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СЕКЦІЯ 1 

Технологія вогнетривів 
та кераміки різного 

функціонального 
призначення 
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УДК 666.972.112 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО НА 
ВЛАСТИВОСТІ ПЕРИКЛАЗОВОГО БЕТОНУ 

Пісчанська В.В., Алєксєєнко І.А. 
Національна металургійна академія України , 

м. Дніпро, Україна  
v.peschanska@gmail.com

Висока зносостійкість периклазових бетонів до комплексної дії руйнуючих 
факторів обумовила їх використання у футеровках теплових агрегатів чорної та 
кольорової металургії, для виготовлення бетонних виробів складної геометричної 
конфігурації, що зумовило проведення досліджень щодо розробки технології 
виготовлення бетонних фурм для продування розплаву при виплавлені металічного 
марганцю (Мn 95)в електродугових печах. З урахуванням особливостей умов 
експлуатації та основного призначення фурм, а саме, знекремнювання розплаву, 
обґрунтовано вибір сировинних матеріалів для виготовлення виробів із 
периклазового бетону на гідравлічному в’яжучому у вигляді суміші цементів різної 
природи. Проведені дослідження ставили за мету визначення впливу вмісту кальцій-
алюмінатного цементу у композиційному в’яжучому на основі периклазового 
цементу на властивості периклазового бетону. 

Для проведення досліджень використовували бетонні суміші, що містять 75 % 
зернистої складової (заповнювача) – подрібненого браку периклазових виробів 
марки П-96 фракції 6 – 2 мм і спеченого периклазу фракції 2 – 0,063 мм (виробник – 
Китай), 25 % тонкодисперсної складової (композиційного в’яжучого) – суміші 
периклазового і кальцій-алюмінатного цементу «Gorkal-70» (Польща). Вміст 
кальцій-алюмінатного цементу у складі суміші варіювали в межах 4 – 6 %. В якості 
функціональних добавок використовували триполіфосфат натрію (Na5Р3О10) і 
лимонну кислоту (C6H8O7), які вводили в бетонну суміш у кількості 0,35 % і 0,005 % 
відповідно. З бетонних мас вологістю 5,8 – 6,2 %формували зразки-куби з розміром 
ребра 50 мм за методом вібраційного формування в розбірних металевих формах 
при частоті 50 Гц.Експериментальні зразки після твердіння на повітрі протягом 
трьох діб, сушили при 110 0С протягом 24 годин та випалювали в інтервалі 
температур 1100 – 1650 0С з витримкою 5 годин. Для визначення впливу кількості 
кальцій-алюмінатного цементу у складі в’яжучого на процеси фазоутворення і 
спікання тонкодисперсної складової бетону формували за методом вібраційного 
формування експериментальні зразки з мас композиційного в’яжучого при 
водотвердому співвідношенні 0,19. Показники властивостей бетонних зразків і 
зразків композиційного в’яжучого: відкриту пористість і границю міцності при 
стиску визначали за стандартами України. 

Результати визначення показників властивостей зразків композиційного 
в’яжучого показали, що підвищення кількості кальцій-алюмінатного цементу сприяє 
зростанню механічної міцності композиту при температурах термообробки 110 0С і 
1100 0С на 7 – 12,5 Н/мм2, у той же час при підвищенні температури випалу до 1450 
0С і 1650 0С показники границі міцності при стиску зразків знижуються в 1,4 – 1,8 
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рази. Рентгенофазовий аналіз проб зразків композиційних в’яжучих показав, що при 
підвищенні температури випалу і вмісту кальцій-алюмінатного цементу 
інтенсивність дифракційних максимумів периклазу і алюмінатів кальцію знижується 
при одночасному зростанні аморфної фази. 

За результатами визначення показників властивостей периклазового бетону 
приведеними в таблиці встановлено, що вміст кальцій-алюмінатного цементу у 
складі композиційного в’яжучого в межах 4 – 5 % сприяє покращенню спікання 
матеріалу та його ущільненню, забезпечує досягненню високої механічної міцності 
та допустимих значень лінійної усадки бетону. 

Таблиця – Показники властивостей периклазового бетону 
Найменування 

показника 
властивостей 

Температура 
термообробки, 

0С 

Вміст кальцій-алюмінатного цементу  
у складі композиційного в’яжучого, % 

4 5 6 

Відкрита 
пористість, % 

110 16,34 15,92 15,10 
1100 18,04 18,43 19,02 
1450 16,32 16,04 15,21 
1650 15,46 14,82 12,64 

Границя міцності 
при стиску, Н/мм2

110 31,5 32,7 36,4 
1100 29,2 31,0 32,5 
1450 55,8 53,2 46,0 
1650 84,5 80,0 51,8 

Лінійна усадка, % 1650 – 0,4 – 0,5 – 0,9

Дослідженнями макро- і мікроструктури зразків бетону після випалу при 1650 0С 
встановлено щільний контакт зв’язуючої з зернами заповнювача та особливості 
мікроструктуризв’язуючої, яка представлена дрібними зернами периклазу розміром 
20 – 55 мкм, що цементуються прошарками аморфної речовини, товщина яких 
збільшується у зразку з максимальним вмістом кальцій-алюмінатного цементу. 

На підставі проведених досліджень встановлено доцільність введення у склад 
композиційного в’яжучого кальцій-алюмінатного цементу в кількості 4 – 5 %, що 
забезпечує комплекс заданих показників властивостей периклазового бетону для 
фурм продування розплаву металічного марганцю. 
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УДК 666.3/7 

КЕРАМІЧНИЙ КЛІНКЕР НА ОСНОВІ ПОЛІМІНЕРАЛЬНИХ 
ЛЕГКОПЛАВКИХ ГЛИН 

Оксамит Т.В., Огороднік І.В. 
ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ», 

м. Бровари, Україна 
lab_keram@ukr.net 

Основною сировиною для отримання високоякісного керамічного клінкеру 
служать пластичні легкоплавкі та тугоплавкі глини з великим інтервалом між 
температурою спікання і початком деформації /1-5/. 

Використання тугоплавких глин з комплексним застосуванням польовошпатової 
сировини та кварцу в технології керамічного клінкеру відоме. Керамічний клінкер 
отримують способом пластичної екструзії та напівсухого пресування виробів, 
температура випалу достатньо висока 1200-1350 оС, що обумовлює високу 
собівартість готової продукції.  

 Враховуючи великі запаси легкоплавкої сировини та використання її, в якості 
основної, більшістю цегельних заводів України, великий науковий та практичний 
інтерес є у розробці керамічних мас на основі полімінеральної легкоплавкої 
глинистої сировини. Легкоплавкі глини характеризуються малим інтервалом спікання 
(< 60оС), що обмежує їх застосування у виробництві керамічного клінкеру. Крім 
цього легкоплавкі глини чутливі до сушіння. При сушці та випалу вироби можуть 
давати велику усадку, яка супроводжується розтріскуванням та деформацією, що не 
дозволяє отримати вироби правильної форми та заданих розмірів.  

При розробці керамічних мас, для виробництва керамічного клінкеру для 
обличкування фасадів та брукування доріг з високими експлуатаційними 
властивостями, шляхом спрямованого регулювання їх структуроутворення, як 
глинистий компонент застосовували широко відомі полімінеральні легкоплавкі глини 
Західного (глини Івано-Франківського родовища) та Центрального (глини 
Шкарівського родовища) регіонів.  

Кераміко-технологічні властивості полімінеральних легкоплавких глин, а саме: 
висока пластичність, підвищена чутливість до сушіння, низькі показники міцності та 
високе водопоглинання, а також відсутність інтервалу спікання показують 
неможливість використання їх у чистому виді для виробництва керамічних 
клінкерних виробів. 

Другою групою глин, для виробництва керамічного клінкеру для брукування 
доріг, яка суттєво відрізняється за своїм хіміко-мінералогічним складом та кераміко - 
технологічними властивостями від полімінеральних легкоплавких глин  вибрано 
каолін Хмелівського родовища, Хмельницької області. 

В якості польовошпатової сировини були вибрані пегматити Хмелівського 
родовища, Хмельницької області. 

Як пластичний компонент, в складі керамічної маси, використовували 
тугоплавкі глини Донецького регіону.  
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Для визначення оптимального співвідношення вказаної сировини і підвищення 
надійності результатів дослідження, вибір складу багатокомпонентної суміші 
здійснювався на основі даних, отриманих при реалізації сиплекс-решітчастого плану 
експерименту. 

З використанням математичного планування експерименту розроблені склади 
мас для виробництва керамічного клінкеру різного призначення на основі глин 
полімінеральних легкоплавких з комплексним використанням каолініт-
польовошпатової сировини. Новизну даних складів мас підтверджено патентом /6/. 

В результаті аналізу експериментальних даних встановлено, що для виробництва 
керамічного клінкеру для обличкування фасадів, оптимальними властивостями 
коагуляційно-конденсаційної та кристалізаційної структури, на основі системи суміш 
полімінеральна легкоплавка – каолін - польовошпатова сировина, характеризується 
склад:-  для Центрального регіону - 3Б; - для Західного регіону - 11.  

Температура випалу керамічного клінкеру для обличкування фасадів складає – 
1050 оС. 

Оптимальними властивостями коагуляційно-конденсаційної та кристалізаційної 
структури, для виробництва керамічного клінкеру для брукування доріг, на основі 
системи суміш полімінеральна легкоплавка – каолін - польовошпатова сировина, 
характеризується склад:-  для Центрального регіону - 1Б; - для Західного регіону - 9.  

Температура випалу керамічного клінкеру для брукування доріг складає – 1100 
оС. 

В результаті проведеної роботи встановлено, що каолініт-польовошпатова 
сировина має найбільший вплив на оптимізацію конденсаційно-коагуляційної та 
кристалізаційної структури дослідних мас на основі легкоплавкої глини: пониження 
чутливості до сушіння, пластичності, розширення інтервалу спікання та отримання 
високих експлуатаційних показників спеченого черепку.  

Таким чином встановлено можливість виробництва керамічних клінкерних 
виробів для обличкування фасадів та брукування доріг на основі полімінеральних 
легкоплавких глин Західного та Центрального регіонів.  

Література: 
1. Бутт Ю.М., Дударев Г.Н, Матвеев М.А. Общая технология силикатов.- М.:

Гостройиздат, 1962.-457с. 
2. Будников П.П., Бережной А.С., Булавин И.А.и др. Технологиякерамики и

огнеупоров.-Гос. изд. лит.по строит. матер. М.:-1950.- 575с. 
3. Мороз И.И. Технологиястроительнойкерамики.-К.:Госстройиздат УССР,-

1961.- 464 с. 
4. Августиник А.И. Керамика.Л.:-Стройиздат,-1975.- 560 с.
5. Соколов Я.А. Клинкер и егопроизводство.М.: Изд-во гушосдор, -1973.
6. Патент №83421 «Керамічна маса для виробництва керамічного клінкеру для

обличкування фасадів та брукування доріг»/Огороднік І.В,Телющенко 
І.Ф.,Ходаковська Т.В. та інш / Подано 09.10.2006р.Отримано 10.07.2008 Бюл.№13 

190

ДТА 

140

560
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УДК 666.266.6; 666.651.2; 623.4.08 

РАДІОПРОЗОРІ КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ В СИСТЕМІ 
Li2O – MgO – Al2O3 – B2O3 – SiO2 

Зайчук О.В., Амеліна О.А., Лементарєва В.О., Сербуленко Д.В.,  
Комісарова А.В. 

ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, 
м. Дніпро, Україна 

Розвиток наукомістких галузей промисловості, зокрема авіаційної і ракетної 
техніки, електроніки, постійно вимагає створення ефективних матеріалів, що 
володіють підвищеними показниками фізико-хімічних, механічних, термічних і 
радіотехнічних характеристик. В якості таких матеріалів широко застосовуються 
склокристалічні матеріали, синтезовані в різних алюмосилікатних системах. Їх 
отримання за класичною технологією виготовлення ситалів пов’язано з високими 
енергетичними витратами, а також вносить обмеження на складність форм самих 
виробів. До основних недоліків отримання склокристалічних матеріалів 
порошковим методом слід віднести високі температури варіння вихідних стекол (до 
1500 °С і вище). Крім того, це істотні труднощі, пов’язані з управлінням реолого-
технологічними властивостями водних шлікерів.   

Тому метою досліджень була розробка фізико-хімічних основ 
енергозберігаючої технології радіопрозорої кераміки з комплексом високих фізико-
технічних показників.  

При цьому здійснювали спрямоване регулювання мікроструктури і фазового 
складу кераміки шляхом введення літійалюмоборосілікатного скла до складу 
основної матриці, роль якої виконувала кордієритова фаза. 

Вибір літійалюмоборосилікатного скла обумовлений порівняно невисокою 
температурою варіння (1350 °С), а також тим, що його склад в перерахунку на 
псевдопотрійну систему Li2O – Al2O3 – SiO2 відповідав стехіометричному 
сподумену.  

Для отримання кордієриту використовували каолін, тальк і технічний 
глинозем в стехіометричному співвідношенні. 

Випал дослідних матеріалів проводили за заданим температурно-часовим 
режимом. Спочатку при температурах розм'якшення (600 °С) і кристалізації (760 °С) 
вихідного скла з ізотермічної витримкою протягом 2 год, а потім в температурному 
інтервалі 1150–1350 °С з витримкою протягом 1 год. 

Експериментально встановлено, що при введенні дослідного скла в кількості 
30–40 мас.% найбільш раціональною з точки зору досягнення комплексу високих 
фізико-технічних показників є температура випалу 1200–1250 °С. Отримані при 
цьому керамічні матеріали характеризуються мінімальними показниками 
водопоглинання 0,34–0,49% і відкритої пористості 0,66–1,04%, а також 
максимальними значеннями щільності 2,04–2,06 г/см3 і межі міцності на стискання 
126,4–159,2 МПа. ТКЛР при цьому становить (12,4–17,6)∙10-7 град-1. 
Кристалофазовий склад отриманих матеріалів представленийα-кордиеритом і β-
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сподуменом. Останній є продуктом кристалізації дослідного 
літійалюмоборосилікатного скла. 

При введенні дослідного скла в кількості 10–20 мас.% оптимальна 
температура випалу композицій становить 1300–1350 °С. При цьому матеріал 
характеризуються низьким водопоглинанням 0,28–0,34%, відкритою пористістю 
0,59–0,73% і високою щільністю 2,16–2,18 г/см3, що зумовлює зростання значень 
межі міцності на стискання до 165,8–202,6 МПа.ТКЛР для цих складів коливається в 
межах (16,6–17,8)∙10-7 град-1. Мінералогічний склад синтезованих матеріалів 
представлений переважно кордієритовою фазою. У складі композиції, що містить 20 
мас.% дослідного скла, також фіксується досить велика кількість β-сподумену. Для 
композиції, що містить 10 мас.% дослідного скла, згідно з результатами 
рентгенофазових досліджень присутність β-сподумену відзначено тільки після 
випалу при температурі 1250 °С. Подальше підвищення температури спікання до 
1300 °С викликає розчинення сподуменової, а до 1350°С і часткове розчинення 
кордієритової фази в склорозплаві, в'язкість якого з підвищенням температури 
знижується. 

Для композиції, що містить 10 мас.% літійалюмоборосилікатного скла і 
характеризується комплексом найкращих фізико-технічних показників були 
визначені діелектрична проникність ε і тангенс кута діелектричних втрат tgδ, які на 
частоті 1010 Гц і при температурі 20 °С складають відповідно 3,8 і 0,0014. Низькі 
значення ε і tgδ свідчать про те, що розроблена при низьких температурах 
сподуменкордієритова кераміка відповідає вимогам, що висуваються до сучасних 
радіопрозорих матеріалів. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили встановити, що введення до 
складу дослідних композицій літійалюмоборосилікатного скла сприяє суттєвій 
інтенсифікації процесу утворення кристалічної фази кордієриту, а також спіканню 
отриманих керамічних матеріалів в цілому. Як наслідок в діапазоні температур 
1200–1350°С синтезовані матеріали сподуменкордієритового складу з комплексом 
високих фізико-технічних показників, зокрема, низькими значеннями ТКЛР (12,4–
16,6)∙10-7 град-1, а також водопоглинання (0,28–0,49%) і відкритої пористості (0,59–
1,04%), що обумовлює їх високу уявну щільність (2,05–2,18 г/см3). При цьому для 
досягнення найбільш високих показників механічної міцності на стискання (165,8–
202,6 МПа) і термостійкості (не нижче 1050 °С) найбільш раціональний вміст 
літійалюмоборосилікатного скла становить 10–20 мас.%. 
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Кварцова кераміка та вироби на її основі характеризуються комплексом 

унікальних властивостей, а саме поєднанням гарної термостійкості з 
радіофізичними характеристиками, що дозволяє широко  використовувати її в 
ракетно-космічній техниці. 

Традиційно сировиною для виготовлення виробів кварцової кераміки слугує 
прозоре та непрозоре кварцове скло, виробництво якого пов’язано з високими 
енерговитратми. Крім того аморфний стан вихідної сировини сприяє кристалізації 
кристобаліту в процесі випалу вже при 1250°С, що є негативним фактором, так як 
призводить до обє’мної перебудови та погіршенню основних властивостей виробів. 
Тому в роботі було досліджено вплив сировинних матеріалів на властивості 
кварцової кераміки, для чого використовували прозоре кварцове скло, природний 
аморфний кремнезем та кварцовий пісок. 

Композиційні суміші складали згідно симплекс-решітчастому плану Шеффе 
{3;3*}. Вихідні матеріали попередньо були ретельно підготовлені в 10% розчині 
соляної кислоти та подрібнені в фарфоровому барабані до прохіду через сито 10000 
отв/см2, що відповідає розміру часток. Зразки готували способом шлікерного лиття в 
гіпсові форми, сушили до повного видалення води в природних умовах та в 
сушільній шафі при температурі 100-120°С. Випал проводили в силітовій печі в 
окислювальному та відновлювальному середовищах при температурах 1200, 1250, 
1300 та 1350°С протягом 1 години. 

Встановлено, що випал у відновлювальному середовищі дозволяє одержати 
більш щільні зразки при однакових температурно-часових умовах порівняно з 
окислювальним, при цьому пористість виробів з ідентичними складами знижується 
на 5-10%. Межа міцності на стисткання змінюється в широких межах від 8 до 100 
МПа, найбільшими значеннями характеризуються зразки виготовлені на основі 
кварцового скла. Вплив середовища випалу на міцність дослідних зразків не носить 
чіткої кореляційної залежності. Слід зазначити, що зразки на основі композиціних 
сумішей з додаванням кварцового піску характеризуються найгіршими значеннями 
міцності та пористості.  

Отже для подальших досліджень з метою вдосконалення властивостей виробів 
кварцової кераміки можна рекомендувати в якості сировинних матеріалів кварцове 
скло та природний аморфний кремнезем. 
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Технічний прогрес на сучасному етапі нерозривно пов’язаний з поширенням 

сфер використання  керамічних виробів, які отримали широке розповсюдження в 
електротехніці та мікроелектроніці, при виробництві діелектричних, провідникових 
інтегральних мікросхем, в космічній техніці тощо. Перевагою кераміки, в 
порівнянні з металевими і полімерними матеріалами, є здатність експлуатації в 
умовах впливу високих температур і корозійно-активних середовищ без значних 
деградацій механічних властивостей в часі. Серед численних керамічних матеріалів 
важливе місце багато років поспіль займають матеріали на основі кордієриту. 

Синтез кордієриту можливий безпосередньо з оксидів,однак для промислового 
виготовлення кордієритової кераміки використовують природні матеріали – тальк, 
високоякісні вогнетривкі глини й штучний технічний глинозем. Отже з метою 
встановлення впливу сировинних матеріалів на основні властивості та 
кристалофазовий склад зразків, а також визначення оптимального температурно-
часового режиму випалу, було обрано штучні та природні вихідні матеріали. 

Розрахунок необхідної кількості компонентів вели згідно можливих реакцій з 
урахуванням на повне зв’язування в кордієрит всіх складових.Композиційні суміші 
розмелювали в фарфоровому барабані, зразки формували методом шлікерного лиття 
в гіпсові форми. Слід зазначити, що дослідні шлікери відрізнялися плинністю та 
в’язкістними характеристиками, що суттєво впливало на можливість їх виработки. 
Так, найкращою якістю характеризувалися шлікерні суспензії на основі попередньо 
випалених тальку, каоліну та оксиду алюмінію. Випал зразків проводили в  
силітовій печі при температурах 1200-1300°С з кроком 50°С впродовж 1 години.  

Встановлено, що пористість виготовлених зразків змінюється в межах3,5 – 57 
% та практично для всіх складів зменшується з підвищенням температури. 
Мінімальні значення відповідають зразкам на базі невипаленого талька та 
випаленого каоліну, але цей склад відрізнявся недостатньою плинністю, що 
ймовірно буде обмежувати виготовлення виробів на його основі. Проведений 
рентгенофазовий аналіз свідчить, що максимальна кількість кордієритової 
кристалічної фази спостерігається при температурі 1250°С, а вже при температурі 
1300°С і надалі відбувається поступове розчинення кордієриту за рахунок рідкісного 
спікання та збільшення склофази.  
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Використання паливовмісних відходів вуглезбагачення як енергетичної 

сировини у складах мас для отримання стінової кераміки дозволяє суттєво 
зменшити витрати енергоносіїв або навіть замінити їх на окремих стадіях 
випалу.Однак при вигорянні горючих компонентів таких відходів відбувається 
виділення значної кількості газових продуктів, які перешкоджають дифузії кисню з 
пічного середовища всередину  матеріалу. Це викликає необхідність здійснення 
уповільненого нагрівання або ізотермічної витримки для повного вигоряння 
органіки, що у свою чергу збільшує тривалість випалу. Для більш ефективного 
вигоряння паливного компонента мас доцільним є використання речовин, які 
виконують функцію окисників і слугують донорами кисню при випалі матеріалів 
(нітратні солі різних металів, біхромат або перманганат калію та ін.). 

Для розрахунку кількості окисника в паливовмісних шихтах створено 
прикладну програму, що ґрунтується на хімічних рівняннях згоряння водню, кисню 
і сірки та деяких спрощеннях з урахуванням «еквівалентного кисню», який являє 
собою певний відсоток окисника від необхідного для повного вигоряння горючих 
компонентів у безкисневому середовищі. Такий відсоток для вуглевідходів з 
вмістом вуглецю 29 % був визначений експериментально і становив 3 %. 
Розроблена програма дає можливість здійснювати розрахунки з урахуванням двох 
механізмів протікання процесу згоряння палива, тобто вигоряння вуглецю до 
монооксиду чи діоксиду, а також дає змогу проводити розрахунки кількості самих 
різних окисників, ґрунтуючись на інформації, отриманої для будь-якого одного з 
них. 

Отримані за допомогою автоматизованих хімічних розрахунків дані щодо 
раціонального вмісту в шихтах різних окисників (нітратні солі кальцію, натрію, 
амонію, феруму) були апробовані  в лабораторних умовах на зразках, які містили 85 
% легкотопкого суглинку, 15 % вуглевідходів і випалювалися за температури 950 
С. Експеримент показав, що введення означених солей у розрахованих кількостях 
забезпечує достатнє окисне середовище, яке сприяє більш повному протіканню 
термохімічних реакцій згоряння органічних речовин шихти. Слід також зазначити, 
що розглянутінітратні солімають різні температури початку розкладу і виділення 
кисню, що впливає на їх ефективність як окислюючої добавки і вказує на 
доцільність їх диференційованого або комбінованого застосування залежно від 
теплофізичних властивостей горючих компонентів шихти.  
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В конвертерном производстве стали многие проблемы решаются за счет 

эффективного применения в футеровках тепловых агрегатов неформованных 
огнеупоров: теплоизоляционных и огнеупорных бетонов, наливных и торкрет-масс, 
ремонтных составов и др., которые поставляются в виде сухих смесей. Для плотных 
и огнеупорных бетонов прогрессивным решением в обеспечении необходимых 
эксплуатационных свойств является использование в составах минералов группы 
силлиманита: кианита (дистена), андалузита и силлиманита.  

