	 с	 нейтрино	 с	 образованием	 нейтронов.	 А	 это	 недо-
пустимо	в	данном	материале.	Нейтрино	может	по	этой	же	схеме	
взаимодействовать	 и	 с	 фтором,	 поэтому	 кремнефторид	 натрия,	
традиционно	используемый	как	отвердитель	жидкостекольных	
композиционных	 материалов,	 также	 неприемлем.	 Нами	 разра-
ботан	 специальный	 низкофоновый	 бетон	 с	 содержанием	 радио-
активных	 элементов	 и	 радиоактивным	 фоновым	 излучением	
на	порядок	меньше,	чем	бетон	на	основе	портландцемента.	Полу-
чен	бетон	с	пределом	прочности	на	сжатие	до	27	МПа	и	коэффи-
циентом	водостойкости	от	0,83	до	1,00;

—	 жесткие	 теплоизоляционные	 материалы	 для	 чердачных	
устройств	 ( , ,σсж МПа= 0 1 	 ρ = 90 3	кг/м , 	 λ = ⋅0 04, ;Вт/м К) 	

—	 стеновые	 теплоизоляционные	 материалы	 ( , ,σсж МПа= 0 4 	
ρ = 215 3	кг/м , 	 λ = ⋅0 09, ;Вт/м К)

—	конструкционно-теплоизоляционные	материалы	
( , ,σсж МПа= 1 1 	 ρ = 440 3	кг/м , 	 λ = ⋅0 12, ;Вт/м К)

—	засыпочные	теплоизоляционные	материалы	для	резерву-
аров	 ( , ,σсж МПа= 0 16 	 ρнасып 	кг/м= 85 3, 	 λ = ⋅0 06, ;Вт/м К)
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—	скорлупы	для	теплоизоляции	трубопроводов	
( , ,σсж МПа= 0 8 	 ρ = 270 3	кг/м , 	 λ = ⋅0 09, ;Вт/м К)

—	теплоизоляционные	материалы	технического	назначения	
для	сокращения	потерь	тепловой	энергии	различных	теплотех-
нических	устройств	(котельные,	пекарни	и	т.	д.)	 ( , ,σсж МПа= 0 1 	
ρ = 90 3	кг/м , 	 λ = ⋅0 04, ;Вт/м К)

—	облегченные	бетонные	плиты	и	перекрытия	 ( ,σсж МПа= 15 	
ρ = 1200 3	кг/м );

—	фундаментальные	блоки	 ( ,σсж МПа= 23 	 ρ = 1800 3	кг/м );
—	 художественные	 и	 архитектурно-строительные	 изделия	

сложной	формы	для	внутреннего	и	наружного	применения;
—	изделия	ритуального	назначения;
—	облицовочная	декоративная	плитка;
—	стеновые	материалы	на	основе	концентрированных	вяжу-

щих	кварцевых	суспензий;
—	защитно-декоративные	покрытия	по	стали;
—	 экологически	 чистые,	 влаго-	 и	 морозостойкие,	 пожаро-	

и	 взрывобезопасные	 фасадные	 краски	 с	 антибактериальным	
действием.

Наилучшими	 эксплуатационными,	 в	 том	 числе	 и	 антибак-
териальными,	 свойствами	 обладают	 защитно-декоративные	
покрытия	 на	 основе	 калий-натриевого	 жидкого	 стекла	 с	 добав-
лением	 до	 20	 мас.	%	 стирол-акрилового	 латекса	 Новопол	 110.	
Антибактериальное	действие	обеспечивает	микродобавка	пири-
тиона	цинка.

Автор  представленной  работы,  выпускник  ХПИ  Везен-
цев  А.  И.  выражает  глубокую  искреннюю  признательность 
руководителю  дипломной  научно-исследовательской  работы 
проф.,  д.т.н.  Л.  Л.  Брагиной  за  любовь  к  научно-исследователь-
ской работе, в частности к работам с жидким стеклом и мате-
риалами на его основе, так как тема дипломной работы была 
посвящена  интенсификации  процессов  твердения  жидкосте-
кольных покрытий кратковременного действия, защищающих 
сталь от газовой коррозии при нагреве перед обработкой давле-
нием.
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С. А. Ветвицкая, Л. Л. Брагина
(НТУ «Харьковский политехнический институт»,  

г. Харьков, Украина)