В ООО«Дружковский огнеупорный завод» освоено производство сухих 
смесей для неформованных огнеупоров, унифицированных по способу нанесения и 
области применения. В составах смесей для огнеупорных бетонов ответственного 
назначения используется нетермообработанный и термообработанный кианит, 
андалузит, силлиманит и шамот на основе дистенсиллиманитового концентрата. 
Данные компоненты проявляют ряд специфических эффектов в составах смесей, что 
обеспечивает им конкурентоспособность. Гранулометрический состав и удлиненно-
пластинчатая морфология зерен товарных концентратов кианита, а также 
дистенсиллиманитового шамота позволяют регулировать низкотемпературную 
прочность бетонов и обеспечивать их пониженную склонность к 
трещинообразованию в режимах разогрева футеровок. Каждый из рассматриваемых 
компонентов имеет характерные микропримеси, специфическую локализацию в 
поликристаллическом сростке зерна, а также отличающийся тип элементарной 
ячейки кристаллов. Соответственно, каждый компонент в условиях нагрева 
трансформируется в муллит и кварц в индивидуальном температурном интервале, с 
определенной скоростью и различным увеличением объема. Данные обстоятельства 
позволяют прецизионно регулировать усадку, открытую пористость, 
высокотемпературную прочность, огнеупорность, крип и коррозионную стойкость. 
При этом в разработанных составах сухих смесей учитываются стерические 
контакты зерен минералов группы силлиманита с кремнеземистыми или 
глиноземистыми компонентами, т.к. при этом изменяется характер формирующихся 
твердых растворов в соответствии с эвтектоидно-перитектоидным взаимодействием: 
(5m - 2)Al2SiO5 + (1-2m)Al6Si2O13 ↔ (Al2O3)(1-m)(SiO2)m, где m – параметр 
нестехиометрии твердых растворов. 
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К РАСЧЕТУ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗ Ca5Р2SiO12 и 
Ca3Al2Р2Si2O15  

 
Питак Я.Н., Лисачук Г.В., Питак О.Я., Кривобок Р.В., Майстат Н.С., Вабищевич П.П. 
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» 

Харьков, Украина  
pyarn11@ukr.net 

 
Рассмотрениестроения оксидных многокомпонентных систем, являющихся 

основой для созданияматериалов полифункционального назначения невозможно без 
изучения термодинамических характеристик сложных кислородных соединений и 
анализа реакций с их участием. 

Исследованиями различных авторов выявлено, что в системе Al2O3–SiO2–CaO – 
P2O5 установленавозможность образования соединения Ca3Al2Р2Si2O15 и Ca5Р2SiO12. 
В справочной литературе нами не обнаружены термодинамические данные для этих 
соединений. 

Поэтому в работе нами рассчитаны исходные термодинамические константы 
для Ca5Р2SiO12, Ca3Al2Р2Si2O15, а также уравнения зависимости теплоемкости от 
температуры. 
Значения стандартной энтальпии образования для Ca5Р2SiO12, 
Ca3Al2Р2Si2O15определяли по методике расчета стандартных энтальпий, которая 
учитывает среднюю грамм-атомную энтальпию соединений данной системы:  для 
Ca5Р2SiO12  ΔНо

298=-5869,8 кДж/моль, для Ca3Al2Р2Si2O15ΔНо
298=-7469,8 кДж/моль. 

Проведены расчеты стандартных энтропий для соединений Ca5Р2SiO12, 
Ca3Al2Р2Si2O15, согласно полуэмпирическим формулам Истмена, Яцимирского,Вуда 
и Фрейзера. 

 

Соединение 

So
298, Дж/моль·К  

Тпл, 

К 

по 

Истмену 

по 

Яцимирскому 

по 

Вуду 

по 

Фрейзеру 

 

среднее 

Ca5Р2SiO12 286,17 366,01 339,47 347,21 334,72 2000 

Ca3Al2Р2Si2O15 382,13 354,41 390,13 379,16 376,46 1628 

Согласно методу, разработанному Ландия Н.А. были определеныуравнения 
зависимости теплоемкости от температуры Cp= f(T)для соединений Ca5Р2SiO12, 
Ca3Al2Р2Si2O15: для Ca5Р2SiO12  Ср = 466,13 + 0,05401∙Т – 16654328,73 ∙ Т-2    (298-693 
К), для Ca3Al2Р2Si2O15 Ср = 542,785 + 0,072759∙Т – 14032974,54 ∙Т-2(298-1628 К). 

Таким образом, в результате произведенных расчетов нами установлены 
исходные термодинамические константы для Ca5Р2SiO12, Ca3Al2Р2Si2O15, 
необходимые для проведения термодинамического анализа фазовых равновесий в 
отмеченной системе при создании новых материалов с заданными свойствами. 



17 
 

УДК 666.762 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГЕЛЕЙ 
ТЕТРАЭТОКСИСИЛАНА 

 
Скородумова О.Б., Тарахно Е.В., Тополь М.Е., Плетюк В.Е. 

Национальный университет гражданской защиты Украины 
г. Харьков, Украина 
scct@nuczu.edu.ua 

 
Кремнийорганические вещества и композиции на их основе широко 

применяются  в различных отраслях науки и техники. Использование их для 
проведения золь-гель процесса позволяет получать не только заданный фазовый 
состав и дисперсность синтезируемых кремнеземистых порошков, но и их структуру 
путем корректировки кинетических параметров проведения реакций гидролиза и 
поликонденсации кремнийорганических веществ.  

В предыдущих исследованиях были разработаны технологии 
кремнеземсодержащих наполнителей стоматологических композиционных 
материалов, энтеросорбентов, модифицирующих добавок, керамических материалов 
в различных оксидных системах. Прежде всего, привлекают полифункциональные 
свойства таких материалов и, конечно, представляется целесообразным расширить 
область их применения. 

Известно, что волокнистые наполнители стоматологических материалов 
получают из волокнообразующих золей. Степень однородности золя влияет не 
только на фазовый состав, но и на качество поверхности волокон. Из числа наиболее 
доступных и широко используемых в золь-гель технологии  растворителей 
(метанол, этанол, бутанол, этилацетат, бутилацетат, ацетон) этанол действует 
наиболее эффективно: обеспечивает достаточную степень однородности золя, что 
позволяет снизить содержание в геле опаловидной стеклофазы и, как следствие, 
получать высокую эластичность и достаточную прочность волокон. При этом под 
микроскопом хорошо видна их гладкая, без дефектов, поверхность. Установлено, 
что степень однородности определяется механизмом гелеобразования, а также 
кинетикой основных процессов золь-гель перехода, которые, в свою очередь, 
определяют наличие и соотношение активных центров на поверхности волокон.При 
термообработке таких гелевых порошков образуется аморфный кремнезем. Если 
сократить количество опаловидной стеклофазы в составе геля, например, проводя 
гелеобразование в условиях переменного рН, низкотемпературный обжиг гелей 
приводит к синтезу кристобалита.  

Бездефектная структура поверхности геля и сохранение эластичности в 
тонком слое весьма актуальны при получении кремнеземистых огнестойких 
покрытий. 

Разработаны составы огнестойких покрытий на основе тетраэтоксисилана, 
предназначенные для огнезащиты костюмов пожарных, а также текстильных 
материалов, используемых в качестве обивочных материалов, драпировок и 
занавесей в зданиях общественного пользования. 
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Для исследований использовали золи на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС), 
полученные в присутствии органического растворителя в условиях кислого (рН 3-4), 
щелочного (рН 7-8) и переменного рН. Коагуляцию гидролизата тетраэтоксисилана 
осуществляли изменением рН среды с помощью раствора NaOH или водного 

аммиака. 

Показано, что при использовании кислого катализатора 
микронеоднородностей в покрытии значительно больше, что подтверждается 
образованием опаловидной стеклофазы при термообработке гелей, поэтому 
необходимы специальные мягкие режимы сушки нанесенного покрытия для 
предотвращения образования трещин: в закрытом объеме при комнатной 
температуре.  

В условиях переменного рН стадия гидролиза тетраэтоксисилана проходит в 
кислой среде (рН 3-4), а поликонденсации – в щелочной при рН 7-8, поэтому 
степень  однородности полученных гелей значительно выше, что позволяет сушить 
покрытия в более жестких условиях: на открытом воздухе или при слабом нагреве в 
сушильном шкафу. 

Золи тетраэтоксисилана, полученные в щелочной области рН, имеют низкую 
вязкость, равномерно покрывают волокна нитей тканей, достаточно устойчивы в 
интервале температур 20 - 500 ºС, поэтому обработанную ткань можно сушить при 
60 – 80 ºС без риска потери целостности покрытия.  

Золи в указанных интервалах рН получали в присутствии различных 
органических растворителей и без них и исследовали их влияние на структуру 
кремнеземсодержащих покрытий.Изучено влияние вида органического 
растворителя (метанола, этанола 96%, этанола 70%) на формирование защитного 
покрытия. Установлено, что этанол 70%-ный способствует получению достаточно 
однородной структуры геля, за счет чего содержание остаточных этоксильных групп 
на поверхности глобул геля минимальное, что способствует повышению 
огнестойкости и температуры воспламенения покрытия. Показано, что двукратная 
пропитка ткани золем с последующей сушкой при 60-80 ºСобеспечивает увеличение 
огнестойкости ткани от 10 до 18 с. 

Полученные покрытия не обладают жесткой структурой, однако не 
разрушаются при многократном изгибании ткани, что объяснятся тем, что покрытие 
наносится не на поверхность ткани, а на каждое волоконце нитей ткани. Отдельные 
гидрофобные группы на поверхности покрытия обеспечивают «скользящий эффект» 
и не дают волоконцам склеиваться друг с другом при высыхании пропитанной 
ткани, поэтому она не теряет своей мягкости и эстетического вида.  
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РОЗРОБКА ЛЕГКОПЛАВКИХ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ЗВ’ЯЗОК  
ДЛЯ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТА 

 
Федоренко О.Ю., Рищенко М.І., Богданова К.Б., Регеда Н. М., Федоренко Д.О. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
м. Харків, Україна 

 
Сучасний рівень науки і техніки вимагає постійного підвищення вимог до 

якості надточної обробки поверхонь деталей. Це обумовлює постійне удосконалення 
та створення нових високопродуктивних інструментів, які забезпечують високу 
якість обробки широкого кола матеріалів.За останні 25 років споживання алмазно-
абразивного інструменту (ААІ) стрімко зростає, при цьому збільшується 
споживання інструменту на керамічних зв’язках. Перевагами керамоматричних 
інструментів є висока продуктивність обробки, температуростійкість, здатність до 
самозагострювання та підвищений термін експлуатації. Широке застосування, а в 
багатьох випадках і незамінність алмазно-абразивного інструменту в різних 
областях промисловості визначили актуальність наукового дослідження в напрямку 
удосконалення складів і властивостей абразивних матеріалів, в т. ч. розробки 
легкоплавких зв’язок. 

Моделювання процесу виготовлення алмазоносного шару ААІ здійснювали з 
використанням програмного пакета SolidWorks. Побудовано ЗD модель 
алмазоносного шару, що відтворює реальний масштаб і морфологічні особливості 
високопористого алмазоносного шару інструменту. Імітаційне моделювання 
поведінки моделі композиту на етапі виготовлення ААІ дозволило встановити 
технологічні параметри спікання алмазоносного шару, які забезпечують цілісність 
алмазних зерен залежно від їх марки, зернистості та концентрації. При моделюванні 
процесу спікання алмазоносного шару оцінювали роль температурного і силового 
факторів (рис.1). Аналіз напружено-деформаційного стану моделі при 
температурному навантаженні дозволив зробити висновок, що для збереження 
цілісності алмазів, температура спікання має бути обмежена Тсп = 550 °С. 
Встановлено, що навантаження системи лише тиском (до 30 МПа) практично не 
впливає на рівень напруг, що виникають в зернах. З цього зроблено висновок, що 
тиск пресування з точки зору цілісності зерен є вторинним фактором. Втім, 
враховуючи невисоку міцність золосфер, рекомендовано обмежувати тиск 
пресування (Р = 10 МПа). Результати імітації гарячого пресування алмазоносного 
шару показали, що збільшення тиску пресування до 20 МПа в поєднанні з 
температурою спікання викликає появу максимальних напруг переважно при 
поверхневому шарі зв’язки зі сторони прикладання силового навантаження. 

Сьогодні випускається широка номенклатура зв’язок для ААІ, зокрема полімерні, 
гальванічні, металеві та керамічні, вітрифіковані. Останні забезпечують міцне зчеплення 
з алмазними зернами та підвищує алмазоутримання в зв’язці. 
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а) б) 

 
 в) 

Рис. 13D модель (а), схема навантаження (б) та епюра розподілу напруг (в) 
в системі «металофаза ‒  зерно‒  зв’язка ‒  золосфера ‒  пора» при температурно-силовому 

навантаженні, що імітує умови гарячого пресування алмазоносного шару (Тсп = 550 °С , Р = 10 
МПа) 

 
Обґрунтування вибору складу вітрифікованої зв’язки базувалось на визначенні 

комбінації оксидів, здатних утворити малов’язкий розплав при температурах 500–600 
°С. Як такі обрано оксидні композиції, що містять склоутворювачі (B2O3, Bi2O3) та 
модифікатори (PbO, CuO), які є найбільш сильними плавнями. Для отримання 
алмазоносного шару з комплексом заданих властивостей використовують технологічні 
наповнювачі. В якості наповнювача для отримання ААІ з високою поруватістю 
використовували алюмосилікатні мікросфери, вилучені із зол ТЕС. Шляхом вільного 
спікання з витримкою 15 хв при температурі 550 °Сз  використанням розробленої 
зв’язки виготовлені зразки алмазовмісних композитів. Із залученням скануючої 
електронної мікроскопії досліджено морфологічні особливості алмазоносного шару, 
зокрема, скловидний характер оболонки золосфер товщиною 60–70 мкм, наявність в ній 
крупних (20–25 мкм) і дрібних (до 5 мкм) сферичних пор, ознаки кристалізації на 
поверхні золосфер, гарну адгезію зв’язки до алмазних зерен та золосфер.Подальші 
дослідження будуть спрямовані на визначення параметрів та характеристик алмазно-
абразивної обробки з використанням розроблених композиційних матеріалів. 
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КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ІЗ ЗАДАНИМИ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ BaO–ZnO–Al2O3–SiO2 

 
Федоренко О. Ю.,  Лісачук Г.В., Кривобок Р.В., Білогубкіна К. В., Приткіна М. С. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
м. Харків, Україна 

 
Авіабудування як галузь господарства активно розвивається на фоні нових 

можливостей матеріалів, що створюються для виробництва авіаційної техніки. Від 
властивостей захисних конструкцій зовнішнього електронного обладнання в 
істотній мірі залежать керованість і надійність літальних апаратів (ЛА). При 
маневруванні ЛА в конструкції антенного обтічника виникають високі механічні і 
термічні напруги, що вимагають використання для їх виготовлення високоміцних і 
термостійких радіопрозорих матеріалів (РПМ).  

На сьогодні не існує РПМ, які б в повній мірі задовольняли усі вимоги 
виробників. Тому створення нових високоефективних керамічних матеріалів з 
комплексом заданих функціональних властивостей за умови реалізації резервів 
енергозбереження в їх технології виробництва є актуальною задачею технічного 
матеріалознавства [1]. 

Серед існуючих радіопрозорих матеріалів найбільший інтерес представляють 
ситали та спеціальні види кераміки: кварцова, нітридна, стронцій-анортитова, 
корундова, які мають комплекс необхідних функціональних властивостей 
(діелектричну проникність, тангенс кута діелектричних втрат). При цьому керамічні 
матеріали на основі двох або більше фаз мають більше можливостей у порівнянні із 
монофазними для забезпечення високої радіопрозорості в інтервалі робочих 
температур при одночасному підвищенні міцності та термостійкості виробів. 
Перспективним є синтез керамічних РПМ  на основі фаз віллеміту, цельзіану, 
сподумену та славсоніту, які володіють необхідними діелектричними 
характеристиками та здатні надати виробам високої міцності, жаро- і термостійкості 
[2]. Зокрема фази віллеміту та цельзіану характеризуються низькими показниками 
діелектричної проникності ε (6,5 та 5,5 при частоті 1 МГц і 20 °С) і тангенсa кута tgδ 
діелектричних втрат  
((1–2)∙10-4 та (11–50)∙10-4 відповідно), низьким ТКЛР (3,210-6 1/К і 2,2910-6 1/К), 
порівняно високою температурою плавлення (1512 °С та 1760 °С) та термічною 
стійкістю. Це свідчить про перспективність розробки віллеміт-цельзіанової кераміки 
як матеріалу для виготовлення головних обтічників ЛА. 

В рамках теоретичних досліджень проведено термодинамічний аналіз 
утворення фаз віллеміту і цельзіану при зниженій температурі випалу виробів (до 
1473 К), розглянуті можливі шляхи одностадійного синтезу заданих фаз за 
температури 1200 °С. 

На основі базової оксидної композиції, розроблено три серії мас, з 
використанням різних видів алюмовмісної сировини: глинозему металургійного (Г-
00) та мікронізованого (СТ3000SPD), а також гідроксиду алюмінію ГД-00. 
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Встановлено, що використання альтернативної глиноземвмісної сировини 
(СТ3000SPD і ГД-00) дозволяє знизити температуру формування кераміки заданого 
фазового складу. За інтенсивністю впливу на процеси формування цих фаз алюмовмісні 
матеріали можна розташувати в ряд: глинозем Г-00  глинозем СТ3000SPD  гідроксид 
алюмінію ГД-00. 

Для інтенсифікації процесів спікання та фазоутворення до складу мас вводили 
малі добавки: Li2O та евтектичної композиції системи Li2O–SnO в кількості 2 і 1 
мас. % відповідно. Виготовлення лабораторних зразків проводили в індукційній печі 
при температурах 1200 та 1250 °С для надання виробам максимального рівня 
спікання. Основними фазами в продуктах випалу мас є цельзіан і віллемит. Як 
супутні фази присутні ганіт, цинковий петаліт і кварц. Позитивний вплив добавки 
Li2O полягає в інтенсифікації утворення основних фаз виключенні небажаних 
домішкових фаз цинкового петаліту та кварцу. 

За діелектричними характеристиками усі отримані матеріали  задовольняють 
вимоги до РПМ (ε = 2,08–3,85; tgδ = (0,91–7,55)10-4) та характеризуються 
максимальним рівнем спікання (W<0,5 %), що забезпечує покращення їх фізико-
механічних властивостей. Найвищими показниками твердості (НV=471) та міцності 
на стиск (1530 МПа) характеризуються керамічні матеріали, отримані з 
використанням глинозему Г-00. З використанням скануючої електронної мікроскопії 
встановлено, що мікроструктура отриманих РПМ є мікрокристалічною та 
відрізняється високою щільністю. Цельзіан представлений голчастими кристалами 
(15,750,55 мкм). Дрібнодисперсні кристали віллеміту (1,701,14 мкм), утворюють 
скупчення в проміжках між кристалами цельзіану, що сприяє ущільненню 
матеріалу. В кераміці наявні закриті пори сферичної форми з переважним розміром  
розміром 25 мкм. Введення малих добавок Li2O до маси на основі гідроксиду 
алюмінію, підвищує показники твердості та міцності матеріалів. Використання 
мікронізованого глинозему дозволяє зменшити поруватість кераміки за рахунок 
зменшення розміру пор.  

Таким чином в результаті проведених досліджень з використанням 
альтернативної алюмовмісної сировини отримано керамічні РПМ цельзіан-
віллемітового складу за температури 1200 °С.  
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В даний час компанія ТОВ «Корундкераміка плюс» є сучасним виробником 

технічної кераміки, щодинамічно розвивається.Найбільш широкий асортимент 
продукції випускається з щільноїмулітокремнеземистої кераміки (МКР), яка 
використовується практично у всіх існуючих галузях промисловості: від побутових 
холодильників, електричних і газових печей і до потужних теплових апаратів в 
енергетиці, машинобудуванні та металургії. Зокрема, для термічного і механічного 
захисту термоелектродів, термопар і ТЕНів, а також в якості основи для дротяних 
нагрівачів. Крім того трубки керамічні є незамінним елементом в приладах аналізу 
сплавів і металів (наприклад, при визначенні наявності вуглецю і сірки). 

Мулітокремнеземиста кераміка з масовою часткою Al2O3 більше 50% має 
нульове водопоглинання, високі електроізоляційні властивості, вогнетривкість - 
1700°С та працює при температурах до 1350°С. Вироби МКР виготовляють у 
вигляді стрижнів, трубок круглого і фігурного перетину діаметром від 1,5 до 103 мм 
з одним або декількома каналами, трубок з запаяним кінцем тощо. 

Основною сировиною для виробництва мулітокремнеземистої кераміки є 
глинозем і електрокорунд білий. У зв'язку з тим, що в даний час виробництво 
глинозему марки ГК1 на території України, а також "РУСАЛ Бокситогорський 
глинозем" припинені - існує необхідність заміни виробника глинозему і, як наслідок, 
його марки для виробництва високоглиноземистих виробів марки НА55, а саме труб 
МКР. 

Крім технологічних факторів на вибір глиноземистої сировини впливають такі 
чинники як економічна доцільність, спосіб і терміни доставки. Виходячи з цих 
факторів, для проведення порівняльних досліджень в умовах виробництва було 
обрано виробника глиноземистої сировиниMAL HungarianAluminiumта наступні 
марки глинозему (рис. 1): 

 
1. ГК 1. Виробник - "РУСАЛ Бокситогорський глинозем". 
2.ALO-EX34. Виробник-MAL Hungarian Aluminium. 
3.ALO-EX325. Виробник-MAL Hungarian Aluminium. 
4.ALO-EX33. Виробник-MAL Hungarian Aluminium. 
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Рисунок 1 - Зовнішній вигляд сировинних матеріалів: а-ГК1; б-ALO-EX34; в-

ALO-EX325; г-ALO-EX33. 
 
Експериментальні маси отримували сумісним помелом глинозему, 

електрокорунду, глини, пегматиту, каоліну з органічним пластифікатором ЛСТ. 
Зразки виготовляли пластичним формуванням, а саме екструзією, після періоду 
дозрівання маси для поліпшення формувальних властивостей. Випал проводили при 
температурі 1420°С. 

Встановлено, щодослідні зразки на основі глиноземів марок ALO-EX33 і ALO-
EX34 відповідають вимогам ТУ У26.2- 33273315-001: 2005 із змінами. Однак слід 
зазначити, що для мас з глиноземом марки ALO-EX 33 необхідно збільшувати час 
помелу в зв’язку з наявністю в ньому великої кількості часток більш 56 мкм (~60%).  

Характеристики рекомендованих зразків відповідають наступним 
властивостям: масова частка Al2O3– не менш 55-58%; Fe2O3– не більш 0,7%; уявна 
щільність– 2,38-2,47 г/см3, водопоглинання – 0,1%, вогнетривкість – не менше 
1820°С, що значно вище, ніж при використанні в якості сировини глинозему марки 
ГК-1. 
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Розроблення новітніх технологій з виробництва ефективних конструктивно-
теплоізоляційних матеріалів, зокрема силікатної природи, набувають значного 
пріоритету. 
 Авторами розроблено ряд шихтових складів та способів поризування 
гранульованих пористих склокерамічних матеріалів на основі системи зламки скла –
глина – цеолітовмісний компонент. 
 В ході дослідження встановлено, що ступінь поризування та властивості 
матеріалу в значній мірі залежать від хімічного складу компонентів, 
мінералогічного складу глинистої складової та цеолітів. 
 При шлікерному способі підготовки маси глиниста складова забезпечує  
реологічні показники шлікеру та в подальшому за умов гранулювання – міцнісні 
характеристики напівфабрикату. 
 Використання з цією метою ряду глин показало, що найбільшу ефективність 
забезпечує глина Яворівського родовища. Рентгенофазовими та дифракційно-
термічними дослідженнями встановлено, що це глини монтморилонітовогоскладу. 
Число пластичності більше 28, вміст глинистої фракції становить більше 83,5%. 
 Польовими дослідженнями встановлено, що Яворівське родовище, має 
неоднорідний характер покладів. Ці обставини обумовлюють необхідність 
дослідження кераміко-технологічних властивостей кожного з шарів. 
Диференціально-термічні дослідження нижнього шару сірої глини показують 
наявність чотирьох піків ендотермічних ефектів на кривій ДТА з максимумами 85; 
245; 550 та 850оС. Перші три пов’язані з виділенням фізичної,гідратної та хімічно-
зв’язаної води глинистою складовою. Четвертий ендоефект обумовлений розкладом 
карбонатної складової, наявність якої підтверджено даними рентгенофазового 
аналізу. ВПП становить 12,58 %. Глиниста складова представлена мінералами 
монтморилоніто-гідрослюдистого складу. 
 Використання цієї глини в шихтових складах в кількості 10-20% мас. 
обумовлює зменшення інтервалу поризування з 80 до 45оС. При цьому змінюється 
характер порової структури черепка за рахунок збільшення вмісту пор більше 2,0 
мм, обумовлюючи збільшенням водопоглинання зразків. Середня густина матеріалу 
змінюється в межах 0,28-0,39 г/см3.  
 Таким чином в ході лабораторних досліджень встановлена можливість 
використання карбонатновмісних глин монтморилоніто-гідрослюдистого складу в 
якості сировини для виробництва гранульованих пористих склокерамічних 
матеріалів. 



26 
 

УДК 666.291 
 

СИНТЕЗ  И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ЖЕЛЕЗО-ВИЛЛЕМИТОВЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ  ПИГМЕНТОВ 

 
Димитров Ц.И.а, Ибрева Ц.Х.б, Зайчук А.В.в, Марковска И.Г.б,  

Карасик E.В.в 
а Русенски  Университет - Филиал  Разград, г. Разград, Болгария 

б Университет “проф. Асен Златаров”, г.Бургас, Болгария 
в ГВУЗ “Украинский государственный химико-технологический университет” 

г. Днепр, Украина 
 
Керамические пигменты широко применяются в фарфоро-фаянсовом 

производстве для декорирования изделий, окрашивания керамических масс и 
глазурей. Их получают в основном методом твердофазного синтеза при высоких 
температурах из химически чистых реагентов или отходов. 

Работами ряда исследователей доказана возможность синтеза 
разноокрашенних пигментов виллемитового ряда с добавками оксидов переходных 
элементов. 

Минерал виллемит 2ZnO·SiO2 кристаллизуется в ромбической системе. При 
частичной замене ZnO на оксиды переходных металлов можно получить 
окрашенные пигменты со структурой виллемита. Эти пигменты стойки к действию 
температуры до 1200°С.  

Целью данной работы является синтез и исследование виллемитовых 
керамических пигментов в системе FeO–ZnO–SiO2. 

Составы виллемитовых керамических пигментов определяли исходя из 
стехиометрии основного минерала – виллемита. Были синтезированы составы 
пигментов с общей формулой xFeO· (2–x)ZnO·SiO2, где x = 0,125; 0,250; 0,375; 0,50; 
0,625; 0,75; 0,875 и 1,00. В качестве сырьевых материалов  использовали Fe2O3, ZnO, 
SiO2·nH2O. Для введения в систему SiO2 применяли SiO2·nH2O, т.к. он является 
более реакционноспособным в сравнениис кварцевым песком. С целью снижения 
температуры обжига в качестве минерализатора использовали NaF. 

Важным этапом технологии приготовления пигментов, от которого зависит 
стабильность качественных показателей готового продукта,является подготовка 
шихты. Приготовленная в соответствии с рецептом шихта была гомогенизирована в 
планетарной мельнице Pulverizete 6 фирмы “FRITCH” сухим способом. Полученная 
масса подвергалась термической обработке в температурном интервале 800 – 
1200°С (с шагом в 100°С) с выдержкой при максимальной температуре – 1 час. 

Рентгенограммы синтезированных пигментов представлены на рисунке. 
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Рисунок. Рентгенограммыпигмента 0,25 FeO·1,75ZnO·SiO2  после обжига при различных 

температурах: ● - виллемитZn2SiO4, ◊ - ZnFe2O4 
 
 Методом рентгенофазового анализа было установлено наличие в составе 

пигментов в качестве основных кристаллических фаз виллемита(Zn2SiO4) и феррита 
цинка (ZnFe2O4). Оптимальная температура для синтеза пигментов 1100°C. С 
повышением температуры синтеза отмечено  увеличение  интенсивности пиков 
основной фазы виллемита за счет уменьшения интенсивности пиков феррита цинка. 
Параметры элементарной ячейки синтезированных пигментов изменяются 
незначительно. Небольшое увеличение параметров a, c и V, вероятно, связано с 
расширением элементарной ячейки виллемита за счет встраивания  FeО в структуру 
виллемита. 
 Наиболее рациональным с точки зрения достижения красно-коричневого 
цвета является пигмент состава 0,25FeO·1,75ZnO·SiO2, обожженный при 
температуре 1100°C. При этом количество красного цвета (+а*) составляет +28,76. 

Таким образом, в результате проведенных исследований показана 
возможность получения  коричневых железо-виллемитовых керамических 
пигментов. Присутствие минерала виллемита было подтверждено рентгенофазовым 
анализом. Оптимальная температура для обжига таких пигментов составляет 
1100°C. Синтезированные  пигменты могут использоваться для окрашивания 
керамических глазурей. 

 
Работа была выполнена при финансовой поддержке  РУ”Ангел 

Кънчев”проект 2018-ФРз-02 
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ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ ООО «МОНОЛИТИКА» 
 

Лыба Ю.И., Медяник В.В. 
ООО «Монолитика» 
г. Днепр, Украина  

monoliticallc@gmail.com 
 
Компания ООО «Монолитика» (г. Днепр) является поставщиком огнеупорных 

материалов для различных отраслей промышленности. Готовые огнеупорные смеси 
применяются для футеровки и ремонта тепловых агрегатов главным образом в 
металлургической промышленности. Основными характеристиками бетонов 
являются: высокая механическая прочность; минимальные изменения линейных 
размеров; термическая стойкость; длительный срок службы и максимальное 
количество плавок. 

Компания производит: 
 Бетон для изготовления наливного монолитного рабочего слоя футеровки 

сталеразливочных ковшей. Применение бетона обусловлено высокой термической 
стойкостью — количество плавок достигает 80. Данный бетон корундо-
шпинельного состава. 

 Бетон для выполнения наливной монолитной футеровки тепловых 
агрегатов с рабочей температурой не превышающей 1400°С (с возможными 
кратковременными пиковыми значениями температуры не более 1700°С). В состав 
бетона в качестве основного компонента входит шамот. 

 Бетон для выполнения монолитной футеровки промковша под шаблон. 
Изготавливается на основе боксита или андалузита.  

 Торкрет-массу, которая применяется для изготовления рабочего слоя 
футеровки промежуточного ковша. Основными компонентами выступают периклаз 
и оливин.  

 Пластическую массу для заполнения кладочного зазора между рабочей 
футеровкой и верхней металлической обечайкой металлоконструкции. Масса 
изготавливается на основе глинозема или боксита.  

Все смеси изготавливаются на производственном участке компании. Смеси 
характеризуются высокой степенью однородности, поскольку производство 
оснащено современным оборудованием и жестким контролем качества продукции.  

Контроль качества осуществляется в собственной лаборатории компании ООО 
«Монолитика». Сырье проходит входной контроль на определение 
гранулометрического состава и влажности. Готовая продукция тестируется в 
процессе производства и подвергается выходному контролю на соответствие 
требованиям ТУ У 23.2-39325248-004:2018 «Бетоны огнеупорные» 
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ВПЛИВ СПОСОБУ ТА ПАРАМЕТРІВ ПРОСОЧЕННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ 
ПОРИСТИХ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Петух С.І., Чабан О.О., Кольцова Я.І. 

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»  
м. Дніпро, Україна 

petsvetiv@gmail.com 
 
На сьогоднішній день піноскло, завдяки ефективному поєднанню 

теплоізоляційних властивостей з екологічністю та необмеженим терміном 
експлуатації, є найбільш перспективним матеріалом, що використовується для 
теплоізоляції будинків та споруд. Але порівняно низька міцність (на рівні 0,62–0,70 
МПа) обмежує його застосування в якості окремого теплоізоляційно-
конструкційного матеріалу. Актуальними є дослідження, спрямовані на розробку 
шляхів підвищення міцності таких пористих скломатеріалів. Відомими є способи 
підвищення міцності композиційних матеріалів за рахунок створення частково 
закристалізованої структури з вмістом кристалічних фаз певної просторової 
орієнтації, шляхом армування волокнами та просочення органічними рідинами. 

Підвищений інтерес викликає метод просочення, так як він дозволяє 
виготовляти композиції, отримання яких іншими методами або неможливо, або 
нераціонально. До переваг просочення відносять можливість отримання виробів 
складної форми; підвищену продуктивність процесу; менший силовий вплив на 
ламкі компоненти. Просочення можливе ціаноакрилатом, метилметакрилатом, 
фенолформальдегідними смолами, поліпропіленом, поліетиленом, бустилатом, 
клеєм ПВА. 

Технологічні схеми, які використовуються при отриманні композиційних 
матеріалів методом просочення, відрізняються загальним чином способами 
створення тиску на рідину, що повинно забезпечити заповнення пор та 
міжволоконних проміжків. Нами в роботі для вибору способу просочення була 
проведена серія дослідів на зразках пористих склокристалічних матеріалів (ПСКМ), 
отриманих із використанням в якості сировинних матеріалів бою листового скла та 
суглинку в кількості 15 мас.%. Дані матеріали характеризувалися щільністю 233 
кг/м3 та коефіцієнтом конструктивної якості (відношення межі міцності на стиск 
(МПа) до значення середньої щільності (кг/м3)) – 10,3. Просочення відбувалось 
наступними способами: довільне просочення; вакуумне просочення та вакуумно-
конденсаційне просочення. Для якісної оцінки способу просочення ПСКМ були 
обрані такі параметри як глибина просочення та приріст маси після висихання 
зразків. В якості просочувальної рідини використовували водний розчин чорнил. 
Час просочення складав 3 хв. 

За результатами досліджень встановлено, що при довільному просоченні 
спостерігається приріст маси зразків 32,2 % одразу після просочення, але після 
повного висихання приріст відсутній. Такий ефект пояснюється тим, що в порах 
зразків присутнє повітря та просочення відбувається за рахунок дифузії, тобто 
просочувальна рідина замішує повітря лише на поверхні зразків. При вакуумному 



30 
 

просоченні був отриманий значний приріст маси 126 % одразу після просочення, 
проте після висихання приріст суттєо зменшився (0,15 %). 

Вакуумно-конденсаційний способ просочування полягає в тому, що спочатку 
зразок продувається перегрітою парою з метою заміщення повітря в порах. Потім в 
зразок подається просочувальна рідина, яка охолоджує зразок та створює вакуум у 
середині пор. При використанні вакуумно-конденсаційного способу просочення 
спостерігається найбільший приріст маси (0,35 %) після висушування. Тому в 
подальшому нами використовувався саме вакуумно-конденсаційний метод 
просочення. 

На наступному етапі роботи були проведені дослідження, спрямовані на підбір 
основних параметрів просочення, таких як температура перегрітого пару, час 
продувки перегрітим паром та час просочування рідиною. В якості просочувальної 
рідини використовувався розчин клею ПВА, підфарбований чорнилами. Для підбору 
параметрів застосовувався метод повного факторного експерименту 23, в якості 
вхідних параметрів були обрані температура перегрітого пару(120-1400С), час 
продувки паром (3-9 хв) та час просочування рідиною (3-9 хв). В якості функції 
відгуку при проведенні повного факторного експерименту був обраний приріст маси 
після повного висихання зразків. 

Результати досліджень показали, що використання в якості просочувальної 
рідини клею ПВА та вакуумно-конденсаційного способу просочення дозволяє 
просочувати зразки повністю. При цьому просочувальна рідиназаходить як у крупні, 
так і у дрібні пори, а при висиханні створює тонкий шар плівки зсередини пори та 
зміцнює зразок. Застосування в якості просочувальної рідини рідкого скла та 
розчину фенолформальдегідної смоли дозволяє отримувати матеріали з 
коефіцієнтом конструктивної якості 11,75 та 11,98 відповідно. 

Таким чином, за результатами досліджень рекомендується наступні параметри 
вакуумно-конденсаційного способу просочення: час продувки перегрітим паром – 9 
хв, час просочення рідиною – 9 хв; температура перегрітого пару – 1400С. 
Рекомендовані параметри просочення та використання в якості просочувальної 
рідини рідкого скла та розчину фенолформальдегідної смоли дає можливість 
підвищити характеристики міцності ПСКМ. 
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 м. Дніпро, Україна 

 
Кварцова кераміка має цілий комплекс властивостей, який виділяє її серед 

багатьох матеріалів технічної кераміки – високу термостійкість, радіопрозорість та 
низькі діелектричні втрати. В той же час, в силу особливостей технології її 
виробництва, невирішеним залишається питання високої поруватості та низької 
міцності. 

Тому в даній роботі метою явилось дослідити вплив пропитки керамічних 
виробів на зміну пористості і механічної міцності дослідних зразків кварцової 
кераміки. Для пропитки використовували фенолформальдегідну смолу, яку 
наносили на поверхні випалених зразків та піддавали процесу полімеризації 
протягом 30 хв. при температурі 200оС. Результати аналізу стану поверхні до та 
після пропитування представлені на рис. 1. 

 

 
   а      б 
Рисунок 1 – Поверхня зразка кварцової кераміки до (а) та після (б) 

пропитування фенолформальдегідною смолою 
 
З даного рисунку видно, що пори на поверхні пропитаного зразка повныстю 

не вкриті фенолформальдегідною смолою. Відбулося лише забарвлення поверхні та 
більш чітко стало видно крупні зерна (0,1-0,3 мм) кварцового скла. Проте рихла 
порувата структура у зразків залишилась.  

Наступним етапом роботи вирішено було механічно обробити (відшліфувати) 
поверхню зразка перед пропитуванням. Пропитували та термообробляли зразки 
аналогічно. Результати досліджень наведені на рис. 2 та в табл. 1. 

Результати експериментів показали, що попереднє шліфування поверхні 
кварцової кераміки покращує нанесення фенолформальдегідної смоли й дійсно 
вдається закрити практично всі пори. Поверхня зразка рівномірно осклована, пори 
знаходяться під затверділою склоподібною плівкою полімеризованої 
фенолформальдегідної смоли.  
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Таблиця  1 – Порівняльні властивості дослідних зразків 
 

Зразок Візуальний аналіз Водопогли- 
нання, % 

Механічна міцність 
при стисканні, мПа 

Без пропитки 
Зразок має рихлу поверхню 
та містить багато відкритих 
пор 

11,4 29,3 

Не 
шліфований, з 
пропиткою 

Зразок має частко закриті 
пори на поверхні, частково 
відкриті, поверхня після 
пропитки шорстка 

9,5 33,1 

Шліфовний, з 
пропиткою 

Поверхня гладка, відкриті 
пори візуально не 
ідентифікуються 

4,2 41,8 

 
Показники водопоглинання та механічної міцності також змінюються – майже 

в 3 рази вдається зменшити водопоглинання зразків (до 4,2%) та підвищити 
механічну міцність на 28-32%. 

Таким чином, пропитування поверхні 
кварцової кераміки є досить ефективним 
заходом зниження її пористості, але дуже 
важливо приймати до уваги наступні чинники: 
поверхню зразків рекомендується шліфувати, 
щоб запобігти наявності зайвої шорсткості 
поверхні та присутності крупних пор. 

Необхідно також правильно підбирати 
товщину шару фенолформальдегідної смоли, 
яка наноситься на поверхню, а також термічний 
режим полімеризації, щоб уникнути 
розтріскування та скипання поверхні пропитки. 
  

 
Рисунок 2 - Поверхня зразка 

кварцової кераміки після 
шліфування та пропитування 
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Хоменко О.С., Срібняк Н.М.*,Звінковська А.С. 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,м. Дніпро, Україна 

*Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна 
 

Будівельна кераміка існує більше 5000 років і постійно вдосконалюється. 
Одним з найбільш цікавих видів продукції є глазурована керамічна цегла. В той же 
час, такі технологія виготовлення таких виробів потребує ретельної проробки, 
оскільки необхідно створити умови для доброго зчеплення керамічної основи та 
глазурного покриття. 

Вперше декорована цегла 
була застосована у Вавілоні (575 
р. до н.е.). Сьогодні це одна з 
найбільш відомих памʹ яток 
архітектури (рис. 1). Вироби 
були покриті синьою глазурʹ ю, 
а для обʹ ємних фігур звірів 
використано жовту та 
коричневу глазурі.  

Сьогодні глазурована 
керамічна цегла (рис. 2) також 
випускається, у промислових 
масштабах досить високої 
якості та має чудові декоративні 
властивості, але із-за 
автоматизації виробництва, не 
така індивідуальна, як багато років тому.  

 

 
 

ТОВ «Ревдинський цегельний завод» (Росія) St.Joris (Нідерланди) 
 
Рисунок 2 – Приклади сучасної глазурованої цегли 
 

 
Рисунок 1 – Ворота Іштар (реконструкція) 
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Отже, актуальним є створення нових видів продукції з метою розширення 
асортименту. 

Унікальності будівельним виробам можна надати розробкою індивідуальних 
моделей із застосуванням нових дизайнерських рішень. Так, враховуючи те, що 
національним мотивам сьогодні приділяється багато уваги, ми пропонуємо 
використовувати їх і у виробництві ексклюзивної керамічної цегли. В рамках 
дизайнерських робіт, проведених на кафедрі хімічної технології кераміки та скла, 
було розроблено пропозиції щодо декорування будівельних виробів в українському 
стилі (рис. 3). 

 

 
 
Рисунок 3 – Декорована керамічна цегла в українському стилі 
 
Технологія виготовлення таких виробів полягає у формовці керамічної основи 

із глиняної маси. Далі відбувається сушіння напівфабрикату та поетапне нанесення 
білого ангобу-основи, кольорового українського мотиву (крізь трафарет) та глазурі. 
Більш якісним декорування буде, якщо наносити покриття на випалений виріб – це 
здорожує його собівартість, але зменшує ймовірність таких видів браку, як 
розшарування, відколи, розтріскування та ін. 

Випал виробів зазвичай здійснюють при температурах 950-1050оС. Особливу 
увагу при виборі температури випалу приділяють тому, щоб забезпечити спікання 
керамічної основи і одночасне плавління глазурного покриття. Дуже важливо 
забезпечити адгезію ангобного та глазурного шару до керамічної основи.  

Звичайно ж, такі вироби не можуть бути у масовому виробництві, оскільки 
технологія виготовлення ускладнюється додатковими технологічними операціями – 
нанесенням ангобу та глазурі. Але одиничні вироби можуть стати чудовою 
прикрасою будь-якої споруди. 
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На сьогодні, спостерігається бурхливий розвиток досліджень з одержання 

нових типів сорбційних матеріалів на основі сировини природного походження. 
Серед перспективних сировинних матеріалів є глинисті мінерали, що мають досить 
високі сорбційні характеристики завдяки розвиненій питомій поверхні та наявності 
селективних активних центрів різної природи. Однак, використання глинистих 
мінералів у сучасних сорбційних технологіях обмежене у зв'язку з важкістю 
розділення твердої та рідкої фаз після їх контакту. Для покращення структури, 
сорбційних та інших технологічних показників використовують різні методи: 
кислотну активацію, механохімічну та гідротермальну обробку, обробку 
поверхнево-активними речовинами та інші. 

Одним з перспективних методів підвищення технологічності глинистих 
мінералів при їх використанні в процесах очищення вод є їх обробка 
кремнеземвмісними реагентами для покращення пористої структури. При 
незначному вмісті кремнезему, такі матеріали мають кращі сорбційні властивості 
або зберігають їх на досить високому рівні. При цьому, нанокомпозити не 
набухають та легко відділяються від водних розчинів, на відміну від чистих 
глинистих мінералів. Використання у якості джерела кремнезему силікату натрію, а 
у якості глинистої сировини глинопорошку ПБА-18 дає можливість одержувати 
недорогі та достатньо ефективні сорбційні матеріали. 

Сорбенти зазвичай використовують у гранульованій формі. Тому, нами була 
досліджена можливість одержання нанокомпозиційних матеріалів на основі 
глинопорошку ПБА-18 та кремнезему в гранульованій формі. Для дослідження були 
синтезовані зразки з різним співвідношенням монтморилоніт-кремнезем. 
Формування гранул проводили екструзійним методом з вологих пластичних мас 
наоснові глинопорошку ПБА-18 та продуктів гідролізу силікату натрію сірчаною 
кислотою. 

Показано, що синтезовані зразки мають кращі технологічні та відповідні 
сорбційні властивості в процесах вилучення катіонних барвників (метиленовий 
блакитний) та важких металів (кобальт) у порівнянні з вихідним глинопрошком. 

Встановлено, що збільшення вмісту кремнезему в зразках дозволяє знизити 
температуру відпалу гранульованих матеріалів і підвищує їх механічну міцність та 
водостійкість. 
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Високий рівень техніко-економічних та дизайнерських вимог до якості 
сучасних будівельних матеріалів, зокрема керамічної цегли, сприяє розвитку 
технологій її декорування та розширення колірної гами.  

Ефективним способом декоративного оформлення поверхні керамічної 
цегли, покращення її властивостей і підвищення довговічності є нанесення ангобних 
покриттів. Звичайно, операція ангобування збільшує вартість продукції, тому 
необхідно правильно організувати цей етап виробництва за для зменшення зайвих 
витрат. Зокрема, актуальними є дослідження щодо модифікації складів покриттів 
активаторами спікання, які, за рахунок механізму рідинно-фазного спікання, 
забезпечують формування заданих фізико-технічних властивостей покриттів. 

Метою даної роботи є дослідження впливу способу золь-гель синтезу 
склозв’язок на властивості ангобів та визначення найбільш ефективного активатору 
спікання. 

В якості вихідних матеріалів для синтезу склозв’язок (активаторів спікання) 
використовували етилсилікат ЕТС-40 та азотнокислі солі з високою розчинністю у 
воді й низькими температурами плавлення – Ca(NO3)2, Al(NO3)3∙9H2O, NaNO3. 
Хімічний склад склозв’язок в оксидній системі Na2O – Аl2O3 – CaO – SiO2 було 

обрано близьким до складу тарного скла. 
Синтез склозв’язок здійснювали трьома способами: порошковим методом без 

прожарювання; методом приготування розчинів солей та порошковим методом з 
плавленням. 