Применение декорированного стекла 
в архитектуре и строительстве

В	XXI	веке	листовое	стекло	получило	широкое	применение	
в	 градостроении	 как	 незаменимый	 материал	 строительного,	
декоративного	 и	 конструкционного	 назначения,	 обладающий	
высоким	уровнем	светопропускания,	низкоэмиссионных,	проч-
ностных	 и	 декоративно-эстетических	 свойств.	 Благодаря	 этому	
стеклянные	 элементы	 используются	 при	 изготовлении	 дверей,	
различных	 видов	 мебели,	 мелкой	 пластики,	 аквариумов.	 Про-
зрачность	и	яркий	блеск	обусловливают	преимущество	стеклян-
ных	изделий	перед	изделиями	из	других	материалов,	а	современ-
ные	 декоративные	 интерьерные	 элементы	 из	 стекла	 обладают	
той	же	притягательной	силой,	что	и	антикварные,	являясь	при	
этом	 достаточно	 долговечными.	 Именно	 эти	 качества,	 а	 также	
постоянное	 развитие	 стекольной	 промышленности	 определяют	
актуальность	решения	проблемы	создания	новых	составов	и	со-
вершенствования	 существующих	 технологий	 производства	 де-
корированных	стекол	архитектурно-строительного	назначения.

Цель	 данной	 работы,	 посвященной	 решению	 указанной	
проблемы,	 —	 выбор	 наиболее	 технологичного	 и	 экономичного	
способа	 обработки	 поверхности	 декорируемого	 стекла,	 предна-
значенного	 для	 использования	 в	 архитектуре	 и	 строительстве.	
Для	достижения	этой	цели	были	поставлены	следующие	задачи:	
провести	 детальный	 анализ	 научно-технической	 отечественной	
и	 зарубежной	 литературы	 по	 вопросам	 истории	 декорирования	
стеклоизделий,	современного	состояния	их	производства	и	при-
менения,	составов	стекол	дизайнерского	назначения	и	направле-
ний	в	архитектурном	дизайне,	а	также	сравнить	существующие	
методы	декоративной	обработки	стекла.

Установлено,	 что	 древние	 способы	 декорирования	 стекла,	
используемые	 и	 сегодня,	 включали	 главным	 образом	 роспись,	
гравировку,	 обработку	 шлифованием,	 резьбу.	 Радикальные	 из-
менения	 в	 технологиях	 стеклоделия:	 механизация	 и	 автомати-
зация;	 изобретение	 флоат-способа	 производства	 полированного	
стекла,	 который	 относится	 к	 десяти	 величайшим	 научно-тех-
ническим	 достижениям	 XX	 века;	 разработка	 нетрадиционных	
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красителей;	вакуумных	и	невакуумных	покрытий,	в	частности,	
золь-гель,	 фотокаталитических,	 магнетронных	 низкоэмиссион-
ных	и	др.,	а	также	появление	новых	тенденций	в	архитектурном	
дизайне	 значительно	 расширили	 ассортимент	 современных	
декорированных	стеклоэлементов,	изделий	художественного	на-
значения	из	стекла	и	области	их	применения.

Значительную	роль	в	придании	стеклянным	архитектурно-
строительным	изделиям	эстетико-декоративных	свойств	играют	
способы	специальной	обработки	их	поверхности:	механические,	
термические,	 химические,	 нанесение	 тонких	 слоев	 из	 различ-
ных	материалов.	Механические	способы,	включающие	гравиров-
ку,	 пескоструйную	 и	 ультразвуковую	 обработку,	 заключаются	
в	снятии	тонкого	слоя	стекла	абразивным	инструментом	и	при-
меняются	для	обработки	элементов	из	листового	стекла,	скуль-
птур,	декоративных	полых	изделий	и	бижутерии.	Термические	
способы:	 отжиг,	 закалка,	 термическая	 полировка,	 моллирова-
ние	—	это	нагрев	стекла	до	определенной	температуры,	выдерж-
ка	при	ней	с	последующим	охлаждением	при	заданной	скорости	
с	целью	изменения	свойств	либо	формы	и	поверхности	изделий.	
Химические	способы,	которые	включают	обработку	плавиковой	
кислотой	 и	 ее	 солями	 или	 цветными	 протравами,	 позволяют	
регулировать	 характер	 и	 степень	 шероховатости	 поверхности	
стекла,	 его	 цвет	 и	 блеск.	 Нанесение	 тонких	 слоев	 из	 муфель-
ных	 красок	 для	 росписи	 стеклянных	 изделий,	 драгоценных	
металлов	 и	 люстров	 используют	 для	 декорирования	 сортовой	
посуды,	 витражей	 и	 при	 создании	 художественных	 изделий.