Відповідно порошковому методу без прожарювання необхідні солі розчиняли 
у воді, поєднували з етилсилікатом при постійному перемішуванні, через 30 хвилин 
внаслідок процесів поліконденсації кременевої кислоти у водному середовищі 
отримували гель, а після його сушіння (до 200 оС) – склозв’язку (№1). За другим 
способом проводили гідроліз етилсилікату, потім в систему вводили насичені водні 
розчини солей, перемішували композицію до одержання однорідних золів, а по 
закінченню процесу гелеутворення - суміші піддавали природному сушінню до 
вологості 2 – 3 % протягом доби і подальшій термічній обробці до 600оС 
(склозв’язка №2). Отримання склозв’язки за третім, порошковим методом з 
плавленням, передбачало нагрівання попередньо приготовленої суміші солей при 
температурі плавлення солі нітрату алюмінію Al(NO3)3∙9H2O (при 73 оС), 
розчинення інших компонентів та утворення однорідного розплаву з подальшим 
його нагріванням до 150 – 170 оС і видаленням оксиду азоту, охолодженням 
композиту. Після помелу композиту до повного проходу через сито №0063, його 
вводили у етилсилікат і, за наявністю кислотного каталізатору та перемішування 
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протягом 150 хвилин, утворювався гелеподібний напівпродукт у вигляді механічної 
суміші рівномірно розподіленого в об’ємі гелю композиту, який надалі сушили при 
110 – 120 оС (склозв’язка №3). 

Зі склозв’язок №1, №2 і №3 шляхом тонкого помелу до повного проходу через 
сито №0063 готували активатори спікання для ангобних покриттів. Ці активатори у 
кількості 3 або 5 мас.% вводили до складу ангобу, який включав: метакаолін на 
основі каоліну Володимирівського родовища марки КВ-3, глину Часів-Ярського 
родовища марки Ч-1, добавку електроліту. До складу ангобу також вводили 
аналогічну кількість тарного склобою. Приготовлений ангобний шлікер наносили на 
висушені керамічні зразки, які піддавали випалу при 1100 оС.  

Аналіз результатів візуальної оцінки та властивостей ангобних покриттів, 
наведених в таблиці, показав суттєвий вплив способу синтезу склозв’язки на 
реологічні характеристики і властивості покриттів. 

 
Таблиця – Візуальна оцінка та властивості ангобних покриттів 

 

Показник 
Вид, номер та вміст склозв’язки (активатору спікання) 

склобій №1 №2 №3 
3 % 5 % 3 % 5 % 3 % 5 % 3 % 5 % 

Текучість шлікеру, с 21 19 50 65 20 19 20 17 
Водопоглинання 
покриття, % 0,67 0,43 0,14 0,17 0 0,03 1,51 1,32 

Коефіцієнт дифузного 
відбиття, КДВ, % 84,0 83,2 78,5 77,5 87,2 88,3 73,22 76,2 

Кольоровий тон, , нм 610 602 599 588 619 612 579 586 

Візуальна 
оцінка  

Без 
дефектів, 
покриття 

білого 
кольору 

Без дефектів, 
світло-сірого 

кольору,  
на поверхні 

чорні 
«мушки» 

Без 
дефектів, 
покриття 

білого 
кольору 

Без дефектів, 
покриття сірого 

кольору з 
незначною 
кількістю 

чорних «мушок»  
 
Отримані дані свідчать про доцільність введення до складу ангобу             5 

мас.% склозв’язки №2, яку отримано методом приготування розчинів солей, 
оскільки саме ця склозв’язка сприяє формуванню щільної структури покриття з 
низьким водопоглинанням і високою білизною поверхні. 
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При решении технологических задач часто приходится использовать данные о 

строении четырехкомпонентных систем. В отличии от трехкомпонентных систем в 
четырехкомпонентных системах могут протекать так называемые «сопряженные» 
реакции. При этом фазы А, В, С, попарно сосуществуют , а в тройной комбинации 
дают реакцию  А + В + С = Д + Е   и область системы А-В-С-Д-Е разбивается на 3 
элементарных тетраэдра: А-В-Д-Е, А-С-Д-Е, В-С-Д-Е. 

Одной из систем, в которой выявлена возможность протекания «сопряженных» 
реакций, является четырехкомпонентная система CaO–Al2O3–SiO2–P2O5. Нами 
рассмотрены следующие реакции: 

1) AP + 3C3P + 2S→ 3C2P + C3APS2; 
2) AP + A3S2 + C3P→ C3APS2 + A3P; 
3) S + C3P + CAS2→ C3APS2 + CS; 
4) 2C3P + 3CS + C2AS→ CAS2 + 2C5SP; 
5) C3P + CA + C2AS→ CA2 + C5SP; 

Термодинамический анализ реакции 1 показал, что в интервале температур 300-
1500 К C3APS2   не реагирует с  C2P, а контур треугольника AP - C3P – S существует, 
но он является «пустым».  

Для реакций 2, 4, 5 установлено, что C3APS2  реагирует с A3P, CAS2  реагирует с 
C5SP, CA2 реагирует с C5SP. Таким образом комбинации фаз  AP + A3S2 + C3P, 2C3P 
+ 3CS + C2AS, C3P + CA + C2AS образуют «заполненный контур». 

Для реакции 3 имеет место перестройка коннод. В интервале температур 300-
1350 К  C3APS2  реагирует с  CS, а комбинация фаз S - C3P - CAS2 образует 
«заполненный контур». В интервале температур 1350-1500 К  фаза C3APS2 
сосуществует с фазой CS, а комбинация фаз S - C3P - CAS2 образует «пустой 
контур». В связи с перестройкой коннод  строение системы CaO–Al2O3–SiO2–P2O5 
следует рассматривать в двух интервалах темпеатур: 300-1350 К и 1350-1500К. 

Полученные данные позволят уточнить строение системы CaO–Al2O3–SiO2–
P2O5 , оценить геометро-топологические характеристики фаз системы и выявить 
области перспективные в технологии огнеупоров и технической керамики. 
 
 

 

 
 
 
 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦІЯ 2 
 

Технологія скла, ситалів 
та виробів з них 
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 Одним зі складних та специфічних виробництв  у промисловій галузі є 
оптичне скловиробництво, яке складається з багатьох невід’ємних технологічних 
етапів: виводка керамічної судини, засипки шихти та бою, освітлення та 
гомогенізація, інерційне охолодження, формування та відпал оптичного скла. 
Недотримання технологічного регламенту на будь-якому з етапів може призвести до 
нераціонального використання енергетичних та матеріальних ресурсів або навіть до 
браку продукції з оптичного скла за пузирністю, звельністю, включеннями та ін.. 
Тому дослідження технологічних моментів на різних етапах виробництва вказаного 
скла є необхідні й важливі в науковому й практичному аспектах.  
 До найбільш трудомістких етапів при виробництві оптичного скла у 
горшковій регенераторній печі відносяться освітлення та гомогенізація. На відміну 
від варки у ванних печах, у горшковій печі ці процеси йдуть не окремо, а 
паралельно. Також під час цього етапу здійснюють контроль якості розплаву 
скломаси: провару шихтної суміші, розміру та кількості пузирів, показнику 
заломлення. Своєчасне встановлення причини виникнення браку є запорукою 
високого виходу придатної продукції. Тому від вивчення технологічної складової 
етапу освітлення й гомогенізації залежать конкурентоздатність та показник якості 
продукції з оптичного скла. Саме цій тематиці присвячена дана робота.   
 Систематичні дослідження показали, що перед усім для стабільного 
протікання етапу гомогенізації та освітлення необхідно дотримуватись технічних 
умов приготування шихтної суміші. Нормування відбувається за наступними 
параметрами: гранулометричний склад сировинних матеріалів, їх пропорційне 
розподілення та розміщення в обертовому барабані, час перемішування шихтної 
суміші. Також важливим підготовчим етапом є засипка шихтної суміші та склобою. 
Необхідно приділяти увагу їх  пропорції та інтервалу між засипками, оскільки 
засипка на неповний розвар попередньої порції призводить до значного ускладнення 
процесів гомогенізації та освітлення у майбутньому, а саме – до збільшення часу на 
розвар.      
 Після повного розплавлення шихтної суміші та склобою отримана у 
керамічній судині скломаса ще не придатна для формування. На цьому етапі вона 
містить пузирі різних розмірів та є неоднорідною за хімічним складом. Для кінцевої 
стадії виробництва її необхідно звільнити від газових пузирів та забезпечити хімічну 
однорідність. Тому одним з важливих технологічних процесів оптичного 
скловаріння є перемішування скломаси для забезпечення її гомогенності та 
максимального ступеня освітлення. Для цього при в’язкості скломаси, що дорівнює 
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101,5 Па×с, у горшковій пічі розміщують  попередньо випалену керамічну мішалку. 
Для одночасного проведення етапів гомогенізації й освітлення двигун, що передає 
оберти мішалці, необхідно вмикати з початку на 15, а вже потім на 50-60 обертів в 
хвилину: прискорення обертання мішалки не підвищує ефективність 
перемішування, проте створює коливальну хвилю у розплаві, вищу за рівень 
керамічної судини. Окрім того, важливим фактором є положення мішалки відносно 
висоти керамічної судини.   
 Однак навіть при дотриманні вищевказаних умов під час гомогенізації та 
освітлення залишається проблема сировинних матеріалів, які повинні містити 
якомога менше домішок, що впливають на оптичні характеристики скла. До них за 
ОСТ3–1930–86 відносяться оксиди заліза, марганцю, хрому, нікелю, кобальту, 
титану, а також сполучення  хлору та сірки.  
 Ця проблема пов’язана також з відсутністю контролю за домішками, які 
додають до сировини ще при її  добичі. Так, наприклад, для збагачення піску його 
промивають сульфатними милами. При температурі 1350 °С відбувається дисоціація 
Na2SO4, який входить до складу цих мил. У випадку плюмбатних оптичних стекол 
температура їх варки коливається в межах 1280 -  1360 °С. До того ж її  необхідно 
підвищувати до 1460 °С з метою прискореного розкладання Na2SO4. Все це 
призводить до  інтенсивного газовиділення, що значно ускладнює процес 
гальмування, та зниженні показника заломлення внаслідок  випаровування PbO з 
розплаву. 
 Слід також згадати про складності використання в оптичному 
скловиробництві свинцевого сурика,  який застосовують у лакофарбовій галузі, що 
містить органічні речовин для надання стійкості. Використання такої сировини в 
оптичному скловиробництві призводить до появи шлірів – розплаву з іншої 
в’язкістю. Окрім того, наявність всіх цих домішок у скломасі змінює в’язкісні 
характеристики скла, так як температура формування цих стекол зсувається вбік її 
збільшення на 20-40 °С. Тому при першій ознаці порушень технологічного режиму 
при використанні некондиційних сировинних матеріалів необхідно негайно їх 
замінити. 
  Реалізація встановлених закономірностей у оптичному скловарінні сприятиме 
суттєвому підвищенню якості цієї важливої продукції. 
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 Серед багатьох напрямків використання легкопоткого скла окремим є 
отримання полімернаповнених матеріалів з його участю. Крім виконання ролі 
наповнювача, воно служить ефективним антипіреном в полімерних композиціях, 
робить їх стійкішими до горіння. 
 В роботі за основу було вибрано скло сиcтеми Na2O-P2O5-MoO3. 
ВмістMoO3змінювали в межах 50-70 % мас.  Скло варили в електропечі за 
температури950 оС і виливали на плиту та у воду. Фазові перетворення в склі 
оцінювали після нагріву в градієнтній печі в інтервалі 100-800 оС. 
 Для одержання полімерсилікатних композитів використовували порошок 
поліпропілену (ПП) фракції менше 1 мм. Всі основні властивості композитів 
визначали за стандартними методиками. 
 Результати дослідження отриманого скла свідчать, що мінімальною 
температурою початку розм’якшення характеризується скло з вмістом MoO3 = 60 
мас.% і становить 280 оС. Саме на основі цього скла проводили приготування і 
випробування композитів. Склад і властивості композиційних матеріалів наведено в 
таблиці. 

Композит 
№ 

Склад, 
% мас. ПТР, 

г/10 хв 

Температура, 
оС 

ПП наповнювач теплостійкості топлення 
1 100 – 18,5 163 168 
2 95 5 22,4 162 169 
3 90 10 21,6 161 170 
4 80 20 13,2 168 174 
5 60 40 7,3 166 172 

 Вміст ПП змінювали від 5 до 40 % мас. В результаті термооброблення суміші 
формується композит із неоднорідною структурою і з виразною границею розділу. 
 Показник текучості розтопу (ПТР) у композитах різного складу значно 
відрізняється. Введення порошку скла 40 % мас. зменшує цей показник до 7,3. 
Отримані результати дають змогу стверджувати, що такі вироби можна формувати 
не лише екструзією але й литтям під тиском, що важливо з технологічної точки 
зору. 
 Результати диференційно-термічного аналізу свідчать, що температура 
повного згорання композиції зростає на 40 оСпорівняно з чистим ПП. 
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Відомо, що характерною ознакою склоподібної речовини є метастабільний 

стан і невпорядковане розміщення її структурних елементів. Під час термічного 
оброблення скляного зразка відбувається певна стабілізація його структури і як 
результат зменшення мольного об’єму скла. Відбувається так зване «старіння скла». 

З метою більш ретельного дослідження описаних вище процесів стабілізації 
структури скла було проведено експериментальні визначення густини та лінійних 
розмірів скла товщиною 6 мм. Для цього із листового флоат-скланарізались зразки 
розміром 25х50 мм і в подальшому вони підлягали термічному обробленню. 
Температура змінювалась від 510ºС до 570ºС, час – від 15 хв до 45 хв. 

Перед проведенням витримування і після термічного оброблення визначалась 
густина методом осадження у суміші органічних рідин і замірялись розміри 
скляного зразка. 

Результати показали (табл. 1), що після витримування при температурі 550 0С 
розміри зразка скла дещо зменшуються, а густина зростає. Тобто відбувається 
стабілізація структури, яка призводить до ущільнення скляного об’єму.  

 
Таблиця 1 – Властивості скла після термічного оброблення за температури 550 0С 

Тривалість 
ізотермічного 
витримування, хв 

Зміна розмірів скла, мм Густинаскл
а, кг/м3 

Зміна 
густини 
скла, кг/м3 товщини ширини довжини 

без витримування - - - 2509 - 
15  -0,01 -0,02 -0,02 2513 4 
30  -0,01 -0,02 -0,04 2514 5,0 
45 -0,01 -0,02 -0,05 2514 5,0 

Дослідження впливу температури на густину показали (табл. 2), що найбільш 
суттєве збільшення густини скла  (на 9 кг/м3) має місце при температурі 570 0С. 

 
Таблиця 2 – Вплив температури термічного оброблення на густину скла 

Температура, ºС Густина, кг/м3 

510 2509 
530 2509 
550 2514 
570 2521 
590 2518 
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Теплове минуле скла впливає не лише на структурні зміни, але й на характер 
видовження скла під час нагрівання. Відповідно, наступним етапом дослідження 
було визначення ТКЛР скла за допомогою кварцового дилатометра. При цьому 
визначались диференційні значення ТКЛР скла розраховані при різниці температур 
рівній 10ºС. 

 

 
 
Рис. 1 Залежність величини диференційних значень ТКЛР від температури зразка 
скла. 

Отримані результати показали (Рис. 1), що диференційні значення ТКЛР при 
температурах 200-530ºС залишаються незмінними і складають 105∙10-7  град-1 . 
Збільшення цієї величини до 206∙10-7  град-1  має місце при температурі 550ºС. 
Максимальне значення ТКЛР спостерігається при температурі 570ºС і складає 
387∙10-7  град-1(табл. 3) . 

 
Таблиця 3 – Вплив температури термічного оброблення на величину ТКЛР 

Температура, ºС ТКЛР α∙107 , град-1 Густина, кг/м3 

510 105 2509 
530 105 2509 
550 206 2514 
570 387 2521 

 
Таким чином величина зміни об’єму і густини листового флоат-скла при 

термічному обробленні протягом 30 хв і більше суттєво корелює з величиною 
диференційного значення ТКЛР скла при температурі оброблення. 
  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

200 250 300 350 400 450 500 550 600

Д
и

ф
е

р
е

н
ц

ій
н

е
 з

н
ач

е
н

н
я 

ТК
Л

Р
, α

·1
07 , 

гр
ад

-7
 

Температура, °С 



45 
 

УДК666.266.6 
 

УДАРОСТІЙКІ ЛІТІЙАЛЮМОСИЛІКАТНІ СКЛОКРИСТАЛІЧНІ 
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
Рябінін.С.О., Саввова О.В., Брагіна Л.Л. 
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riabinin_svyatoslav@hotmail.com 

Сьогодні існує нагальна потреба у створенні надійного технологічного 
матеріалу для виготовлення елементів засобів індивідуального захисту, який 
забезпечить підвищений рівень їх бронестійкості. На даний час для виготовлення 
елементів бронезахисту використовуються металеві сплави, керамічні та полімерні 
матеріали, композити. Серед вагомих на Україні робіт, що присвячені проблемам 
синтезу бронематеріалів, більшість відноситься до розробки високоміцних 
керамічних матеріалів для засобів індивідуального захисту – праці науковців НТУУ 
«КПІ», Інституту проблем матеріалознавства НАН України, «Керамтех ЛТД», 
Українського державного університету залізничного транспорту, Інституту 
надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАНУ, НТУ «ХПІ». Однак керамічні 
бронематеріали, поряд з їх функціональною ефективністю, характеризуються 
значними недоліками, зокрема, високою вартістю, значною вагою конструкції та 
складністю технологічного процесу виробництва.  

Одним з ефективних рішень цієї проблеми є створення нового виду матеріалів 
для бронезахисту - технологічних композиційних високоміцних склокристалічних 
матеріалів з підвищеними показниками механічної стійкості та зниженою вагою. Їх 
розробка дозволить в найкоротший термін отримати конструкційні елементи 
індивідуального бронезахисту з високими захисними характеристиками. 

Як основа при розробці композиційних матеріалів нами були обранідослідні 
стекла, які було раніше синтезовано на основі системи  
Li2O–Al2O3–SiO2 в області кристалізації β- сподумену. За результатами дослідження 
взаємозв’язку структури з експлуатаційними властивостями для розробки 
композиційних матеріалів, як матрицю було обрано скло з визначеним вмістом 
фазоутворюючих компонентів мас. %: Li2O –7,0; Al2O3 –18,0;SiO2 –60,0; 
каталізаторів кристалізації, мас. %: ΣP2O5, ZnO, ZrO2,TiO2, СеО2, SnO2 –9,5 та 
модифікуючих добавок, мас. %:  ΣK2O, CaO, МgO, B2O3 – 5,5. 

Дослідження структури стекол після термічної обробки дозволило встановити, 
що для дослідного скла характерним є протікання процесу об’ємної 
тонкодисперсної кристалізації скла з формуванням кристалів β-сподумену 
відповідно у кількості 80 об. % в умовах низькотемпературної короткотривалої 
двостадійної термічної обробкипри температурах на першій стадії (I ст.) 530 °С 
впродовж 2 годин та на другій стадії (II ст.) – 850 °С впродовж 2,0 годин. 

Тріщиностійкість і механічна міцність склокристалічних матеріалів можуть 
бути значно підвищені в результаті спрямованої орієнтації високоміцних кристалів, 
яка досягається у процесі кристалізації стекол за рахунок створення градієнту 
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температур, армуванням ситалів «вусами», волокнами SiС або керамічними (А12О3, 
ZrO2). 

Для підвищення механічних властивостей до складу  розробленого ситалу було 
введено 10 мас. % α–SiC або 5 мас. % ZrO2 стабілізованого Y2O3 (Y-ZrO2) та 
отримано високоміцні композиційні матеріали. 

На підставі проведених досліджень було встановлено наступні технологічні 
принципи, які реалізуються при розробці ударостійких композиційних матеріалів, а 
саме: 

 забезпечення щільноупакованої структури матеріалу при наявності фракцій з 
розміром 63÷125 мкм ≈ 70 об. %, з 25÷63мкм – 15 об. %, < 25 мкм – 15 об. %. 

 формування тонкодисперсної ситалізованої структури матеріалу з наявністю 
високоміцних кристалічних фаз β-сподумену в кількості  
≈ 85 об. % в умовах низькотемпературної термічної обробки; 

 блокування тріщин та підвищення твердості за рахунок структурної 
перебудови матеріалу при формуванні композиту при введенні 5 мас. % оксиду 
цирконію стабілізованого ітрієм або 10 мас. % карбіду кремнію. 

Завдяки вищеназваним параметрам одержано композиційний матеріал з 
високими експлуатаційними властивостями: HV =8,94 ГПа; К1С = 8,1 МПа∙м1/2, KCU 
= 5,6 кДж/м2, Е = 290 ГПа, α(20 – 600 °С)∙107 = 21,6 град-1, а також розрахованими 
значеннями на основі цих характеристик швидкості розповсюдження звукової хвилі 
υ = 10,87 км/с, ударостійкості М = 1,058 ГПа²∙м³∙кг-1. Досягнуті характеристики при 
одночасно низькому значенні щільностіρ = 2,45 г/см3 дозволять розробленому 
матеріалу успішно виконувати роль дроблячого та демпферного шарів у складі 
композиції бронеелементу: кевлар –титановий сплав – корундова кераміка – 
склокристалічний матеріал – титановий сплав – кевлар – при його знижених 
значеннях ваги та вартості. 

Висока ударостійкість розроблених композиційних матеріалів була 
підтверджена балістичними випробуваннями за вимогами ДСТУ В 4104-2002. 
Зразок витримав обстріл гострокінцевою кулею Б-32 5,45 мм зі сталевим 
термозміцненим осердям у сталевій оболонці з автомату АК-74. Після потрапляння 
кулі було встановлено розтріскування 8 та 12 мм шарів за відсутності наскрізного 
пробою.  

Проведені дослідження вказують на перспективність використання 
розроблених матеріалів в якості елементів з полегшеною вагою для індивідуального 
бронезахисту.  
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Завдякипоєднанню високої механічної міцності та здатності поглинати та 
розсіювати ударні навантаження, вогнестійкості, хімічної стійкості, відносно 
низької щільності та невисокої вартості ситалина основі системиМgO–Al2O3–SiO2 
(М-A-S) на основі природної сировини є потенціальними кандидатами при 
створенні захисних матеріалів, які експлуатуються в умовах високих механічних та 
термічних навантажень. Однак високі показники температурно-часових умов варки 
та термічної обробки вказаних матеріалівне дозволяють отримати на їх основі 
ударостійкі ситали в умовах низькотемпературної короткотривалої термічної 
обробки. Розробка та впровадження конкурентоспроможних високоміцних 
склокристалічних матеріалів за ресурсозберігаючою технологією при створенні 
елементів захисної дії дозволить вирішити нагальні проблеми живучості спеціальної 
техніки. 

Прогнозування структури та фазового складу є однією з важливих задач при 
створенні нових склокристалічних матеріалів та їх експлуатації в умовах дії 
енергоруйнуючих факторів.Однак наявність в синтезованих матеріалах значної 
кількості розплаву обумовлює істотну непередбачуваність формування структури в 
заданому фазовому складі внаслідок невідомих меж і швидкостей розчинення в 
ньому різних кристалічних фаз матеріалу. Встановлення механізму формування 
структурних перетворень кордієриту, які пов’язані з його складним поліморфізмом і 
особливими випадками формування впорядкованих та невпорядкованих структур в 
магнійалюмосилікатних скломатеріалах при їх ситалізації дозволить розробити 
технологічні принципи створення та склади високоміцних полегшених муліт-
кордієритових склокристалічних матеріалів в умовах низькотемпературної 
термічної обробки. 

Для вирішення вказаної задачі було обрано склади стекол в системі в М-A-S в 
області кристалізації муліту та кордієриту з визначеним 
вмістом фазо утворюючих компонентів та модифікуючи добавок.Для встановлення 
області існування вихідних стекол було обрано систему K2O–RO–RO2–P2O5–R2O3–
SiO2. В ній було обмежено область в наступних концентраційних межах (мас. %): 
K2O 0,0÷7,0;MgO 9,0÷14,0; CaO 0,0÷5,5; ZnO 0,0÷2,5; SrO 0,0÷4,0; TiO2 2,0÷8,0; ZrO2 
0,0÷2,5; CeO2 0,0÷0,5;  
Al2O3 20,0÷30,0; B2O3 0,0÷5,0; P2O5 0,0÷3,0; SiO2 45,0÷53,0. 

Результати дослідження зміни фазового складу дослідних скломатеріалів в 
умовах термічної обробки дозволили встановити, що для усіх розроблених матеріалів 
спостерігається формування кордієрит-мулітових твердих розчинів про що свідчить 
зміщення дифракційних максимумів у бік менших кутів по відношенню до 
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стандартних (за даними ASTM).Для розроблених скломатеріалівв якості первинної 
кристалічної фази в області низькотемпературної кристалізації (780÷850°С) 
спостерігаються тверді розчини зі структурою високотемпературного кварцу. 
Подальше підвищення температури термічної обробки для дослідних 
матеріалівпризводить до формування: твердих розчинів на основі шпінелі та α-
кордієриту, перехід α-кварцу в α-кристобаліт (960÷1000 °С); твердих розчинів на 
основі α-кордієриту за рахунок хімічної взаємодії α-кристобаліту та шпінелі 
(1050÷1150 °С). Для стекол, які вміщують муліт після варки спочатку з муліту 
утворюється кордієрит  (1000÷1050 °С),який при підвищенні температури до 1150 °С 
взаємодіє з глиноземом до утворення муліту та шпінелі.Введення каталізаторів 
кристалізації Σ (TiO2, ZrO2, СеО2, P2O5) = 2,0÷7,5 мас. % до складу вказаних матеріалів 
дозволяє знизити температуру кристалізації муліту до 1100÷1150 ºС.  В цілому 
термічна обробка дослідних матеріалів при різних температурах показала, що з 
підвищенням температури індекс упорядкованості кордієриту (Δ≈0,29÷0,30) 
збільшується і досягає максимального значення при 900 °С. При підвищенні 
температури до 1050÷1150 °С теплові рухи катіонів у структурі призводять до нового 
розупорядкування і відповідно зменшення індексу упорядкування та формування 
евтектичної системи з твердими розчинами α-кордієриту, муліту і шпінелі.  

З урахування отриманих даних для розроблених матеріалів були обрані наступні 
технологічні режими: I стадія – 780÷850 ºС, 5 годин; II стадія – 1050÷1150 ºС, 5 годин. 
Одержані склокристалічні матеріали за керамічною технологією в умовах 
низькотемпературної термічної обробки характеризуються об’ємною тонкодисперсною 
структурою з наявністю твердих розчинів на основі кристалічних фаз із загальним 
вмістом 30÷85 об. %: α-кордієриту (15÷75 об. %), муліту (2÷80 об. %), шпінелі (5÷25 
об. %), кварцу та корунду ≈ 5 об. %, кристобаліту ≈ 2 об. %.  

Встановлено, що наявність кристалічної фази муліту після варки дозволяє 
сформувати на основі первинних короткопризматичних кристалів вторинні 
стовбчасті кристали муліту у кількості 80 об. % розміром в межах 1 
мкм.Формування взаємопроникної ситалізованої структури склокристалічного 
матеріалу на основі твердих розчинів муліту призводить до блокування 
мікротріщин. Це суттєво позначається на підвищенні механічних властивосетй 
розробленого склокристалічного матеріалу: в’язкості руйнування 3,5 МПа∙м1/2, 
ударної в’язкості 5,0 кДж/м2, твердості за Віккерсом 10,4 ГПа. 

Розроблені високоміцні склокристалічні матеріали можуть бути використані як 
основа при створенні захисних елементів для спеціальної техніки за 
енергозберігаючою технологією. 
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 Перспективным направлением в области науки и технологий является 
получение новых материалов на основе стекол с модифицированной поверхностью, 
которые применяются в качестве носителей активных веществ в биотехнологии и 
медицине. Использование стекол промышленного производства для этих целей 
наиболее рационально.  

Иммобилизация активных веществ непосредственно зависит от качества 
модифицирования поверхности, которое в свою очередь, обусловлено наличием и 
количеством дефектов на поверхности стекла. Кроме того, стекло должно содержать 
достаточное количество активных центров на поверхности. 

Специфика технологического процесса получения листового флоат-стекла 
состоит в том, что обе его поверхности формуются в разных условиях: нижняя 
поверхность ленты стекла контактирует с расплавом олова, а верхняя - с защитной 
атмосферой, поэтому количество дефектов на этих поверхностях различно, а, 
значит, и качество модифицирования будет отличаться.  

Целью работы являлось исследование возможности химического 
модифицирования поверхности флоат-стекла. 

Для исследований использовали свежеотформованные листы 
натрийкальцийсиликатного стекла толщиной 3 мм и 4 мм, из которых готовили 
статистически представительную серию образцов размером 100х100 мм. Образцы 
нумеровались по ширине и длине листа. 

Исследования разнотолщинности, плоскостности и параллельности с 
последующим испытанием стекол на прочность при центральном симметричном 
изгибе проводились по стандартной методике. 

Установлено, что разнотолщинность ленты стекла проявляется, в основном, на 
прибортовых участках ленты и эти участки тем шире, чем меньше толщина стекла. 
Установлен различный характер кривизны поверхности стекла по ширине ленты: 
выпуклость для стекол толщиной 4мм и вогнутость для стекол толщиной 3 мм.  

Отклонения от параллельности поверхностей ленты стекла составляют 10 - 70 
мкм и наблюдаются в большей или меньшей мере по всей ширине ленты стекла, а в 
прибортовых участках неплоскостность ленты стекла колеблется от -30 до +20 мкм.  

Учитывая, что готовое листовое стекло подвергается действию атмосферных 
осадков при транспортировке и длительном хранении, представлялось 
целесообразным изучить влаго- и водоустойчивость стекла.  
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Исследования коррозионной устойчивости (влагоустойчивости) проводили в 
лабораторных условиях в камере влажности с использованием методики 
ускоренного испытания на атмосферное воздействие.  

Исследования водоустойчивости проводили при контакте верхней и нижней 
поверхностей стекла с водой. Водостойкость оценивали по количеству Na2O, 
перешедшего в раствор и определяемого титрованием 0,01Н раствором НСl в 
горячем состоянии в присутствии индикатора. 

Установлено, что устойчивость к воздействию влажной атмосферы нижней 
поверхности стекла намного выше, чем верхней, а ее выщелачивание при  контакте 
с водой наступает раньше, чем во влажной атмосфере.   

Испытания на прочность при центральном симметричном изгибе показали 
снижение прочности верхней и нижней поверхностей образцов стекла примерно на 
10%.  Для верхней поверхности стекол без контакта с водой прочность составляла 
156 МПа, после контакта с водой -135 МПа, для нижней поверхности – без контакта 
с водой – 125 МПа, после контакта с водой – 115 МПа.  

Таким образом, для качественного проведения модифицирования поверхности 
необходимо избегать контакта стекла с водой, так как происходит выщелачивание 
его приповерхностных слоев, что приводит к увеличению количества дефектов и, 
как следствие, снижению прочности. 
 В результате проведенных исследований можно сделать вывод о возможности 
химического модифицирования флоат-стекла кремнийорганическими 
соединениями. Однако дальнейшее применение данного стекла для иммобилизации 
активных веществ для целей биотехнологии возможно только при наличии 
достаточного количества реакционноспособных групп на поверхности стекла. 
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За останній час склокристалічні матеріали привертають увагу як високоміцні 
матеріали для призначення у військовій галузі. Це пов’язано з необхідністю 
підвищення обороноздатності країни за рахунок впровадження у виробництво нових 
наукоємних технологій, техніки та матеріалів. 

За останні роки спостерігається збільшення попиту на універсальні матеріали, 
які здатні витримувати високошвидкісну механічну дію (захист від куль та уламків) 
і конкурувати з більш вартісними відомими керамічними аналогами – корундом, 
карбідом силіціуму. Найчастіше для вирішення цих завдань використовуються 
склокристалічні матеріали на основі кристалічних фаз кордієриту, анортиту, але 
вони вже не здатні задовольнити зростаючі вимоги щодо механічної міцності, 
твердості та технологічності. Тому актуальною на сьогоднішній день задачею є 
підвищення рівня захисту спеціальної техніки, яка експлуатується в умовах високих 
температур та механічних навантажень завдяки розробці полегшених бронеситалів з 
високими оптичними, термічними та механічними властивостям. Ці обставини стали 
підставою для розробки й синтезу нових складів склокристалічних матеріалів на 
основі високоміцної сполуки – дисилікату літію. 

Головною ідеєю розробки є досягнення високої механічної міцності 
склокристалічних матеріалів шляхом спрямованої каталізованої кристалізації 
аморфної фази певного хімічного складу для забезпечення щільноупакованої 
однорідної високоміцної структури матеріалу з формуванням нано- та субмікронних 
кристалів в умовах низькотемпературної короткотривалої термічної обробки.   

Було обрано оптимальні склади дослідних стекол зі співвідношенням 
фазоутворюючих компонентів Li2O/SiO2 = 4,0÷4,5, які характеризуються вмістом 
каталізаторів кристалізації ZnO, P2O5,ZrO2та модифікуючих добавок SrO, MgO, 
CaOдля регулювання термічних та механічних характеристик залишкової склофази й 
кристалічної фази. Обрано критеріїв синтезу скломатриці: fSi=0,32÷0,35; 
ΨAl/В=1,98÷5,08; Кпр=2,38÷2,60; Ккр=8,28÷9,02; Еm=21,0÷31,0МДж/моль; 
υ∙103=4,60÷5,60 м/c, які дозволяють забезпечити формування високоміцної об’ємно 
закристалізованої структури стекол з високими показниками проходження звукової 
хвилі. 

Визначено механізм фазоутворення в стеклах, який полягає у протіканні 
об’ємної тонкодисперсної кристалізації скла за рахунок:інтенсивного формування 
нуклеаторівметасилікату літію у формі сферолітів розміром 0,20÷0,25 мкм, 
(550÷600 °С, η=109,4-9,6 Па∙с),утворення голкоподібних кристалів метасилікату літію 
(630÷700 °С)та їх перекристалізації в стабільні кристали дисилікату літію (≈820 °С) 
чіткого псевдокубічного габітусу у вигляді перехрещених голок (750÷850 °С).  
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Визначено технологічні параметри одержання розроблених склокристалічних 
матеріалів, а також режими низькотемпературної термічної обробки(відпал – 450 °С, 
30 хв; I ст. – 600÷680 °С, 30 хв; II ст. – 850÷960 °С, 5÷10 хв), необхідні для 
формування тонкокристалічної взаємозв’язаної структуриз наявністю основної 
кристалічної фази дисилікату літію та метасилікату літію і β-сподумену або муліту 
із загальним вмістом кристалів в межах 50÷60 об. %. 

Встановлено закономірності зміцнення склокристалічних матеріалів в 
дослідній системі: оптично прозорих склокристалічних матеріалів – методом 
низькотемпературної іонообмінної  обробки в парах NaNO3 за рахунок блокуванням 
поверхневих і об'ємних дефектівсклокристалічних матеріалів; 
ударостійкихсклокомпозиційних матеріалів – шляхом введення діоксиду цирконію 
до їх складу за рахунок формування пошарової структуру у формі дендритних  гілок 
на основі пластинчастих кристалів дисилікату літію ≈ 70 об. %та β-сподумену ≈ 
10 об. % в умовах короткотривалої низькотемпературної термічної обробки. 

Встановлено, що механічні (ударна в’язкість KCU=4,9÷5,6 кДж/м2;  твердість 
за Віккерсом HV=8,74÷11,50ГПа; в’язкість руйнування K1C=3,10÷12,00 МПа∙м1/2;  
модуль пружності Е=307÷380 ГПа) термічні (вогнестійкість RE 45÷60 (h); ТКЛР α ≈ 
63÷90 ∙10-7град-1) електричні (тангенс кута діелектричних втрат tgδ = 0,005; 
діелектрична проникність ε=4,4 при частоті f≈1010 Гц) та оптичні (світлопроникність 
T=70÷72 %) властивості дозволяють забезпечити бронестійкість (STANAG 4569, 2 
рівень) розроблених склокристалічних матеріалів та можливість їх використання для 
захисту спеціальної техніки та обладнання, в тому числі, для бортових безпровідних 
систем зв’язку та навігації. 

Порівняльна оцінка розроблених склокристалічних матеріалів та відомих 
представників керамічних бронематеріалів для захисту спеціального обладнання та 
техніки дозволили встановити, що забезпечення оптимального співвідношенням 
«вартість/якість», яке реалізується за рахунок технологічності розроблених 
матеріалів, їх високих експлуатаційних властивостей поряд зі зниженою вагою,  
свідчить про  їх конкурентоспроможність на світовому ринку.  
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Потреби багатьох галузей науки й техніки приводять до необхідності 
застосування у відповідних приладах і пристроях елементів з різних діелектричних 
матеріалів. У більшості радіотехнічних приладів для міцного з’єднання 
металокерамічних вузлів використовують скло в якості припою. Такий спай повинен 
характеризуватись хорошими електроізоляційними характеристиками та 
забезпечувати високу механічну міцність і герметичність. Ці вимоги можуть бути 
дотримані в тому випадку, якщо значення температурного коефіцієнта лінійного 
розширення (ТКЛР) склоприпою та з’єднувального матеріалу будуть близькі або 
дорівнюватимуть один одному. Крім того для запобігання порушення роботи 
приладів, в наслідок деформації або окислення металевих деталей під час 
спаювання, склоприпій повинен характеризуватися низькою температурою 
спаювання, будучи при цьому термічно та хімічно стійким. 

Слід зауважити, що синтез склоприпоїв, що володіють сприятливим 
поєднанням перерахованих вище властивостей, є досить важким завданням, тому що 
при зміні хімічного складу стекол з метою досягнення будь-якого одного параметру, 
інші параметри змінюються найчастіше в зворотному напрямку [1]. 

Більшість легкоплавких стекол для герметизації та спаювання синтезовано на 
основі систем з високим вмістом оксиду свинцю, що обумовлено низькою 
температурою спаювання, відносно високою хімічною стійкістю та високими 
діелектричними характеристиками цих стекол. Проте скло з високим вмістом 
оксиду свинцю має високі значення ТКЛР в межах  90-120∙10-7 К-1, що обмежує 
область застосування та не дозволяє отримати узгоджений спай з матеріалами, що 
мають більш низьке значення ТКЛР (кераміка ВК-94, сплави 29НК, 42н та інші).  

Для зниження ТКЛР склоприпою до складу порошкових композицій на основі 
легкоплавкого скла вводять кристалічні сполуки з низьким позитивним або 
негативним значенням ТКЛР.  

Однак не всі речовини, які характеризуються низьким значенням ТКЛР, 
використовуються в якості наповнювачів порошкових композицій. У більшості 
випадків це пов'язано зі складністю та високою вартістю їх синтезу, а також 
обмеженим інтервалом температур, в якому вони проявляють негативне значення 
ТКЛР. У зв'язку з цим останнім часом приділяється велика увага пошуку та 
дослідженню таких речовин. 

Перспективним наповнювачем для зниження ТКЛР легкоплавкого 
склоприпою може бути PbTiO3, який характеризується негативним значенням ТКЛР 
(–10∙10-7 К-1). Ця сполука привертає увагу в аспекті проблематики нашого 
дослідження, а саме, регулювання теплового розширення легкоплавких 
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композиційних матеріалів для спаювання в широкому інтервалі, не погіршуючи при 
цьому легкоплавкість композиції та її електроізоляційних властивостей. 

Перевагою титанату свинцю є стійкість по відношенню до склооснови та 
відносно невисокий вплив на розтікання склоприпою, що дозволяє доводити його 
вміст у складі композиції до 50 мас.%. Крім того він підвищує пластичність припою 
та покращує термічні властивості спаю [2]. 

Метою цих досліджень було встановлення можливості використання титанату 
свинцю в якості компонента порошкових композицій для спаювання, на основі 
легкоплавкого скла синтезованого в оксидній системі PbO-ZnO-B2O3-SiO2, для 
отримання узгодженого металокерамічного спаю між керамікою ВК-95 та сплавом 
29НК («ковар»).  

Легкоплавке скло досліджене в зазначеній системі, характеризується низькою 
дилатометричною температурою розм'якшення (320°С) та високим значенням ТКЛР 
α20-200 = 105∙10-7 К-1, що не дозволяє отримувати узгоджений спай з корундовою 
керамікою ВК-95, ТКЛР якої становить α20-200 = 58∙10-7 К-1. Як показали результати 
експериментів введення до складу порошкової композиції титанату свинцю в 
кількості 50 мас.%. Сприяло зниженню ТКЛР склоприпою з 105∙10-7 К-1 до 53∙10-7 К-

1, при збереженні його легкоплавкості, дилатометрична температура розм'якшення 
припою склала 325°С, а температура спаювання 450°С.  
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Бетонні конструкції за рахунок значної відкритої пористості володіють 
високим показником водопоглинання, що приводить до зростання теплопровідності 
та зниження морозостійкості при експлуатації у вологих умовах. Тому для 
збільшення довговічності експлуатації цих матеріалів на даний час використовують 
додаткове оброблення готових виробів та конструкцій гідрофобізуючими розчинами 
або захисними покриттями [1, 2]. 

Досліджено залежність водопоглинання бетону від концентрації 
поліметилфенілсилоксанового (ПМФС) лаку КО-08. Результати експерименту 
вказують на те, що водопоглинання бетону суттєво зменшується. Досліджено вплив 
концентрації КО-08 на глибину його проникнення в бетон залежно від виду 
розчинника. Отримані результати (рис. 1) вказують, що зі збільшенням концентрації 
КО-08 його проникність зменшується незалежно від виду розчинника. Ацетоновий 
розчин проникає на більшу глибину у середньому на 0,4 – 0,6 мм, однак цієї 
величини не достатньо для покриття витрат, пов’язаних з різницею вартостей 
розчинника. Тому доцільно використовувати толуольні розчини. 

 

 
 

Рис. 1. Залежність глибини проникнення гідрофобізатора у бетон від 
концентрації КО-08 

 
Для підтвердження хімічної взаємодії між гідрофобізуючим агентом та 

поверхнею матеріалу були поведені порівняльні аналізи ІЧ-спектри для бетону 
обробленої і не обробленої гідрофобізатором. Поглинання пов’язане з коливаннями 
груп Si–О, проявляються в інтервалі частот 1140 – 1056 см-1 (смуги при 1072, 1088 та 
см-1 для негідрофобізованого бетону, та 1072, 1090 см-1 – для гідрофобізованого). 

Наявність зв’язку –О–Si–Са в області поглинання 392,368, 300 см-1, які 
відсутні в спектрі бетону, доводять відсутність припущення про наявність хімічної 
взаємодії між силікатною фазою та гідрофобізатором. 
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При обробці поверхні матеріалу КО-08 гідрофобні ПМФС шари утворюються 
перш за все завдяки процесу карбонізації (взаємодії гідрофобізатору з вуглекислим 
газом повітря). Водо відштовхуюча плівка утворюється таким шляхом досить 
повільно, а саме на протязі 24 – 48 год. При цьому необхідно, щоб під час процесу 
формування гідрофобної плівки поверхня матеріалу сильно не зволожувалась. 
Також слід зазначити, що утворена ПМФС плівка покриває усі частинки матеріалу з 
якими контактував розчин гідрофобізатору, зв’язуючи їх між собою, що призводить 
в свою чергу до деякого збільшення міцності обробленого матеріалу.  

Завдяки наявності на поверхні груп  Si–О–М (де М–Si, Мg, Ca, Al та інші) 
утворюється хімічний зв'язок Si–О–Si між поверхнею матеріалу та 
гідрофобізатором. 

Відомо, що поверхня бетонів при нормальних умовах є гідратована, за 
рахунок гідроксильних груп, хімічно зв’язаних з поверхневими атомами. При 
обробці таких поверхонь силіційорганічними гідрофобізаторами КО-08, реакційно 
здатні групи останніх можуть взаємодіяти з поверхневими групами –ОН, 
утворюючи хімічно фіксовану плівку. 

Також слід відзначити, що гідрофобність твердих поверхонь оброблених 
гідрофобізатором залежить від мікрорельєфу поверхні. Шорсткість бетону сприяє 
створити більш надійний захист. 

В результаті проведених досліджень встановлено можливість збільшення 
довговічності бетонних виробів за рахунок гідрофобізації і її поверхні ПМФС лаком 
КО-08.Експериментально встановлено оптимальну концентрацію гідрофобізатора 
(45 мас.%) для отримання задовільних показників водопоглинання та глибини його 
проникнення вглиб бетону до 12 мм. 
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Розвиток і підвищення ефективності національного виробництва будівельних 
матеріалів, в тому числі в’яжучих,  пов'язані з комплексним використанням 
природної та техногенної сировини. Проте кількість практичного використання 
багатотоннажних відходів промисловості значно поступається обсягам їх 
накопичення. Виходячи з цього збільшення обсягів використання золи виносу ТЕС 
як техногенної сировини в ресурсоємному виробництві портландцементу 
залишається актуальною задачею комплексного вирішення питань хімічної 
технології силікатів і охорони довкілля, в напрямку чого виконано  дану роботу.   
 Об’єктом дослідження в даній роботі стала зола виносу Бурштинської ТЕС 
та сировинні суміші з її застосуванням для виготовлення портландцементного 
клінкеру.Для збільшення об`ємів утилізації відходів промисловості в технології 
цементу було досліджено залежність їх можливого вмісту від різновиду глинистої 
сировини у сумішах. 