Сравнительный	 анализ	 преимуществ	 и	 недостатков	 извест-
ных	 способов	 поверхностной	 обработки	 стекла	 показал,	 что	 ни	
один	из	них	не	является	универсальным,	а	его	выбор	в	большой	
степени	 связан	 с	 назначением	 данного	 стеклоизделия,	 его	 кон-
фигурацией	 и	 популярным	 на	 данный	 момент	 направлением	
в	дизайне	и	архитектуре.	Как	правило,	задача	выбора	наиболее	
приемлемого	 способа	 обработки	 стеклоизделий	 решается	 объ-
единением	нескольких	их	видов.

С	учетом	необходимости	уменьшения	энергозатрат	при	одно-
временном	 обеспечении	 эстетико-декоративных	 и	 прочностных	
характеристик,	 важнейших	 эксплуатационных	 свойств	 и	 про-
стоты	 технологии	 рассматриваемого	 типа	 изделий,	 наиболее	
целесообразным	нам	представляется	решение	известных	братьев	
Фомичёвых	 (ПП	 «+object»,	 г.	 Харьков),	 которое	 предусматри-
вает	 использование	 вместо	 традиционной	 энергоемкой	 механи-
ческой	обработки	архитектурно-строительных	стеклоэлементов	
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термического	 способа,	 а	 именно	 моллирования	 —	 формования	
промышленных	 и	 художественных	 криволинейных	 изделий	
из	нагретого	листового	стекла.

Этот	 способ	 позволяет	 производить	 дальнейшее	 модифици-
рование	изделия	нанесением	тонких	слоев	или	обработкой	цвет-
ной	 химической	 протравой	 даже	 после	 того,	 как	 стекло	 приоб-
рело	объемную	форму.	К	преимуществам	этого	способа,	помимо	
исключения	механической	обработки,	обусловливающего	суще-
ственное	энергосбережение,	относится	придание	стеклоизделию	
нужной	формы	и	создание	необычных	объемных	декоративных	
и	 светоотражающих	 эффектов.	 На	 рис.	 1	 приведен	 пример	 ху-
дожественного	 стеклоизделия	 «Птица»,	 рельеф	 которого	 был	
получен	в	результате	моллирования.

Рис. 1.	Сувенир,	стекло,	моллирование

Наряду	 с	 использованием	 этого	 термического	 способа,	 упо-
мянутые	 специалисты	 при	 производстве	 архитектурно-строи-
тельных	 стеклянных	 элементов	 из	 специальных	 композиций	
для	 расширения	 спектра	 декоративных	 эффектов	 применили	
в	качестве	фрагментов	этих	композиций	различные	материалы,	
в	том	числе	огнеупорные,	размещаемые	в	любой	вариационной	
последовательности.	 Фрагмент	 готового	 продукта,	 полученного	
таким	способом,	показан	на	рис.	2.

Таким	 образом,	 стекло	 имеет	 чрезвычайно	 широкое	 и	 раз-
нообразное	применение	в	различных	сферах,	особенно	архитек-
турно-строительной	отрасли.	Сочетание	высокого	уровня	его	де-
коративно-прочностных	 свойств	 с	 новейшими	 материаловедче-
скими	и	дизайнерскими	достижениями	и	использованием	иных,	
в	частности	огнеупорных	компонентов,	существенно	расширяет	
перспективы	 применения	 этого	 уникального	 материала	 при	
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изготовлении	дверей,	стен,	столешниц,	окон,	витражей,	разных	
рабочих	поверхностей	и	позволяет	создавать	не	только	эстетиче-
ские	 творения,	 но	 и	 строительные	 элементы	 при	 значительном	
уменьшении	энергозатрат	и	дефицитных	ресурсов.

УДК. 666.293

С. А. Рябінін, Л. Л. Брагіна, А. І. Нападовський
(НТУ «Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків, Україна)

Кольорова смальта на основі тарного склобою 
для мозаїчних панно

Сьогодні	 актуальною	 соціальною	 та	 матеріалознавчою	 про-
блемою	є	утилізація	первинного	і	вторинного	склобою	в	різних	
галузях,	що	забезпечить	істотну	економію	матеріальних	і	енер-
гетичних	ресурсів	при	виробництві	скла,	емалей	і	глазурі,	буді-
вельних,	теплоізоляційних,	електротехнічних	матеріалів,	скля-
них	мікрокульок	і	мікросфер,	скловолокна,	склозмазок	тощо.