За даними термічного та рентгенофазового аналізів досліджувані різновиди 
сировини значно відрізняються за мінералогічним складом. Глинисті компоненти 
родовищ Ровенської, Київської та Вінницької областей відноситься до 
полімінеральних і включають системи каолініт – гідрослюда – монтморилоніт – 
кварц та каолініт – гідрослюда – кварц – польовий шпат з різним кількісним 
співвідношенням породоутворюючих мінералів. Основним породоутворюючими 
мінералом вапняку є кальцит, золи виносу – кварц при розвиненій склофазі (рис. 1).  
 Очевидно, що в досліджуваних силікатних системах для виготовлення 
клінкеру глина та зола виносу слугуватимуть джерелом SiO2, Al2O3 і Fe2O3, 
необхідного для утворення при випалі основних клінкерних мінералів, при цьому 
склофаза золи виносу сприятиме інтенсифікації утворення рідкої фази та процесу 
спікання.   
 Аналіз результатів комп’ютерних розрахунків, проведених із застосуванням 
створеної програми «КЛІНКЕР», дозволив визначити кількісний вміст золи виносу у 
3-компонентних вихідних сировинних сумішах при варіюванні різновидів 
карбонатної та глинистої складових і заданих характеристик цементного клінкеру.  
 Встановлено (рис.1), що при застосуванні сумішей на основі системи вапняк 
– полімінеральна кривинстка глина – зола виносу ТЕС введення останньої є 
можливим у кількості від 2,8 до 8,9 мас. % в інтервалі заданих значень коефіцієнту 
насичення клінкеру КН = 0,80 – 0,95 і кремнеземного модулю клінкеру n = 2,0 – 2,5. 
Для сумішей на основі системи вапняк – полімінеральна спондилова глина – зола 
виносу ТЕС введення останньої є можливим у кількості від 1,8 до 12,4 мас. % в 
інтервалі заданих значень КН = 0,80 – 0,95 і n = 2,0 – 3,5. У випадку сумішей на 
основі системи вапняк – незбагачений каолін КССК – зола виносу ТЕС введення 
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останньої є можливим у кількості від 1,9 до 10,8 мас. % в інтервалі заданих значень 
коефіцієнту насичення клінкеру КН = 0,80 – 0,95 і кремнеземного модулю клінкеру 
n = 2,0 – 3,0 

 

 
Рис. 1.Залежність концентрації золи виносу (Сз) від коефіцієнту насичення (КН) у 
сумішах на основі вапняку із спондиловою глиною (a), каоліном КССК (b), 
кривинською глиною (c)  при кремнеземному модулі n=2,0  

 
Після спільного випалу на максимальну температуру 1400 °С має місце 

руйнування кристалічних граток основних породоутворюючих мінералів 
сировинних компонентів з формуванням фазового складу клінкеру як фактора 
структури, що визначає фізико-технічні властивості цементу. При цьому 
встановлено, що  проби випаленого матеріалу відрізняються якісним та кількісним 
складом кристалічних фаз. Так, при однаковому вмісті вапняку проба з 
незбагаченим каоліном і золою виносу при їх кількісному співвідношенні 1,0:1,1 
відрізняється від проби з полі- мінеральною кривинською глиною і золою виносу 
при їх кількісному співвідношенні 1,5:1,0 щодо силікатів кальцію  – більшим 
розвитком C3S при меншому вмісті CS, щодо алюмінатів кальцію більшим 
розвитком C3A при меншому вмісті CA і C12A7,меншою кількістю C4AF і кварцу. 

За в’яжучими властивостями матеріал з полімінеральною кривинською 
глиною за початком тужавлення відноситься до швидкотужавіючих, а із 
незбагаченим каоліном – до нормальнотужавіючих. 
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Одним із найважливіших напрямків використання енергії під час експлуатації 

будинків і споруд є створення нових ефективних теплоізоляційних матеріалів, 
зокрема з ніздрюватого бетону [1]. Проте дослідження і дослідно-виробничі роботи 
присвячені зазвичай виробам із пінобетону та автоклавного газобетону і лише 
незначна увага приділяється розробленню неавтоклавного газобетону.  

За даними [2] під час отримання неавтоклавного газобетону малої густини 
вирішальне значення має якість сировинних матеріалів. Для забезпечення 
конкурентоздатності неавтоклавного ніздрюватого бетону дослідниками [3] 
пропонується використовувати мінерально-однорідні компоненти з однаковими або 
близькими значеннями поверхневої активності і великою енергією взаємодії в 
водному середовищі з виділенням тепла. Замішування компонентів суміші 
рекомендується здійснювати холодною водою, що забезпечить можливість більш 
тривалого перемішування суміші з метою її граничної гомогенізації. При цьому 
підвищення температури суміші для прискорення спучення і тверднення 
досягатиметься завдяки екзотермічному ефекту гідратації в’яжучих і розчиненню 
алюмінієвої пудри чи пасти в лужному середовищі. 

На кафедрі хімічної технології силікатів Національного університету 
“Львівська політехніка” розроблено неавтоклавний теплоізоляційний ніздрюватий 
бетон марки D200. Для отримання газобетону вказаної марки було використано 
композиційне в’яжуче складу, %(мас.): гіпс Г-5 Н-ІІ (ПАТ “Івано-
Франківськцемент”) – 54; мелене негашене вапно швидкого гасіння І сорту 
(Carmeuse) – 36; метакаолін високоактивний (ТзОВ “Західна каолінова компанія”) – 
5; аморфний кремнезем (ПАТ “Гіпсовик”) – 5; натрій тетраборнокислий – 0,50. Як 
газоутворювач використано алюмінієву пасту ALBApor 108B (Alba Aluminiu, 
Румунія) у кількості 0,62 %(мас.). 

В умовах промислової бази ТОВ “Тернопільбуд” було виготовлено дослідну 
партію та проведено виробничі випробування неавтоклавного теплоізоляційного 
ніздрюватого бетону марки D200. 

Газобетонну суміш отримували шляхом послідовного дозування компонентів: 
завантаження води → завантаження алюмінієвої суспензії → завантаження натрію 
тетраборнокислого і гіпсу (час перемішування після завантаження гіпсу τ1 = 3 хв) → 
завантаження метакаоліну та аморфного кремнезему (τ2 = 1 хв) → завантаження 
негашеного вапна (τ3 = 1 хв). 

Газобетон витримували вкамері дозрівання протягом 3–4 год за температури 
(50±5) °С і вологості (70–80) %. 

Результати випробувань наведено в таблиці. 
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Таблиця 
Фізико-технічні властивості газобетону марки D200 

№ 
з/п Фізико-технічний показник Нормативне 

значення 
Фактичне 
значення 

1 Середня густина, кг/м3 від 180 до 220 
включно 210 

2 Міцність на стиск, МПа, не менше 0,50 0,55 
3 Марка за морозостійкістю не нормується 10 
4 Усадка при висиханні, мм/м не нормується 5,0 

5 Теплопровідність у сухому стані, 
Вт/(м∙°С), не більше 0,055 0,050 

6 
Сорбційна вологість, %, не 
більше, за відносної вологості 
повітря 75 % 

6 5 

 
Методом рентгенофазового аналізу встановлено фазовий склад газобетону. 

Рефлекси на дифрактограмах відповідають гіпсу двогідрату (d/n = 0,287; 0,306; 
0,379; 0,428; 0,76 нм), портландиту (d/n = 0,1927; 0,262; 0,490 нм), кальциту 
(d/n = 0,1875; 0,1912; 0,2087; 0,2285; 0,248; 0,304 нм) та CaO∙Al2O3∙10H2O 
(d/n = 0,357; 0,472; 0,71 нм), наявність яких у складі бетону забезпечують його 
міцність. Зменшене значення усадки виробів під час висихання обумовлене 
кристалізацією етрингіту (d/n = 0,386; 0,97 нм). 

За результатами випробувань встановлено, що розроблений газобетон марки 
D200 відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-45:2010 «Будівельні матеріали. Бетони 
ніздрюваті. Загальні технічні умови». При цьому значення міцності на стиск і 
середньої густини зразків дослідної партії та зразків, одержаних у лабораторії на 
кафедрі хімічної технології силікатів, знаходилися в межах допустимої похибки. 

На підставі проведених випробувань можна стверджувати, що отримано новий 
конкурентоздатний теплоізоляційний матеріал на основі доступної та екологічної 
сировини. 
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В промышленных регионах накоплено большое количество отходов 

производств различных отраслей промышленности ухудшающих экологию. К ним 
относятся отходы углеобогащения и отсев доломита. 

Отходы углеобогащения представлены глинистыми минералами, кварцем, 
пиритом небольшим количеством карбонатов, примесями и горючими веществами. 
Отсевы доломитасостоят из доломита и примесей. Примеси отходов 
углеобогащения и отсевов доломита включают, щелочные оксиды натрия и калия. 
Утилизация и переработка этих отходов незначительна. 

Исходя из минералогического состава отходов углеобогащения, содержания в 
них топливных компонентов возможна их утилизация в шихте для производства 
автоклавного вяжущего низкотемпературного обжига – доломитового 
романцемента. Это позволит снизить затраты на сырь  и технологическое топливо. 

Романцемент получают из мергелей или доломитизированных мергелей, а 
также из шихты содержащей известняк и глину. При обжиге образуются 2СаОSiO2, 
3СаAl2O3, 2СаОAl2O3SiO2, CaO, MgO и CaCO3. В процессе обжига возможно 
образование спуррита, который может снижать прочность вяжущего. Существуют 
исследования в которых спуррит разлагается при температурах более 820 0С, а в 
других разложение происходит при 900-9500С. Поэтому проводилось исследование 
минералогического состава вяжущего обожж нного при 850-900 0С. 

Исследованиеминералогического состава и прочности автоклавного вяжущего, 
проводилось на шихте включающей отсев доломита и отходы углеобогащения 1:0,5. 
Сырьевая смесь размалывалась совместным сухим помолом до тонины частиц 
обеспечивающих 85% прохода через сито № 008. Компоненты шихты и шихта 
подвергались термографическому исследованию при скорости нагрева 5 0С в 
минуту. 

Термографическими исследованиями выявлено, что начиная со 120 0С в отсеве 
доломита происходит распад доломита на карбонаты магния и кальция, а с 400 0С 
карбонат магния диссоциирует с выделением MgO и CO2. В интервале температур 
400-750 0С продолжается распад доломита и дисоциация карбоната магния. При 
температуре 750-780 0С оставшийся карбонат магния быстро диссоциирует на MgO 
и CO2. Начиная от 715 0С и до 790 0С образуется тв рдый раствор карбоната магния 
в карбонате кальция, а в контактных зонах легкоплавкие двойные соли R2Mg(CO3)2 
и R2Cа(CO3)2. Образование тв рдого раствора определено по наложению 
эндоэффекта при 780 0С соответствующего диссоциации MgCO3 на эндоэффект при 
820 0С разложения СаСО3. Плавление R2Mg(CO3)2 и образование микрорасплава в 
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контактных зонах при температуре 750-790 0С увеличивает температуру выделения 
MgO. 

Из шихты формовали гранулы размером 10-20 мм которые обжигали при 
температурах 850-900 0С. Полученное вяжущее измельчали и подвергали 
рентгенофазовому исследованию на дифрактометре Дрон 4. 

По полученным дифрактограммам проводили идентификацию соединений 
присутствующих в образцах вяжущих. Установлено, что основными соединениями 
являются: MgO, CaO; 2CaOSiO2; 2CaOAl2O3SiO2; [2(2CaOSiO2) CaCO3 + 
3CaOAl2O3]; CaSO4; SiO2; CaCO3. В интервале 800-820 0С образуется микрорасплав 
стимулирующий взаимодействие СаО с SiО2 и Al2O3, что приводит к формированию 
2СаОSiO2 , 2СаОAl2O3SiO2. В процессе формирования часть 2СаОSiO2 с участием 
расплава взаимодействует с недиссоциированным СаСО3 образуя 2(СаОSiO2)СаСО3. 

Проведенными исследованиями выявлено, что в результате обжига при 
температурах 850-900 0С из шихты отсева доломита и отхода углеобогащения в 
смеси формируются соединения в следующих количествах 2СаОSiO2 (29,2-38,1%); 
2СаОAl2O3SiO2 (18,1-51,4%); 2(2СаОSiO2)СаСО3+ 3СаОAl2O3 (36,6-30,3%) от 
содержания в смеси MgO. Первые величины содержания соединений относятся к 
температуре 8500С, а последние к температуре 900 0С.За сто процентов принято 
содержание в вяжущих MgO, а содержание остальных основных соединений 
определялось по отношению к содержанию MgO, по интенсивностям 
дифракционных максимумов характерных для конкретных соединений. Для 
спуррита и трехкальциевого алюмината основные дифракционные максимумы 
совпадают, поэтому определяли их суммарное содержание. 

Геленит (2СаОAl2O3SiO2) испуррит (2CaOSiO2 СаСО3) при твердении вяжущего 
являются мало активными соединениями. При этом содержание в вяжущем геленита 
в 1,23 раза превышает содержание двухкальциевого силиката при повышении 
температуры с 850 до 900 0С.Полученное вяжущее размалывали до удельной 
поверхности 4500 см2/г, а затем формовали образцы влажностью 10%. 
Отформованные образцы подвергали автоклавной обработке при температуре 1750С 
и давлении 0,8МПа. Наибольшая прочность вяжущего 33,9 МПа достигается в 
процессе обжига при 875 0С в течение 120 минут. 
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На даний часперспективним є виробництво теплоізоляційнихстінових 

матеріалів, застосування яких сприяє зниженню енерговитрат при їх експлуатації. 
Асортимент вказаних виробів досить широкий, але їх недоліком є незначна міцність 
на стиск. Навпаки, силікатна цегла має значну міцність та суттєво програє за 
показниками теплопровідності. 

Створення матеріалів автоклавного твердіння на основі вапняно-
кремнеземистого в’яжучого, які відрізняються високими теплоізоляційним 
характеристиками, достатньою міцністю та низькою собівартістю виробництва, є 
актуальною задачею. 

Можливість використання в якості сировини практично всіх твердих 
промислових відходів та вторинних продуктів, гнучкість технології з можливістю її 
швидкого переналагодження на випуск виробів та конструкцій будь-якої форми, 
розмірів та щільності (від телоізоляційних до конструктивних) при високому рівні 
механізації та автоматизації, а також значні резерви підвищення якості продукції та 
ефективності виробництва обумовлюють перспективність розвитку виробництва 
силікатної цегли. 

В роботі, для досягнення поставленої мети, вирішувались питання 
вдосконалення вапняно-кремнеземистого в’яжучого, вибору режимів підготовки 
силікатної маси, формування цегли-сирцю та гідротермальної обробки. 

Низька міцність обумовлюється процесами руйнації зерен ніздрюватого 
заповнювача під час формування. Таким чином, утворення нової поверхні, не 
вкритої плівкою в’яжучого, негативно впливає на механічні властивості 
синтезованого матеріалу. Тому при ущільненні силікатних мас слід враховувати 
механічні властивості заповнювачів певного виду.  

Вдосконалення складу вапняно-кремнеземистого в’яжучого, за рахунок 
аморфізації кремнеземистої складової, дозволяє підвищувати показники 
міцності кінцевого продукту в широких межах та інтенсифікувати 
гідротермальну обробку. 
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Розширення номенклатури та збільшення об’ємів виробництва 

теплоізоляційних і конструкційно-теплоізоляційних виробів на основі мінеральних 
в'яжучих і мінеральної сировини є актуальним завданням, так як такі матеріали, як 
ніздрюваті бетони, газоскло, піно- і газокераміка, відносяться до групи ефективних, 
довговічних, екологічно нешкідливих і пожежобезпечних будівельних 
утеплювачівУкраїни. Потребу будівельного комплексу в таких матеріалах можливо 
частково забезпечити за рахунок розробки складів і технології виробництва 
штучних виробів з газогіпсу. Гіпсові матеріали та вироби за основними показниками 
(трудомісткості виготовлення, економії паливно-енергетичних ресурсів, 
гігієнічності, естетичним і іншим якостям) мають безсумнівні переваги при 
використанні їх в середині приміщень у будинках різного призначення. 

В даний час попит на гіпсові матеріали в будівництві постійно зростає. 
Підприємства України збільшують об’єми випуску і розширюють асортимент 
виробів. 

До ніздрюватих матеріалів на основі гіпсу відносяться газогіпс, піногіпс, 
мікропористий гіпс. Створення високопористої структури гіпсового виробу 
можливо за рахунок поризації гіпсової маси із застосуванням нових видів 
комплексних газоутворюючих компонентів. При цьому необхідно визначити 
технологічні умови оптимального формування структури поризованих гіпсових 
виробів та  методи підвищення їх міцності. 

В роботі проведено дослідження складів і технологічних принципів отримання 
поризованих гіпсових будівельних матеріалів із застосуванням різних видів 
газоутворювачів. Наукова новизна роботи полягає у встановленні особливостей 
формування структури поризованих виробів на основі гіпсових в'яжучих речовин з 
використанням газоутворювачів і регуляторів термінів тужавлення формувальної 
маси, що забезпечують максимальне газовиділення і набір структурної міцності 
поризованих гіпсових мас та підвищення механічної міцності гіпсових виробів.  При 
цьому встановлено наступне: 
1) для отримання газогіпсових виробі вможе бути ефективно використано 
введення до складу суміші газоутворюючих добавок; 
2) введення сповільнювачів тужавлення (тетраборнокислий натрій і 
фосфорнокисла сіль кальцію)  дозволяє подовжити тужавлення поризованої 
гіпсобетонної маси. Оптимальна температура суміші в момент газоутворення 
складає 30 - 40 °С. 
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Теплоизоляционные материалы относятся к числу эффективных строительных 
материалов, позволяющих существенно снизить материалоемкость и стоимость 
зданий и сооружений. 

Цель теплоизоляции – ограничить количество передаваемого тепла. Однако 
для достижения значительного теплосопротивления необходимо либо применять  
ограждения большой толщины, что экономически нецелесообразно, либо 
использовать теплоизоляционные материалы, позволяющие значительно уменьшить 
толщину ограждения. 

Малая теплопроводность этих материалов объясняется наличием большого 
количества пор, заполненных воздухом, который в неподвижном состоянии 
является плохим проводником тепла. 

В строительстве теплоизоляционные материалы используются для изоляции  
зданий. Это позволяет снизить массу ограждающих конструкций и тем самым 
снизить транспортные и ремонтные расходы, а также сократить расход топлива на 
отопление зданий; повысить комфортность помещений. 

Решающее значение для повышения теплозащитных свойств зданий  имеет 
разработка и применение долговечных, экологически безвредных материалов, 
сохраняющих теплотехнические показатели в период эксплуатации. Этим 
требованиям соответствуют  теплоизоляционные  материалы (полистиролбетоны)  
при условии снижения их средней плотности, повышения прочности и 
однородности. 

Полистиролбетон является на сегодняшний день строительным материалом, 
имеющим потенциально широкий рынок сбыта.  

Основной задачей, по мнению многих специалистов, является снижение средней 
плотности полистиролбетона с целью повышения эффективности его 
теплозащитных свойств. Получение такого  теплоизоляционного бетона может быть 
достигнуто при использовании  портландцемента, пенополистирольных гранул, 
модифицирующих добавок, поверхностно-активных веществ и особых 
технологических приемов. 

На кафедре ХТВМ УГХТУ проводятся исследования по усовершенствованию 
технологии изготовления полистиролбетона, который представляет  собой легкий 
бетон, который формуется прямо на строительной площадке, состоящий из 
вспененных полистирольных гранул, обработанных специальной добавкой, 
позволяющей гранулам оставаться  в  растворе и не всплывать, цемента и воды. 
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Використання термодинамічного методу аналізу в технології силікатів в 

останні роки є невід'ємною частиною наукових досліджень. З огляду на високу 
енергоємність процесів, що протікають в технології тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів, що зумовлює проведення великої кількості дорогих 
експериментів, термодинамічні дослідження дозволяють встановити перевагу і 
напрямок протікання реакцій, а також стійкість сполук, що утворюються і вибрати 
оптимальні режими їх протікання. Це дозволяє значно зменшити проведення 
реальних експериментів та сконцентрувати увагу на найбільш ймовірних. 

При виробництві газобетонів в якості газоутворювача можливе використання 
феросиліцію, при взаємодії якого з лужним матеріалом і водою утворюється водень, 
який поризує твердіючу систему. В якості продуктів такої гідратації можливе 
утворення таких гідросилікатів кальцію, як тоберморит, фошагіт, ксонотліт, гіроліт, 
океніт і гіллебрандит, які мають найбільш погоджені вихідні термодинамічні 
характеристики. 

Основні реакції в системіFeSi - Cа(OH)2 - H2O були розглянуті при наступних 
співвідношеннях гідроксиду кальцію до феросиліцію: 1: 2; 2: 3; 5: 6; 6: 6; 4: 3 і 2: 1 
(при постійній чи близькій до постійної кількості молей води для всіх реакцій 
одного співвідношення). 

Виявлено, що найменшим значенням зміни енергії Гіббса реакцій утворення 
гідросилікатів відповідають стехіометричні співвідношення вихідних компонентів: 

Ca(OH)2:FeSi = 1:2 
Ca(OH)2+2FeSi+11H2O →CaO∙2SiO2∙2H2O+7H2+2Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 700,546 кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi = 2:3 

2Ca(OH)2+3FeSi+15,5H2O →2CaO∙3SiO2∙2,5H2O+10,5H2+3Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 1088,700кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi = 5:6 

5Ca(OH)2+6FeSi+30,5H2O→5CaO∙6SiO2∙5,5H2O+21H2+6Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 =2223,944 кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi = 6:6 

6Ca(OH)2+6FeSi+25H2O →6CaO∙6SiO2∙H2O+21H2+6Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 2341,559кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi = 4:3 

4Ca(OH)2+3FeSi+12,5H2O →4CaO∙3SiO2∙1,5H2O+10,5H2+3Fe(OH)3,  
– ΔG0

298 = 1162,240кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi = 2:1 



 

68 
 

2Ca(OH)2+FeSi+5,08H2O→0,17[5CaO∙6SiO2∙5,5H2O]+3,5H2+0,39[3CaO∙Fe2O3∙6H2O]+0,22Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 421,771 кДж/моль. 
Характер зміни енергії Гіббса від температури неоднозначний і залежить від 

співвідношення гідроксиду кальцію і феросиліцію в системі, що гідратується. Так, 
при співвідношенні реагентів 1:2 термодинамічно стійкішим до 420 К є гіроліт, але з 
подальшим ростом температури більш стійкішим виявляється океніт; при 
співвідношенні Ca(OH)2:FeSi = 2:1 і Ca(OH)2:FeSi = 6:6у міру зростання температури 
термодинамічно стійкішимза всі інші гідросилікати кальцію з великим відривом у 
1,65 рази виявляється гіллебрандит та з відривом 1,15 рази ксонотліт. 

В системіFeSi2–Cа(OH)2–H2O, були розглянуті реакції при аналогічному 
співвідношенні гідроксиду кальцію до феросиліцію: 

Ca(OH)2:FeSi2 = 1:2 
Ca(OH)2+FeSi2+8H2O →CaO∙2SiO2∙2H2O+5,5H2+Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 771,066кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi2 = 2:3 

2Ca(OH)2+1,5FeSi2+11H2O →2CaO∙3SiO2∙2,5H2O+8,25H2+1,5Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 1194,479 кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi2 = 5:6 

5Ca(OH)2+3FeSi2+21,5H2O→5CaO∙6SiO2∙5,5H2O+16,5H2+3Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 2435,504кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi2 = 6:6 

6Ca(OH)2+3FeSi2+22H2O→2[2CaO∙3SiO2∙2,5H2O]+16,5H2+0,67[3CaO∙Fe2O3∙6H2O]+1,67Fe(OH)3, 
– ΔG0

298 = 2463,866 кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi2 = 4:3 

4Ca(OH)2+1,5FeSi2+8H2O →4CaO∙3SiO2∙1,5H2O+8,25H2+1,5Fe(OH)3,  
– ΔG0

298 = 1268,019кДж/моль 
Ca(OH)2:FeSi2 = 2:1 

2Ca(OH)2+0,5FeSi2+3,58H2O→0,17[5CaO∙6SiO2∙5,5H2O]+2,75H2+0,25[3CaO∙Fe2O3∙6H2O]+0,42Са(OH)2, 
– ΔG0

298 = 476,916кДж/моль 
Аналіз результатів показав, що для співвідношення Ca(OH)2:FeSi2 = 6:6 до 

температури 350 К більш термодинамічно стійкіший – ксонотліт, але при 
температурі вище 350 К більшу стійкість має тоберморит. Так, при співвідношенні 
Ca(OH)2:FeSi2 = 4:3у міру зростання температури термодинамічно стійкими 
являються гіроліт і фошагіт та коли температура досягає позначки 333,15 К більш 
стійкішим виявляється – фошагіт. 

Таким чином, проведені термодинамічні дослідження вказують на можливість 
здійснення направленого синтезу мінералогічного складу продуктів гідратації в 
системі, що вивчається, а також розширити уявлення про механізм гідратації 
в’яжучих вцілому, зокрема в системах, що включають феросиліцій різного хімічного 
складу. 
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В настоящее время основой для выбора вида топлива в производстве извести 

является не технологическое удобство использования, а разница в удельной 
стоимости гигакалории, получаемой при его сжигании. Анализ предложений разных 
видов топлива по Ровенской области Украины, где расположено Любомирское 
известисиликатное предприятие (ЛВСП), показал, что минимальную удельную 
стоимость имеют обрезки и другие отходы распиловки древесины.На текущий 
момент они частично сжигаются, а частично используются как в производстве 
древесных плит, так и перерабатываются в топливный брикет и пелету для замены 
природного газа в бытовых и промышленных котельных установках.   

Естественно, что как отходы древесины, так и продукты их переработки не 
могут непосредственно использоваться при обжиге во вращающейся печи, и 
требуют предварительной подготовки. Часто для этой цели используется 
газификация измельч нного древесного топлива в газогенераторах и биореакторах, 
так как использование полученного генераторного или биогаза мало отличается от 
природного и не требует принципиальных изменений в работе печного 
оборудования. Недостаток таких установок – высокая стоимость строительства и 
эксплуатации, сравнимая с основным производством. Альтернативой является 
прямое сжигание измельч нногобиотоплива, широко применяемое в мирепри 
производстве цементного клинкера.На Украине, во вращающихся печах такое 
биотопливо как шелуха подсолнечника, частично заменяет природный газ при 
обжиге извести на Криворожском ГОК и при обжиге шамота на Ватутинском 
комбинате огнеупоров. 

При теоретической проработке проекта топливоподготовки для ЛВСП рабочая 
влажность древесины принималась 10%, а теплота сгорания 16000кДж/кг. 
Проведенные расч ты скорости сгорания частиц древесины в зависимости от их 
размера показали, что древесина для полного сгорания во вращающейся печи 
57х2.5м должна быть измельчена до размера менее 1мм. Как базовое топливо была 
принята щепа из отходов лесопеработки сосны, развитый рынок которой существует 
в Ровенской области. 

Технологическая схема топливоподготовки включает в себя следующее 
основное оборудование: бункер запаса емкостью 50м3 с питателем «живое дно»; 
сушильный барабан с теплогенератором работающим на щепе; молотковую 
дробилку первичного измельчения и роторную мельницу финишного измельчения 
до фракции -1мм. Молотая древесина хранится в двух бункерах мкостью по 70м3.   
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КОМПЛЕКСНА АКТИВАЦІЯ ЗАКЛАДНИХ СУМІШЕЙ 
 

Калішенко Ю. Р., Сігунов О. О., Кравченко Т. В. 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»  

м. Дніпро,Україна  
 

На шахтах гірничозбагачувального комплексу в Україні і закордоном існує 
проблема наявності великої кількості порожнин які виникли після виробітки 
корисних копалини. 

Одним із найефективніших способів ліквідації порожнин є закладання їх 
в’яжучими сумішами, які після затвердіння запобігають зсуву породи. Для 
зменшення вартості таких закладних сумішей використовуються ДГШ в якості 
в’яжучого. Проте на даний момент металургійні підприємства України працюють не 
на повну потужність і існує нагальна потреба зменшити витрати ДГШ в складі 
закладки. 

Метою дослідницької роботи є хімічна активація безклінкерних закладних 
сумішей, що використовують для заповнення вироблених підземних просторів на 
гірничо-збагачувальних комбінатах (ГЗК), які містять доменний гранульований 
шлак ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (ДГШ ПАТ «ДМК»). 

При виконанні дослідницької роботи для виготовлення закладної суміші 
використовувались такі сировинні матеріали: доменний гранульований шлак ПАТ 
«Дніпровський металургійний комбінат» (ПАТ «ДМК») та річковий пісок. В якості 
активаторів використовувались: гіпсовий камінь ПП «Скала Інтер» (родовища с. 
Пилипче, Борщинського р-ну Тернопільської обл.), вапно негашене комове ТОВ 
«Дніпропетровський завод стінових матеріалів», 2CaCl  (кваліфікації «ч»), 32CONa  
(кваліфікації «ч»). 

Найбільш дієвішими для «збудження» шлаку до самостійного гідратаційного 
тверднення є добавки-активатори. До таких в першу чергу відносять вапно (лужний 
збудник) та гіпсовий камінь (сульфатний збудник). Крім того в якості активаторів 
твердіння закладних сумішей раціонально використовувати соду та хлористий 
кальцій, які показали найбільшу ефективність використання і є доступними і не 
високовартісними. 

У зв’язку з цим була проведена комплексна активація закладних сумішей 
механічним і хімічним шляхами. З цією метою зв’язку, в закладні суміші розмелені 
протягом 30, 60 та 90 хвилин були введені в якості хімічних добавок в кількості 2,5; 
5; 7,5; 10 мас. % гіпсовий камінь, вапно, сода та хлористий кальцій. 

Гіпсовий камінь та вапно ретельно перемішувались всуху з ДГШ та піском. 
Сода і хлористий кальцій, попередньо розчинялись у воді затворення і вводилися до 
шлако-пісчаної суміші. Зразки у всіх випадках формували з В/Т=0,30. Умови 
зберігання були такими ж як і для бездобавочних закладних сумішей. 

Первинно в якості хімічного активатору був досліджений гіпсовий камінь (
OHCaSO 24 2 ). З метою визначення раціонального вмісту добавки, її кількість 

варіювалась від 2,5 до 10 мас. % від вмісту ДГШ із кроком в 2,5 одиниці. 
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Дослідження проводились на композиціях, які містили в своєму складі 15 мас.% 
ДГШ ПАТ «ДМК» та 85 мас. % річного піску. 

Після аналізу результатів і порівнянні значень міцності на стиск в марочному 
віці можна констатувати, що збільшення показника по відношенню до 
бездобавочного складу спостерігалося на 11% для зразків 30-хвилинного помелу, на 
27% – зразків 60-хвилинного, на 42% – зразків 90-хвилинного помелу. 

Найвищі показники міцності на стиск спостерігались на зразках заформованих 
після 90 хвилинного помелу. В цьому зв’язку для пісчано-шлакових закладних 
сумішей активованих гіпсовим каменем встановлено, що раціональним дозуванням 
активатора є 5 мас. % при одночасному помелі сировини протягом 90 хвилин. 

Ще однією хімічною речовиною, що досить часто використовується при 
виробництві бетонів для підвищення показників міцності та інших будівельних 
параметрів є кальцій хлорид ( 2CaCl ). Було встановлено, що найбільш раціональною 
концентрацією цієї добавки є 2,5 %-вий її вміст. Так значення марочної міцності 
показали, що по відношенню до бездобавочних зразків цей показник зріс для кубів з 
кальцій хлоридом (2,5 мас. %):  для композицій 30-хвилинного помелу на 42 %; для 
композицій 60-хвилинного помелу на 13%; для композицій 90-хвилинного помелу 
на 46%. 

Після аналізу результатів встановлено, що зі збільшенням тонини помелу з 
одночасною хімічною активацією, межа міцності на стиск зростає. Рекомендований 
час помелу закладної суміші з 2CaCl в якості активатора складає до 90 хвилин при 
одночасному вмісті добавки не більше 2,5 мас. % від вмісту ДГШ. 

За таким же принципом були досліджені ще дві речовини: негашене вапно та 
натрій вуглекислий. 

Аналіз результатів показав, що зразки активовані вапном не показали 
збільшення міцності по відношенню до бездобавочних закладних сумішей. В той же 
час 32CONa  виявився досить ефективним прискорювачем твердіння і рекомендована 
концентрація його складає 2,5 %. 
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Стаднік В. О.,Мусіна А. О., Кравченко Т. В.,Сігунов О. О. 

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

 
Існуюче економічне становище на гірничодобувних підприємствах України 

визначає напрямок дослідних і конструкторських робіт на пошук, обґрунтування 
параметрів і розробку технологій, що передбачають зниження витрат на видобуток 
при високому рівні кількісних і якісних показників вилучення корисної копалини з 
надр. 

Метою дослідницької роботи є встановлення можливості підвищення 
міцностних характеристик закладних сумішей шляхом їх механічної активації при 
помелі компонентів до різної дисперсності. 

При виконанні дослідницької роботи для виготовлення закладної суміші 
використовувались такі сировинні матеріали: ДГШ ПАТ «ДМК» та річковий пісок. 

При виконанні дослідницької роботи при розробці закладних сумішей 
проводився аналіз можливості застосування в якості в‘яжучого, доменного 
гранульованого шлаку ПАТ «ДМК». Для порівняльного аналізу використовувались 
данні по фізико-хімічним властивостям доменних гранульованих шлаків 
Дніпровського металургійного заводу, м. Дніпро (ДГШ І) та ПАТ «АрселорМиттал 
Кривий Ріг» (ДГШ ІІ) отримані на кафедрі ХТВМ раніше. 

Порівняння дисперсності з даними по ДГШ І та ДГШ ІІ, проведеними раніше, 
показали їх різницю по модулю крупності та середньомедіанним розмірам суміші 
часток. 

Аналіз величини модулів крупності дослідженого шлаку, а також 
середньомедіанні діаметри частинок і насипна маса матеріалу показали, що 
вихідний досліджуваний шлак має досить невисокі значення модуля крупності та 
інших показників дисперсності в порівнянні з іншими шлаками. 

В якості заповнювача в закладних сумішах використовувався річковий пісок. 
Основними якісними характеристиками піску є насипна маса та зерновий 
склад.Аналіз гранулометричного складу піску та визначення вмісту в ньому 
глинистих, пилевмісних та мулистих частинок, який становить 2,8 мас. % свідчать 
про відповідність його вимогам, які пред‘являються до мілких пісків, які можуть 
бути використані в якості заповнювача при виготовлені будівельних розчинів. 

Практика отримання різних в‘яжучих матеріалів показала необхідність 
характеризувати матеріали, які піддаються тонкому подрібненню по відношенню їх 
до розмелу. 

Існує значна кількість методик таких досліджень, які обирають в залежності 
від мети, яка ставиться для продукту, що отримується. В дослідницькій роботі для 
проведення вищевказаного випробування прийнята методика, розроблена В. В. 
Товаровим в Гіпроцементі. 
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Оскільки з проведених раніше на кафедрі ХТВМ випробувань відомо, що 
дисперсність 10 % залишку на ситі № 008 для порівняльного ДГШ І досягається 
через 65 хвилин, а для ДГШ ІІ через 80 хвилин., можна зробити висновок, що 
розмелюваність шлаку, що досліджується, краща на 8 та 25 % розмелюваності ДГШ 
І та ДГШ ІІ, відповідно. 

Таким чином, використання для закладних сумішей ДГШ Дніпровського 
металургійного комбінату, в порівнянні з гранульованими шлаками інших двох 
металургійних підприємств Дніпропетровської області, надасть можливість істотно 
зекономити час і ресурси на їх помел до заданої дисперсності. 

Під час дослідів було виявлено, щобільш трудоємний процес помелу є для 
доменного гранульованого шлаку в порівнянні з річковим піском, тобтопитома 
поверхня в 3000 см2/г (на таку Sпит орієнтуються в цементній промисловості) для 
річкового піску формується через 30 хвилин, а для ДГШ ПАТ «ДМК» – приблизно 
через 47 хвилин. 

З метою отримання більш коректних значень, дослідження проводились на 
складах композиції, які містили 5; 10; 15; 30 мас. % шлакової складової. 

Водотверде відношення було встановлене В/Т=0,3.Оцінка впливу 
дисперсності закладної суміші на її міцності характеристики проводилась з 
використаними ДГШ та піску розмеленого в кульовому млині протягом 30, 60 та 90 
хвилин.Міцностні показники закладних сумішей визначали випробуванням на 
міцність при стиску зразків – кубиків в 3, 7 та 28 добовому віці. 

Аналіз проведених досліджень свідчить про дуже малу швидкість набору 
міцності і низькі її показники при стиску у всі строки лабораторних досліджень. 
Така тенденція набору міцності є доцільною, оскільки для подібного виду виробів 
визначення міцності в основному оцінюється в 3, 6 та 12 місячному віці. 

Результати досліджень показали, що із зростанням вмісту в закладних сумішах 
шлаку міцність при стиску збільшується. Так марочна міцність зразків із вмістом 
ДГШ 30 мас. % до 2 разів більша, ніж у зразків, які містять 5 мас. % шлаку. 

Встановлено, що збільшення часу помелу компонентів закладної суміші, в 
трубному шаровому млині яка містить ДГШ ПАТ «ДМК» до 90 хвилин не є 
раціональним, оскільки спостерігається певне зменшення міцності зразків. 
Найбільш оптимальним є помел матеріалу протягом 60 хвилин з 15 % вмістом ДГШ 
ПАТ «ДМК». 
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Метою дослідження було вивчення можливості одержання глиноземного 

цементу на основі вапняків Новогригоріївського кар’єру(Миколаївська обл.), що 
розробляється цементним заводом «ЮГцемент» ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» 
для виробництва портландцементу.В роботі досліджувалися 2 види вапняків з 
різних частин кар’єру під умовною назвою Північ І та Північ ІІ. Вапняки 
досліджувалися за допомогою рентгенофазового та диференційно-термічного 
методів аналізу 

Визначено, що основними мінералами вапняку складу Північ І  є кальцит, 
кварц, а також у невеликій кількості монтморілоніт та слюдисті мінерали, а 
основними мінералами вапняку складу Північ ІІокрім кальциту та кварцу є також 
монтморилоніт та польовий шпат.  

Як свідчать отримані результати проведених аналізів, вони добре узгоджуються 
з даними хімічного аналізу вапняків. А саме, за даними хімічного аналізу склад 
Північ І містить 7,70 мас.% SiO2 , а склад Північ ІІ містить 19,19 мас.% SiO2, який 
може входити до складу вапняку як у вигляді мінералу кварцу, так і разом з іншими 
мінералами, такими як монтморілоніт, польові шпати або слюди.  

На практиці для виробництва глиноземного цементу використовують вапняки, 
які містять не більше 3 мас.% SiO2 та 2 мас. % MgO.  

Якщо розглядати хімічний склад вапняків, то можна зробити наступні 
висновки: 

- Новогригоріївський вапняк складу Північ І містить достатню кількість CaO 
(48,72 мас. %), але вміст в ньому SiO2 (7,70 мас. %), майже в 2 рази перевищує 
нормативні вимоги; 

- Новогригоріївський вапняк складу Північ ІІ містить недостатню кількість CaO 
(41,94 мас. %), а вміст SiO2 (19,19 мас. %), значно перевищує допустимі вимоги – 
більше ніж у 6 разів.  

Отже, якщо обирати між цими двома вапняками, то найбільш придатним з них 
для отримання глиноземного цементу є вапняк складу Північ І. Для того, щоб 
знівелювати дещо підвищений вміст оксиду кремнію у обраному вапняку, було 
вирішено використати, як другий компонент сировинної  суміші, з яким до її складу 
вноситься  Al2O3,боксит родовища Ароайма (Гайана), який застосовується для 
отримання глинозему на Миколаївському глиноземному заводі (м. Миколаїв). 
Даний боксит характеризується, задовільним вмістом оксиду кремнію – 5,87 мас.%, 
при допустимих межах вмісту в бокситі SiO2 – (1 – 8) мас.%.  
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НТУ «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина,  
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Интенсивное совершенствование технологий в химической промышленности 

требует создания новых или улучшения эксплуатационных свойств уже 
существующих огнеупорных вяжущих материалов, используемых для футеровки 
тепловых агрегатов. Экспериментальные исследования, направленные на разработку 
подобных вяжущих материалов, являются слишком затратными и объемными. В 
связи с чем им предшествует теоретический метод исследования – 
термодинамический метод анализа субсолидусного строения многокомпонентных 
оксидных систем с целью определения оптимальной области получения вяжущих 
материалов со специальными свойствами.  

Система BaO-CoO-Al2O3 представляет огромный интерес с точки зрения 
получения на ее основе композиций, обладающих повышенной огнеупорностью, 
стойкостью к воздействию агрессивных сред и ионизирующего излучения. Ранее 
проведенными исследованиями осуществлен анализ твердофазных реакций, 
протекающих в системе BaO-CoO-Al2O3 с учетом всех стабильных двухфазных 
комбинаций, а также геометро-топологическая характеристика системы и ее фаз. В 
результате проведенных теоретических исследованийустановлено, чтооптимальной 
областью получения специальных материалов является область, ограниченная 
точками составов CoO-BaAl2O4-CoAl2O4, так как именно этот треугольник имеет 
наибольшую площадь и фазы с наибольшей вероятностью существования. Однако 
разбиение данной системы на элементарные треугольники проводилось без учета 
наличия в системе каких-либо соединений кроме исходных оксидов и известных 
бинарных соединений.  

Из литературных данных известно, что в аналогичной кальциевой системе 
СaO-CoO-Al2O3существует трехкомпонентное соединение Сa3СоAl4O10, в связи с 
чем было сделано предположение,что в рассматриваемой тройной системе BaO-
CoO-Al2O3 также возможно существование трехкомпонентного соединения 
Вa3СоAl4O10. С этой точки зрения интерес представляет проведение 
термодинамической оценки вероятности существования трехкомпонентного 
соединения составаВa3СоAl4O10 в системе BaO-CoO-Al2O3.  

С этой целью рассчитан состав вероятно существующего трехкомпонентного 
соединения, который находится на конноде СоАl2O4 – Вa3Аl2O6. Произведена 
оценка температуры и состава эвтектик в бинарном сечении СоАl2O4 – Вa3Аl2O6. В 
результате проведенных расчетов установлено, что состав эвтектикисечения 
СоАl2O4 – Вa3Аl2O6 близок к составу трехкомпонентного соединения(Вa3Аl2O6. – 85 
масс. %; СоАl2O4 – 15 масс. %). Таким образом, температура плавления 
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трехкомпонентного соединения Вa3СоAl4O10 близка к температуре плавления 
эвтектики и составляет 1946 К.  

В связи с отсутствием литературных данных об основных термодинамических 
характеристиках данного соединения рассчитана стандартная энтальпия 
образования трехкомпонентного соединения, стандартная энтропия и 
коэффициенты уравнения зависимости теплоемкости от температуры по методу 
Ландия Н. А. как для сложного кислородного соединения, состоящего из твердых 
оксидов, не имеющего полиморфных превращений. Таким образом, имея все 
необходимые данные, рассчитана зависимость величины свободной энергии Гиббса 
в интервале температур 800-2000 К для реакций образования соединения 
Вa3СоAl4O10 из чистых оксидов бария, кобальта и алюминия; из углекислого бария и 
оксидов алюминия и кобальта; из бинарных соединений СоАl2O4 и Вa3Аl2O6, а также 
из Вa3Аl2O6, ВaАl2O4, и СоО, так как именно в этом треугольнике предполагается 
расположение соединения Вa3СоAl4O10. Кроме того, рассчитана вероятность 
образования бинарных соединений из углекислого бария и оксидов алюминия и 
кобальта.  

Анализ соответствующих реакций показывает, что трехкомпонентное 
соединение Вa3СоAl4O10 образуется как из чистых оксидов бария, кобальта и 
алюминия; так и из углекислого бария и оксидов алюминия и кобальта во всем 
интервале температур, а из СоАl2O4 и Вa3Аl2O6 не образуется.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что более предпочтительным с 
точки зрения термодинамики является образование трехкомпонентного соединения 
из углекислого бария и оксидов алюминия и кобальта, чем из бинарных соединений. 
Из этого следует, что для выбора оптимальной области необходимо дополнительное 
исследование субсолидусного строения системы BaO-CoO-Al2O3 с учетом тройного 
соединения и экспериментальное подтверждение его наличия в данной системе.  
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При производстве строительных материалов широко применяется побочный 

промышленный продукт – доменный шлак. Его использование имеет ряд 
преимуществ для окружающей среды: низкие энергетические затраты, утилизация 
отходов, снижение выбросов парниковых газов и вредных веществ.  

Силикатный кирпич, благодаря относительной дешевизне, экологичности и 
доступности сырьевых материалов, не теряет популярности. Технологический цикл 
занимает от 12 до 18 ч при давлении в автоклаве 0,8 – 1,5 МПа, сырьем являются 
известь, песок и вода. 

Целью исследования является изучение процессов гидратации в сырьевой 
смеси для изготовления силикатного кирпича с добавками техногенных отходов.  

Сырьевые материалы:известь; отход мелющих тел для шаровых мельниц 
(основная фаза β-кварц); доменный отвальный шлак (основные фазы – геленит, 
мелилит, ранкинит, форстерит); песок; раствор магний сульфата. Составы сырьевых 
смесей для изготовления образцов силикатного кирпича, мас. %: 1) известь – 10,5, 
отход мелющих тел – 0,5, песок – 79, вода; 2) известь – 5,0, отход мелющих тел – 
10,0, доменный шлак – 6, песок – 79, раствор магний сульфата. Образцы 
силикатного кирпича обрабатывалив автоклаве при давлении 0,6 МПа в течении 2 – 
6 ч. Фазовый состав исследовали методами РФА и ДТА. 

В результатеисследований установлена возможность получения образцов 
силикатного кирпича с добавками отхода мелющих тел для шаровых мельниц и 
доменного отвального шлака при давлении в автоклаве 0,6 МПа. Продуктами 
гидратации сырьевой смеси с добавкой кремнеземистого отхода мелющих тел 
являются Са(ОН)2и CSH - фазы. Продуктами гидратации сырьевой смеси с добавкой 
доменного шлака являются CSH - фазы и гидроталцитMg6Al2CO3(OH)16∙4H2O. 
Добавка к известково-кремнеземистой сырьевой смеси молотого доменного 
отвального шлака и раствора MgSO4 ускоряет набор прочности в сроки 
гидротермальной обработки 4 – 6 ч, что объясняется образованием большего 
количества CSH– фаз. Доменный шлак активируется гидротермальными условиями, 
наличием щелочной среды, образующейся при гидратации извести, а также 
наличием сульфат-ионов и активного кремнезема. Прочность образцов с 
комплексной шлаковой добавкой, изготовленных по режиму 0,6 МПа – 6 часов, 
вдвое превышает прочность известково-кремнеземистых образцов и составляет 40 
МПа. 
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На сегодняшний день развитие современных отраслей промышленности 

указывает на необходимость создания новых эффективных вяжущих материалов 
полифункционального назначения с комплексом заданных свойств, а именно: 
высокие прочностные характеристики, коррозионная и химическая стойкость в 
агрессивных средах и расплавах, радиационная стойкость, повышенные 
электрофизические и защитные свойства,и др. Такие вяжущие материалыможно 
получить на основе композиций трехкомпонентной системы ВаО–Аl2О3–
Fе2О3.Фазовый состав данных цементоввключает в себя моноалюминатбария, 
обладающий гидравлической активностью, а также гексаферрит бария,который 
обеспечивает вяжущим материалам защитные свойства.Получение защитных 
вяжущих материалов основано на целенаправленном синтезе трехкомпонентных 
смесей заданного химического состава. 

В системе BaO − Аl2О3 − Fe2O3проведен комплекс исследований,что 
позволило определить рациональную область для получениязащитных материалов 
отэлектромагнитного излучения.  