Один	із	перспективних	напрямів	вирішення	зазначеної	про-
блеми	—	застосування	склобою	для	отримання	смальти,	що	ви-
користовують	при	створенні	мозаїчних	панно.	Як	відомо,	смаль-
та	—	найдавніший	матеріал,	що	являє	собою	кольорове	непрозоре	
(заглушене)	скло	у	вигляді	кубиків	або	пластинок	і	відрізняєть-
ся	 стійкістю	 до	 дії	 агресивних	 середовищ,	 кольоростійкістю,	
широкою	 кольоровою	 палітрою,	 насиченістю	 і	 неповторністю	
відтінків,	 світінням,	 довговічністю.	 Істотним	 недоліком	 смаль-
ти,	 що	 обмежує	 сфери	 її	 застосування,	 є	 висока	 собівартість.

Мета	 даної	 роботи	 полягала	 в	 розробці	 складів	 кольорової	
смальти	на	базі	тарного	склобою.	Складність	задачі	обумовлюва-

Рис. 2.	Фрагмент	стеклянной	панели
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лася	необхідністю	рівномірного	фарбування,	яке	в	традиційному	
склоробстві	 досягається	 шляхом	 уведення	 барвників	 у	 вихідну	
шихту	і	наданням	виробленій	скломасі	необхідних	колірних	ха-
рактеристик	у	процесі	варіння	при	іонному	і	молекулярному	ме-
ханізмах	фарбування	або,	у	разі	колоїдного	механізму	фарбуван-
ня,	подальшою	термообробкою	(наводкою)	готових	скловиробів.

У	 зв’язку	 з	 недоцільністю	 використання	 зазначеного	 енер-
говитратного	 способу,	 в	 роботі	 застосували	 уведення	 на	 помел	
склобою	 різних	 пігментів,	 як	 це	 здійснюється	 в	 технологіях	
емалювання	і	глазурування	для	фарбування	склопокриттів	при	
їх	 випалюванні.	 Встановлено	 оптимальний	 гранулометричний	
склад	 склобою,	 що	 подрібнюється	 разом	 з	 пігментом,	 при	 яко-
му	 досягається	 рівномірне	 фарбування	 смальти	 в	 процесі	 на-
грівання	 і	 ізотермічної	 витримки	 в	 температурному	 інтервалі	
розм’якшення	 експериментальних	 композицій	 «склобій	 без-
барвної	тари	—	пігмент».

Результатом	 даних	 досліджень	 стало	 отримання	 на	 основі	
таких	 композицій	 смальти	 різних	 кольорів,	 що	 відповідають	
RAL-K7,	зокрема:	1005	—	honiggelb	—	медово-жовтий,	1016	—	
schwefelgelb	—	сірчисто-жовтий,	3013	—	tomatenrot	—	томатний	
червоний,	6004	—	blaugrun	—	синьо-зелений,	7034	—	gelbgrau	—	
жовто-сірий,	 8012	 —	 rotbraun	 —	 червоно-коричневий,	 8019	 —	
graubraun	 —	 сіро-коричневий.	 Визначення	 хімічної	 стійкості,	
термостійкості,	 кольоростійкості	 і	 температурного	 коефіцієнта	
лінійного	розширення	показало,	що	розроблені	склади	кольоро-
вих	смальт	за	цими	значеннями	відповідають	прийнятим	стан-
дартам	та	можуть	бути	рекомендовані	для	виконання	мозаїчних	
панно	різноманітного	призначення.

УДК 666.293

В. І. Голеус, Ан. А. Салєй
(ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», м. Дніпро, Україна)

Формування емалевих покриттів на металах 
з різними значеннями ТКЛР

Якісні	 показники	 емалевих	 покриттів	 знаходяться	 в	 пря-
мій	 залежності	 від	 перебігу	 процесів,	 які	 відбуваються	 при	 їх	
обпалюванні.	 Дослідженнями	 основних	 стадій	 та	 послідовності	

Рис. 2.	Фрагмент	стеклянной	панели
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формування	 скловидного	 покриття	 на	 твердій	 поверхні	 за	 по-
рошково-обпалювальною	 технологією	 встановлено,	 що	 на	 по-
чаткових	стадіях	формування	емалевого	покриття	відбувається	
спікання	 дрібних	 часток	 скла,	 яке	 супроводжується	 зсіданням	
та	 може	 бути	 основним	 джерелом	 різноманітних	 дефектів	 по-
криттів	(тріщини,	наскрізні	пори,	пухирі	та	ін.),	які	суттєво	по-
гіршують	їх	захисні	властивості.

Виникнення	різних	дефектів	покриттів	залежить	від	техно-
логічних	 властивостей	 емалевого	 скла,	 температурно-часового	
режиму	їх	обпалювання	та	властивостей	металевого	підкладу.

У	даній	роботі	поставлена	мета	—	дослідити	процес	форму-
вання	суцільного	та	бездефектного	покриття	залежно	від	власти-
востей	скла	і	ТКЛР	металевого	підкладу.

Формування	 емалевих	 покриттів	 досліджували	 за	 допомо-
гою	 мікроскопу,	 обладнаного	 нагрівальною	 камерою	 (рис.	 1).	
Для	цього	металевий	зразок	розміром	5 × 5	мм	з	висушеним	ема-
левим	покриттям	поміщався	в	нагрівальну	камеру	і	нагрівався	
із	 заданою	 швидкістю	 (100 °C /хв)	 до	 температури	 ізотермічної	
витримки	(850—950 °C),	при	якій	впродовж	від	5	до	10	хв	завер-
шувався	процес	формування	покриття.	При	цьому	всі	зміни	ста-
ну	поверхні	покриттів,	які	відбувались	впродовж	всього	періоду	
їх	формування,	фіксувалися	за	допомогою	фотокамери.
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Рис. 1.	Установка	(а)	і	нагрівальна	камера	(б)	для	дослідження	кінетики	
та	механізму	формування	покриттів:

1	—	цифрова	фотокамера;	2	—	стереоскопічний	мікроскоп	МБС-10;	3	—	корпус	
печі;	4	—	кварцове	скло;	5	—	зразок	покриття;	6	—	вторинний	прилад	ХА-10;	
7	—	амперметр;	8	—	піч;	9	—	теплоізоляція;	10	—	шамотний	циліндр;	11	—	тер-

мопара;	12	—	платиновий	нагрівач
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Процес	 формування	 покриттів	 досліджувався	 на	 мета-
лах,	 ТКЛР	 яких	 змінювався	 в	 широких	 межах	 від	 88 10 7⋅ − 	
до	 175 10 7 1⋅ − −К :	титан	ВТ-1-0,	жаростійка	сталь	40Х13,	нержа-
віюча	сталь	марок	Х3МВФБ	та	12Х18Н10Т,	жаростійкий	сплав	
ХН67МВТЮ,	маловуглецева	сталь	08КП	та	мідь	М1.	Покриття	
виготовляли	з	використанням	склофрит,	які	розроблені	в	ДВНЗ	
УДХТУ	 і	 призначені	 для	 емалювання	 труб	 та	 одержання	 жа-
ростійких	 та	 електроізоляційних	 склокристалічних	 покриттів.	
Значення	ТКЛР	склофрит	—	 ( ) .91 107 10 7 1÷ ⋅ − −К 	

Для	всіх	дослідних	покриттів	встановлено	наступні	загальні	
закономірності	їх	формування.	На	початкових	стадіях	нагріван-
ня	відбувається	спікання	конгломерату	слабко	зв’язаних	часток	
скла	з	наступним	утворенням	на	поверхні	металу	тонкого	шару	
розплаву.

З	 підвищенням	 температури	 спостерігається	 розтріскуван-
ня	покриттів	 (рис.	2,	а),	яке	обумовлене	нерівномірним	зсідан-
ням	 порошкового	 шару	 по	 його	 товщині.	 Верхні	 шари	 завдяки	
їх	більшої	рухливості	порівняно	з	нижніми	шарами	піддаються	
найбільшому	 зсіданню.	 Навпаки,	 зсіданню	 нижніх	 шарів	 зава-
жають	сили	тертя	часток	скла	з	металевим	підкладом.

Встановлено,	 що	
температура	 утворен-
ня	 тріщин	 та	 їх	 розмі-
ри	 залежать	 від	 ТКЛР	
металевого	 підкладу.	
Чим	 більша	 різниця	
між	 ТКЛР	 скла	 та	 ме-
талу,	 тим	 за	 нижчої	
температури	 утворю-
ються	 тріщини	 і	 тим	
більша	 їх	 ширина.	
На	міді	М1	та	нержаві-
ючій	сталі	12Х18Н10Т,	
для	 яких	 значення	
ТКЛР	 є	 найбільшим	

( ) ,170 175 10 7 1÷ ⋅( )− −К 	
т р і щ и н и 	 у т в о р ю -
ються	 за	 температу-
ри	 350—440 °C, 	 яка	
значно	 нижча,	 ніж	
температура	 склу-
в а н н я 	 д о с л і д н и х		
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Рис. 2.	Зміна	дефектності	покриття	при	його	
нагріванні



80

склофрит	 ( ).tg С= ÷ °480 640 	 Інтенсивне	 спікання	 та	 зсідання	
покриттів	 на	 металевих	 підкладах,	 які	 характеризуються	 мен-
шими	 значеннями	 ТКЛР,	 відбувається	 за	 температури,	 яка	
на	50—100 °C 	є	вищою	за	температуру	склування	склофрит.

Подальше	підвищення	температури	вище	значень	tg	сприяє	
заглибленню	 утворених	 тріщин,	 їх	 розширенню	 та	 розділенню	
покриттів	на	зони	розміром	350—500	мкм	(рис.	2,	б).	При	цьому	
можливе	порушення	суцільності	покриття,	яке	супроводжуєть-
ся	утворенням	оголених	ділянок	металу.	Ширина	цих	ділянок,	
як	 і	 температура	 утворення	 тріщин,	 теж	 залежить	 від	 значень	
ТКЛР	 металу.	 Найбільша	 ширина	 оголених	 ділянок	 металу,	
яка	 може	 сягати	 до	 400	 мкм,	 спостерігалась	 для	 покриттів,	
утворених	на	міді	та	нержавіючій	сталі	12Х18Н10Т.	При	цьому	
відбувається	об’єднання	утворених	окремих	зон	покриттів,	яке	
супроводжується	заповненням	оголених	ділянок	поверхні	мета-
лу	розплавом	скла	(рис.	2,	в).

На	завершальних	стадіях	формування	покриття	перетворю-
ється	на	шар	розплавленого	скла,	насиченого	дрібними	газовими	
бульбашками	діаметром	50—70	мкм	(рис.	2,	г).

В	результаті	проведених	досліджень	встановлено,	що	для	отри-
мання	суцільних	бездефектних	покриттів	різниця	між	ТКЛР	ме-
талевого	підкладу	та	склофрити	не	повинна	перевищувати	30	%.
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Разработка АО «УкрНИИО имени 
А. С. Бережного» технических условий 

и изменений к ТУ на огнеупоры в 2019 году

АО	 «УкрНИИО	 имени	 А.	 С.	 Бережного»	 выполняет	 функ-
ции	 секретариата	 ТК	 7	 «Огнеупоры»,	 предоставляет	 практиче-
скую	 помощь	 при	 разработке	 нормативной	 документации	 для	
осуществления	 изготовления	 огнеупорными	 предприятиями	
высокотехнологичной	огнеупорной	продукции.

Работы	 по	 стандартизации	 направлены	 на	 повышение	 ка-
чества	 огнеупоров,	 выпускаемых	 предприятиями	 Украины,	
обеспечение	конкурентоспособности	на	мировом	рынке,	охрану	
здоровья	производителей	и	потребителей	продукции.
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Разработка	 нормативной	 документации	 проводилась	 в	 со-
ответствии	 с	 современными	 требованиями	 системы	 стандарти-
зации	 Украины,	 согласно	 СОУ	 КЗПС	 74.9-02568182-003:2016,	
ДСТУ	1.5:2015,	СОУ	МПП	01.120-090:2005/Зміна	№	1:2009.

Разработка	 технических	 условий	 (ТУ)	 и	 изменений	 к	 дей-
ствующим	 техническим	 условиям	 на	 серийно	 изготовляемую	
продукцию	 предусматривает:	 рассмотрение	 и	 согласование	 ТУ	
предприятием-производителем	 и	 потребителями	 продукции;	
анализ	 предложений	 и	 замечаний	 предприятия-производителя	
и	 потребителей	 продукции;	 утверждение	 техническим	 комите-
том	стандартизации	ТК	7	«Огнеупоры»;	внесение	в	базу	данных	
«Технические	 условия	 Украины»	 ГП	 «Харьковстандартметро-
логия».	Внесение	ТУ	в	базу	данных	«Технические	условия	Укра-
ины»	является	доказательством	гарантии	качества	и	безопасно-
сти	продукции,	которая	по	ним	выпускается.

Особенностью	разработки	ТУ	и	изменений	к	ним	в	2019	г.	яви-
лась	отмена	ряда	ГОСТов	на	методы	испытания	огнеупорных	изде-
лий	по	определению	их	показателей.	Поэтому	в	документах	в	разделе	
«Методы	испытаний»	разрабатывались	методики	определения	тех-
нических	характеристик	и	требований	на	огнеупорную	продукцию.

В	 2019	 году	 институт	 по	 заявкам	 (письмам)	 огнеупорных	
предприятий	продолжал	работы	по	разработке	технических	ус-
ловий	(ТУ)	Украины	и	изменений	к	действующим	техническим	
условиям	 на	 огнеупорную	 продукцию.	 Технические	 условия	
разрабатываются	 на	 конкретные	 виды	 продукции,	 учитывая	
все	 технологические	 особенности	 производителя.	 Разработано	
5	новых	ТУ	на	следующие	виды	огнеупоров:	изделия	огнеупор-
ные,	 форма	 и	 размеры;	 смеси	 хромитовые;	 массы	 огнеупорные	
муллитокорундовые	для	выполнения	футеровок	в	конвертерном	
и	 доменном	 производствах;	 материалы	 и	 изделия	 огнеупорные	
теплоизоляционные	 стекловолокнистые;	 изделия	 огнеупорные	
кварцитовые	 безобжиговые	 для	 футеровки	 сталеразливочных	
ковшей	и	10	изменений	к	действующим	техническим	условиям	
на	следующие	виды	огнеупоров:	изделия	огнеупорные	муллито-
кремнеземистые	для	печей	обжига	анодов;	массы	муллитокрем-
неземистые,	муллитовые	и	муллитокорундовые	для	выполнения	
и	 ремонта	 монолитной	 футеровки	 сталеразливочных	 ковшей;	
массы	 огнеупорные	 муллитокорундовые	 для	 выполнения	 фу-
теровок	 в	 конвертерном	 и	 доменном	 производствах;	 смеси	
хромитовые;	 массы	 огнеупорные	 кварцитоглинистые	 для	 на-
бивки	 и	 торкретирования	 сталеразливочных	 ковшей;	 порошки	
молотые	 шамота	 и	 огнеупорной	 глины;	 заполнители	 и	 смеси	
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кварцитовые	 для	 огнеупорных	 бетонов	 и	 кислотоупорных	 сме-
сей;	каолин	вторичный	Пологовского	месторождения;	глины	ог-
неупорные	 Пологовского	 месторождения;	 каолин	 Обозновского	
месторождения	Кировоградской	области.

Лабораторией	 стандартизации	 АО	 «УкрНИИО	 имени	
А.	 С.	 Бережного»	 проверено	 и	 согласовано	 1	 изменение	 к	 ТУ	
на	 огнеупорную	 продукцию,	 разработанное	 ЧАО	 «КДЗ»:	 изде-
лия	огнеупорные	динасовые	термостойкие	с	добавкой	хромомаг-
незиальной	шпинели	для	электросталеплавильных	печей.	Про-
веренные	технические	условия	являются	залогом	безопасности,	
качества	 и	 конкурентоспособности	 продукции,	 выпускаемой	
производителями,	 позволят	 успешно	 реализовать	 ее	 на	 отече-
ственном	рынке	и	рынке	стран	ЕС.

На	 основании	 научно-исследовательских	 работ,	 выпол-
ненных	 технологической	 лабораторией	 института,	 в	 2019	 году	
разработаны	 2	 новых	 технических	 условия	 на	 опытные	 партии	
продукции,	 изготавливаемой	 институтом,	 на	 следующие	 виды	
огнеупоров:	 мертели	 высокоогнеупорные	 муллитокорундовые	
и	муллитовые;	смеси	алюмосиликатные	бетонные.

Также	 разработаны	 5	 изменений	 к	 действующим	 техниче-
ским	 условиям	 на	 опытные	 партии	 продукции	 на	 следующие	
виды	 огнеупоров:	 изделия	 высокоогнеупорные	 хромоксидные	
с	 добавкой	 диоксида	 циркония	 среднеплотные;	 короба	 мулли-
токорундовые;	изделия	высокоогнеупорные	муллитовые	и	мул-
литокорундовые	для	стекловаренных	печей	и	других	мест	при-
менения;	 смеси	 высокоогнеупорные	 корундовые	 и	 корундовые	
с	добавками;	изделия	огнеупорные	корундохромоксидные.

УДК 666.76.018

Е. В. Бирюкова, Е. А. Бондаренко, В. В. Варганов, Н. Н. Кончинко
(АО «УкрНИИО имени А. С. Бережного», г. Харьков, Украина)

Контроль качества работы химико-
аналитических подразделений предприятий 

в 2019 году

В	 настоящее	 время	 в	 Украине	 происходит	 переход	 пред-
приятий	 на	 международные	 стандарты	 и	 нормы	 качества	 вы-
пускаемой	продукции	и	проведения	научных	исследований.	Это	
накладывает	 повышенную	 ответственность	 на	 субъекты	 хозяй-
ственной	деятельности	в	вопросах	обеспечения	быстрого	и	безбо-
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лезненного	перехода	конкретных	предприятий	к	использованию	
международных	стандартов.

Одним	из	средств,	позволяющих	проверить	правильность	ис-
пользования	международных	норм,	являются	межлабораторные	
сравнения	результатов	работы	испытательных	лабораторий,	ме-
ханизм	 проведения	 которых	 определен	 в	 ДСТУ	 ISO/IEC	 17025-
2006	и	СОУ-Н	МПП	03.100-063-2005.	Такие	работы	проводятся	
нашим	 институтом	 более	 20	 лет	 и	 позволяют	 оценить	 точность	
результатов	проведения	химических	анализов	огнеупоров	и	ог-
неупорного	сырья	при	паспортизации	продукции,	при	проведе-
нии	научных	исследований	как	нашего	химико-аналитического	
подразделения,	так	и	лабораторий	предприятий-партнеров.

В	 2019—2020	 годах	 химико-аналитическое	 подразделение	
АО	«УкрНИИО	имени	А.	С.	Бережного»	провело	межлабораторные	
сравнения	 (внешний	 контроль	 качества)	 с	 пятью	 предприятиями.

Это	 предприятия	 огнеупорной	 отрасли:	 ЧАО	 «КРАСНОАР-
МЕЙСКИЙ	ДИНАСОВЫЙ	ЗАВОД»,	ПАО	«ЧАСОВОЯРСКИЙ	ОГ-
НЕУПОРНЫЙ	КОМБИНАТ»	и	ПАО	«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ	
ОГНЕУПОРНЫЙ	 КОМБИНАТ».	 Порядок	 проведения	 этих	 ра-
бот	 определен	 в	 соответствии	 с	 СОУ-Н	 МПП	 077.080-010:2004	
«Порядок	организации	и	проведения	контроля	качества	резуль-
татов	 количественного	 химического	 анализа	 состава	 материа-
лов	 черной	 металлургии».	 Сравнение	 результатов,	 полученных	
на	одних	и	тех	же	пробах	заводскими	лабораториями	и	лаборато-
рией	нашего	института,	позволяет	оценить	качество	их	работы.

Также	 межлабораторные	 сравнения	 проведены	 с	 Испыта-
тельным	 центром	 ИП	 «СЖС	 Украина»	 и	 Службой	 внешнего	
контроля	 ЧАО	 «ХАРЬКОВСКИЙ	 ПЛИТОЧНЫЙ	 ЗАВОД».	 Эти	
работы	выполнялись	в	соответствии	с	требованиями	Националь-
ного	агентства	Украины	по	аккредитации	(НААУ)	и	ДСТУ	ISO/
IEC	17025-2015.

В	 результате	 проведенной	 работы	 составлены	 заключения,	
в	которых	дана	оценка	качества	работы	химико-аналитических	
подразделений	 вышеназванных	 предприятий.	 Качество	 прове-
денных	межлабораторных	сравнений	участвовавшими	сторона-
ми	признано	удовлетворительным.

Еще	одним	подтверждением	качества	проведенных	работ	яв-
ляется	то,	что	результаты	межлабораторных	сравнений,	прове-
денных	с	Испытательным	центром	ИП	«СЖС	Украина»	и	службой	
внешнего	 контроля	 ЧАО	 «ХАРЬКОВСКИЙ	 ПЛИТОЧНЫЙ	 ЗА-
ВОД»,	приняты	НААУ	при	проведении	очередной	инспекции	этих	
предприятий	 как	 соответствующие	 ДСТУ	 ISO/IEC	 17025-2015.
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