В результате проведенных исследований барийсодержащих цементов 
определены физико-механические и технические свойства: водоцементное 
отношение – 0,12 – 0,14; сроки схватывания – начало схватывания от 35 до 50 мин., 
конец – от 1 часа 20 мин до 1 часа 40 мин.; прочность– до 54,2 МПа; остаточная 
индукция – 0,21 Тл;коэрцитивная сила – 340 кА/м; удельное электрическое 
сопротивление – 1,5∙105 Ом∙м; температура Кюри– 465 оС. Установлено, что 
предложенный барийсодержащий цемент в зависимости от толщины экрана 
уменьшает электромагнитное излучение до 25 дБ в диапазоне частот 80 – 100 кГц. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны 
теоретические основы получения на основе композиций системы 
BaO − Аl2О3 − Fe2O3защитных барийсодержащих цементов, которые включают в 
себя соединения, обладающие гидравлической активностью, а также соединения, 
которые обеспечивают вяжущим материалам защитные свойства. Полученные 
барийсодержащие цементы с высокими эксплуатационными характеристиками 
могут применяться как вяжущий материал всоставе бетонов для изделий различной 
конфигурации, а также в качестверастворов для шовного материала. 
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Для разобщения продуктивных пластов, как показал достаточно длительный 

опыт бурения глубоких скважин, наиболее эффективным материалом являются  
растворы на основе минеральных вяжущих веществ. 

Использование тампонажных цементов для нефтяных скважини отсутствие 
некоторых его составляющих, определяет необходимость изучения разных составов 
клинкера. Применение отходов химической промышленности решают некоторые 
проблемы. Так введение в структуру цементного клинкера хромитных и ферритных 
добавок улучшает его физико-химические характеристики. В связи с этим 
представляет интерес изучение системы CaO – Al2O3 – Fe2O3 – Cr2O3. 

Четырехкомпонентная система CaO – Al2O3 – Fe2O3 – Cr2O3 достаточно 
подробно описана Бережным. При разбиении данной системы не учитывалось 
образование трехкомпонентного соединения Сa6Al4Cr2O15 в системе CaO – Al2O3 – 
Cr2O3, что вызывает значительные трудности при разработке составов тампонажных 
материалов на основе алюмохромитных вяжущих материалов. Изучение этой 
системы позволит прогнозировать их физико-механические и технические свойства, 
а также поведение в условиях службы. 

Для установления стабильных коннод в указанной системе применяли 
термодинамический и геометро-топологический методы анализов. При разбиении 
концентрационного тетраэдра на элементарные было установлено две «внутренние» 
конноды, проходящих в трехмерном пространстве концентрационного тетраэдра: 
Сa6Al4Cr2O15 – Ca4Al2F2O10; Ca4Al2F2O10 – CaCr2O4, предопределяющих наличие 15 
элементарных тетраэдров в субсолидусной области. Исключая тетраэдры с 
простыми оксидами наименьшую степень асимметрии (1,87) имеет тетраэдр 
CaCr2O4 – CaFe2O4 – CaAl2O4–Ca4Al2Fe2O10. Входящие в состав данного тетраэдра 
фазы обладают наибольшей вероятностью существования в системе CaO – Al2O3 – 
Cr2O3 – Fe2O3, что позволит разработать устойчивую технологию создания 
тампонажных материалов на основе кальциевого алюмохромитного цемента без 
специальных приемов по обеспечению высокой точности дозировки исходных 
компонентов. Также при проектировании составов вяжущих материалов 
необходимо избегать области локализации тройного соединения, поскольку его 
сосуществование с СаО будет приводить кобразованию портландита в цементном 
клинкере и значительному снижению прочности. 
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В настоящее время большее значение в химической промышленности 
Украины приобретают неформованные огнеупоры и огнеупорные цементы. К числу 
наиболее изученных огнеупорных вяжущих относится глиноземистый цемент, 
который является основой для разработки неформованных огнеупоров. 
Глиноземистый цемент обладает весьма ценными свойствами, из которых в первую 
очередь следует отметить высокую прочность, жаростойкость, стойкость в 
агрессивных средах. Производство глиноз мистого цемента связано с 
определ нными трудностями в связи с отсутствием на Украине месторождений 
основного компонента (боксита), входящего в состав глиноземистого цемента. 
Получение глиноз мистых цементов при использовании отходов химической 
промышленности является актуальным направлением расширения сырьевой базы 
производства алюминатных цементов. В данный момент представляется 
возможность использования в составе сырьевой смеси для глиноз мистого цемента, 
вместо глинозема, отхода катализатора с содержанием 80 масс. % Al2O3 и 20 масс.% 
CoO. 

Однако для применения кобальтсодержащих отходов требуется проведение 
исследований по изучению строения трехкомпонентной системы CaO-Al2O3-CoO, 
которая является физико-химической основой разработки составов глиноз мистых 
цементов на основе представленных отходов. 

Строение диаграммы состояния системы CaO-Al2O3-CoO изучено 
недостаточно, исследования различных авторов выявили, что в системе существует 
трехкомпонентное соединение Ca3CoAl4O10, что требует пересмотра ее строения.  

В результате проведенных исследований установлено, что система CaO-Al2O3-
CoO разбивается на 9 элементарных треугольников, которые значительно 
отличаются между собой по геометрическим характеристикам. Максимальную 
площадь существования имеет элементарный треугольник Ca3Al2O6–CaO–CoO 
(0,3774), а минимальную – треугольник CaAl2O4–Ca12Al14O33–Ca3CoAl4O10 – (0,0219). 
При анализе степени асимметрии треугольников установлено, что элементарный 
треугольник CaAl2O4–Ca12Al14O33–Ca3CoAl4O10отличается наименьшей степенью 
асимметрии в системе Наибольшая вероятность существования фаз CoO (0,3029), 
CаO (0,1258) и Ca3Al2O6 (0,1715), входящих в состав треугольника с максимальной 
площадью. 

Геометро-топологические характеристики системы технологически важны для 
прогнозирования степени точности дозировки компонентов, а также необходимого 
времени их смешения перед синтезом материалов с заданным фазовым составом. 
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СЕКЦІЯ 4 
 

Технологія емалей, 
емалевих та інших 

склопокриттів 
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СВОЙСТВА БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКЛОФРИТТ И ПОКРЫТИЙ НА ИХ 
ОСНОВЕ 

 
Голеус В.И. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет»  
г. Днепр, Украина 

 
Практика получения стекловидных покрытий на стали показывает, что при 

температурах обжига для формирования сплошного покрытия вязкость (η) расплава 
стекла должна быть в пределах 103-104 П, а его поверхностное натяжение (σ) – (230-
310)∙10-3 Н/м.  Для получения согласованого спая эмалевого покрытия со сталью 
температурный коэффициент линейного расширения (α) стекла должен иметь 
значение в пределах (80-100)∙10-7 1/К.  Для получения антикоррозионных покрытий 
водоустойчивость (В) эмалевых фритт должна соответствовать 2-3 
гидролитическому классу.  

В зависимости от функционального назначения и эксплуатационных 
характеристик эмалей содержание базовых  компонентов в них  может изменяться в 
пределах (мол. %): SiO2 30-70, B2O3 0-30, Na2O 10-30. При этом сумарное 
содержание этих оксидов в стеклофриттах находится в пределах 70-90 мол. %. 

Цель работы – установить основные закономерности изменения  свойств  
боросиликатных стеклофритт для  получения  грунтовых и покровных эмалевых 
покрытий на стали,  в зависимости от содержания в их составе  базовых оксидов 
SiO2, B2O3 и Na2O.  

Значения lgη, σ, α  и  lgB  исследуемых стекол оценивались расчетным 
способом по математическим моделям, которые получены автором 
эксперементально-статистическими методами. Результаты расчета  приведены на 
рис. 1-4. 

 
Рис.1. Значения  lgB  (см3/г)  для грунтовых (а) и покровных (б) стеклофритт в зависимости 

от содержания в их составе  оксидов SiO2, B2O3 и Na2O 
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Рис.2. Значения lgη (П)  при 850оС для расплавов грунтовых (а) и покровных (б) 

стеклофритт в зависимости от содержания в их составе  оксидов SiO2, B2O3 и Na2O 

 
Рис.3. Значения  σ∙103  (Н/м) при 850оС для расплавов грунтовых (а) и покровных (б) 

стеклофритт в зависимости от содержания в их составе  оксидов SiO2, B2O3 и Na2O 

 
Рис.4. Значения α∙107 (1/К) для грунтовых (а) и покровных (б) стеклофритт в зависимости 

от содержания в их составе  оксидов SiO2, B2O3 и Na2O 
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Данные  рис. 1 показывают, что водоустойчивость стеклофритт находится в 
наиболее сложной зависимости от их состава. Отмечено подобие  в закономерностях 
изменения  lgB в зависимости от содержания базовых компонентов, как в 
грунтовых, так и в покровных стеклофриттах. Однако стеклофритты для получения 
покровных эмалей,  которые отличаются значительным содержанием  TiO2  (14 
мол.%), имеют соответственно и большую водоустойчивость, чем стеклофритты для 
грунтовых покрытий. 

Наибольшей устойчивостью к действию горячей воды отличаются фритты с 
содержанием кремнезема более 55 мол.%. Увеличение в составе эмалевых стекол 
оксида натрия способствует значительному снижению их водоустойчивости. Для 
эмалевых стекол с постоянным содержанием Na2O значения lgB находятся в 
экстремальной зависимости от содержания в их составе борного ангидрида.  

Анализ расчетных значений lgη, σ и α  для исследуемых составов стеклофритт  
показал, чтовязкость  расплавов эмалевых стекол определяется, преимущественно, 
содержанием SiO2,  поверхностное натяжение - количеством B2O3, а значения 
температурного коэффициента линейного расширения  стекол - присутствием Na2O. 

Отмечено, что расплавы покровных эмалей в сравнении с грунтовыми 
отличаются  меньшими значениями вязкости, поверхностного натяжения и 
температурного коэффициента линейного расширения. Указанная особенность, как 
и в случае с водоустойчивостью, обусловлена повышенным содержанием в 
покровных эмалях диоксида титана.  

Оценивая в целом установленные закономерности изменения значений 
lgBможно отметить, что эмалевые фритты  с водоустойчивостю, которая 
соответствует третьему и более высокому гидролитическому классу, должны 
содержать в своем составе SiO2 более 40 мол.% при наиболее предпочтительном  
соотношении Na2O/B2O3=1,1-2,8.   Кроме того учитывая, что вязкость эмалевых 
расплавов зависит в основном от содержания в их составе кремнезема (рис.2), то 
содержание его в стеклофриттах для получения покрытий с температурой обжига 
820±20оС  должно быть не более 52 мол.%. Увеличение в составе стеклофрит 
содержания SiO2 до 60 мол.% вызывает необходимость  увеличения температуры 
обжига покрытий до 880-900оС.  Расплавы  эмалевых стекол с указанным 
содержанием базовых компонентов характеризуются  значениями поверхностного 
натяжения менее 310∙10-3 Н/м  и обеспечивают получение как  грунтовых,  так и 
покровных эмалевых покрытий с допустимыми значениями температурного 
коэффициента  линейного расширения:  (90-125)∙10-7 и (75-105)∙10-7 1/К 
соответственно.  
Установленные  закономерности являются основой для определения наиболее 
рационального соотношения базовых компонентов в  новых составах 
боросиликатных стеклофритт, предназначенных для получения эмалевых покрытий 
на стали с повышенной химической устойчивостью и заданным интервалом обжига. 
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ИННОВАЦИИ В ЭМАЛИРОВАНИИ МЕТАЛЛОВ 
 

 Брагина Л.Л.  
 Национальный технический университет «Харьковський политехнический институт» 

г. Харьков, Украина 
bragina_l@ukr.net 

  
Наука и практика эмалирования металлов неуклонно развиваются, несмотря 

на трудные реалии действительности. Целью настоящего сообщения является 
анализ инновационных тенденций в эмалировочной отрасли на основе 
последних публикаций, материалов 24-го Международного конгресса эмальеров 
(2018 год, Чикаго) и посещения ряда эмалировочных предприятий США.   

 
 1.Металлы для эмалирования. Разработка горяче- и холоднокатаных сталей 
нового поколения (компании ArcelorMittalGlobal, Baosteel IronandSteelCo. и др.) 
направлена на решение проблемы двустороннего эмалирования с исключением 
образования дефекта «рыбья чешуя», в частности, емкостей для безопасного 
хранения зерна, фуража, шламов, питьевой воды, сточных вод, производства биогаза 
и конверсии углерода, крупногабаритной химической аппаратуры. Создаются стали 
с очень высоким уровнем механических характеристик,  исключительной 
прочностью сцепления с эмалевым покрытием, наилучшим компромиссом между 
стоимостью и характеристиками эмалированных изделий. Чувствительность 
эмалировочных сталей к проницаемости водорода изучают с применением 
термической десорбционной спектроскопии, новых электролитов, ускоренного теста 
на «рыбью чешую» («FerroFrance».Исследуют влияние активности водорода в 
печной среде на образование этого дефекта («NewFurnace», Италия), процессов 
непрерывной разливки на микроструктуру и свойства ультранизкоуглеродистой 
холоднокатаной стали (NorthheasternUniversity, Китай), создают эмали с 
определенной структурой, снижающей или устраняющей «рыбью чешую» 
(«Keskin»,Турция). Успешный  опыт применения толстолистовой титанистой 
горячекатаной стали с высокой стойкостью к указанному дефекту приодно- и 
двустороннем эмалировании химаппаратуры и силосов получен «Chemical 
Equipments Co.»,Jiangsu (Китай). Лидером в области производства эмалированных 
крупногабаритных емкостей – силосов остается компания «Permastore» 
(Великобритания) благодаряисключительной коррозионной стойкости 
разработанных ею многослойных стеклоэмалевых покрытий. 
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 2. Новые виды эмалей и покрытий. Стеклоэмалевые покрытия на стальной 
подложке тонкопленочных солнечных  CIGS – ячеекявляются диффузионным 
барьером для компонентов из стальной пленки – подложки, обеспечивают 
коррозионную защиту ее обратной стороны, электроизоляцию, прочность и 
температурную стабильность всего солнечного модуля  («Prince», Бельгия). 
Получены высококачественные ювелирные и художественные эмалевые покрытия 
широкой цветовой гаммы с блеском 67-99% и различной степенью прозрачности на 
основе единой бессвинцовой стекломатрицы (УГХТУ, Украина). В США  
продолжаются исследования по разработке эмалевых покрытий для защиты от 
коррозии стальной арматуры железобетонных конструкций. Учеными НТУ «ХПИ», 
Украина, разработаны составы биоактивных высокопрочных 
стеклокристаллических покрытий по титану для дентального и костного 
эндопротезирования с ускоренным сращиванием с костной тканью и длительным 
сроком службы. Разработаны многослойные теплоизоляционные антикоррозионные 
эмалевые покрытия для повышения жесткости и механической прочности  изделий из 
ультрапористого алюминия – весьма перспективного звукоизолирующего, влаго- и 
теплостойкого, очень легкого строительного материала (Университет в г.Тренто, 
«Эмалиум», Италия). Установлена возможность использования традиционных эмалей 
для защиты изделий из ферритных и аустенитныхнержавеющих сталей («TOMATEC», 
Япония),  этих и дуплекс- стали при производстве эмалированной химаппаратуры для 
фармацевтики с применением специальных эмалей (GlasskemSRL, Италия). 
WendelItaly предложены эмали с люминесцентными свойствами для использования в 
интерьере зданий, архитектуре, элементах обеспечения безопасности и пр. 

 
3.Дальнейшее развитие и совершенствование технологии POESTA 

осуществляется в направлении создания «умного» оборудования, прецизионной 
системы контроля заряжаемости стеклоэмалевых частиц и их нанесения 
(«Gema»,Италия, США); «боксовой» роботизированной технологии и оборудования 
для нанесения порошков («Nordson», («Collorobbia».Италия); системы контроля 
процессов на всех этапах (Wagner ITEP, Италия).Компанией TOMATEC, Индонезия, 
для получения цветных покрытий POESTAразработаны в качестве пигментов 
специальные интенсивно окрашенные многокомпонентные 
стеклофритты.Предложена технология стальных длинномерных труб с кислото- и 
термостойкими высокоплотными стеклоэмалевыми покрытиями, нанесенными по 
POESTA и оплавленными в трубчатой электропечи с последующим индукционным 
обжигом  (Донгхуанский университет, Китай).  
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4. Инновационные технологии включают также модифицирование 

поверхности стеклопокрытий нанесением специальных защитных 
наноструктурированных слоев в качестве барьера,  препятствующего 
непосредственному контакту эмалевого покрытия с пищей и водой.«Collorobbia» 
разработала  гибридные керамоорганические покрытия по эмалидля кухонной 
посуды (анти-прилипание) и резервуаров для горячей (антибактериальные 
свойства). Европейский Керамический Союз и входящее в него Европейское 
управление эмалирования EEAсерьезно занимаются вопросами регулирования 
процессов миграции вредных веществ из эмалевых, глазурных покрытий и 
различных керамических изделий. Президент EEA д-р Й. Вендел (Германия), 
К.Саррази («Ferro Corporation», Франция), К.Липс («Prince», Бельгия) обсуждали 
допустимые сегодня нормы для типичного содержания лития, алюминия, меди, 
бора, кобальта, никеля, молибдена, кадмия и свинца и сурьмы в пище и эмалях. Они 
свидетельствуют об очень серьезном ужесточении требований соответствующих 
европейских директивных органов к керамическим и эмалированным изделиям по 
содержаниюэтих элементов, никеля и кобальта, присутствие которых в грунтовых и 
безгрунтовых эмалях остается неизбежным (К.Липс, Х.Борнхофт, Германия). К 
функционализирующим относятся и декоративные покрытия в виде «чернил» 
разных цветов, состоящих из органического и неорганического компонентов, 
которые наносят с помощью специального многопозиционного принтера - 
инжектора на бисквитный покровный эмалевый слой, затем обжигают с 
последующим нанесением и обжигом транспарантной эмали 
(«Collorobbia»,TORRECIDGROUP, Испания). Изделия - в основном различные виды 
декоративных панелей.Разработки в области цифровой печати, нанесения 
керамических красок и лазерных маркировочных материалов («Ferro Corporation») 
позоляют получать прецизионные мультислои на больших поверхностях.  

 
 5. Автоматизация, информатизация и интеллектуальное производство в 
эмалированииактивно продвигаются промышленно развитыми странами, в 
частности, Германией, США и Китаем (Донгхуанский университет). 
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Титанові емалі, завдяки своїй сильній заглушеності при товщині шару всього 
0,1 мм, практично витіснили всі інші білі емалі. Але, застосування титанових емалей 
іноді обмежується наявністю в складі значної кількості В2O3 (до 20%), який є дуже 
важливим компонентом для отримання сильнозаглушених і легкоплавких титанових 
емалей, але відноситься до дефіцитних і дорогих компонентів, а також може чинити 
негативний вплив на організм людини. Одним із шляхів усунення негативної дії 
бору – є створення безборних титанових емалей, як білих так і світлозабарвлених.  

Метою нашої роботи було дослідження впливу хімічного складу склофрити на 
забарвлення безборних титанових емалевих покриттів іонами кобальту. 

В роботі було вивчено вплив солі кобальту (СоSO2∙7H2O) на колір покриттів 
різного хімічного складу, синтезованих в системі R2O - Al2O3 - SiO2 - TiO2 - ZrO2 - 
P2O5 - Na3AlF6. З цією метою були обрані емалеві склофрити різного хімічного 
складу, на помел яких вводили СоSO2∙7H2O у кількості 0,74 мас.ч. (у перерахунку на 
введення 0,2 мас.ч СоО), одержані шлікери наносили на заґрунтовані металеві 
пластини та випалювали при температурі 840°С впродовж 4 хв.  

Відомо, що іони кобальту при введенні їх у скло надають йому синього 
забарвлення, у разі якщо скло є заглушеним (емалеві покриття), то сіро-блакитний 
колір. При цьому на відміну від традиційно очікуваного кольору поряд з синім і 
сіро-блакитним нами були отримані покриття жовто-зеленого кольорів. Таке 
забарвлення вірогідно пов'язане з утворенням титанатів кобальту, які мають зелене 
забарвлення. Колір покриттівз високим вмістом лужних оксидів є нестабільним і 
при підвищенні температури жовто-зелене забарвлення переходить в блакитне.  

В результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що: 
- забарвлення склошару знаходиться у залежності від хімічного складу, а саме, 

кількісного співвідношення R2O, TiO2 і SiO2 яке визначає структуру скла 
такоординаційний стан іонів Ti4+; 

у системі R2O - Al2O3 - SiO2 - TiO2 - ZrO2 - P2O5 - Na3AlF6 область жовто-
зеленого забарвлення спостерігається для складів склоемалей зі зниженим вмістом 
SiO2 та порівняно високим вмістом TiO2. Області синього та жовто-зеленого 
забарвлення, розмежовуються точками співвідношення компонентів (R2O/SiO2>0,28, 
R2O/TiO2<0,71) та (R2O/SiO2>0,43, R2O/TiO2<1,28). 
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Розширення асортименту та попиту на товари господарчо-побутового 
призначення постійно потребують вдосконалення їх якості. Такі товари повинні 
задовольняти продовольчий ринок не лише, естетичним виглядом, але і бути 
екологічно безпечними у використанні. 

З метою розробки практичних складів безфтористих безборних емалей для 
отримання на їх основі яскравозабарвлених склопокриттів у якості базової була 
взята фрита до складу якої входять  наступні оксиди: SiO2, Na2O, TiO2, СаО та Р2О5. 

Шихти емалей варили при температурі 1260–12800С впродовж 68 – 78 хв з 
наступною грануляцією на воду. 

Для приготування шлікерівна помел фрит давали полозьку вогнетривку глину 
(ПЛГ-2) – 7,0 мас.ч., електроліти (KCI і NaNO3) – по 0,1 мас.ч., та воду. Отримані в 
результаті випалу (при температурі 8300С, протягом 4 хв) склопокриття мали 
слабозаглушений шар та характеризувалися різним ступенем заглушеності.  

На основі слабозаглушених емалей була вивчена можливість отримання 
забарвлених склопокриттів. У зв’язку з зазначеним, на помел дослідних фрит давали 
тугоплавкі керамічні пігменти: синій (№ 210), зелений (№ 6623) та коричневий (№ 
180) в кількості 2,0 - 4,0 мас.ч., а також КСl, NaNO3, NH4H2PO4, Al2(SO4)3∙18H2O, 
Al(ОН)3 (0,025-0,3 мас.ч.). Емалеві покриття випалювали як в лабораторних (ДВНЗ 
УДХТУ), так і в промислових умовах (ТОВ «Новомосковський посуд»). Отримані 
насичені безфтористі безборні яскравозабарвлені склоемалеві покриття синього, 
зеленого та коричневого кольорів. Для емалевих покриттів синього кольору 
характерним є зміна колірного тону, який коливається в межах 440 – 470 нм та 
потрапляє у фіолетову область спектру, замість пурпурної. Колірний тон зелених 
склопокриттів – 560 – 568 нм, що відповідає жовто-зеленій області видимого 
спектру. Довжина хвилі коричневих покриттів відповідає помаранчевій області 
видимого спектру і складає 600 – 610 нм. Більшість емалевих покриттів зеленого, 
синього та в деякій мірі коричневого кольору, випалених у виробничих умовах, 
мають кращий блиск (65 – 69 %) в порівнянні з лабораторним та більш гладкий 
склошар. 

Безфтористі безборні яскравозабарвлені склоемалеві покриття витримують 
дію 4 % оцтової кислоти протягом 10 хв без втрати блиску склошару, що дозволяє 
рекомендувати їх до подальших досліджень у виробництві. 
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Для антикорозійного захисту багатьох виробів з маловуглецевої сталі широко 

застосовують склоемалеві покриття. Експериментально встановлено, що найбільш 
оптимальними експлуатаційними та декоративними властивостями володіють 
покривні титанові емалі. 

Відомо, що сильно заглушені титанові емалі, в порівнянні з іншими білими 
емалями, мають схильність при випалі забарвлюватись в жовтий колір. На жовтизну 
емалевих покриттів впливає ряд факторів: сировинні матеріали, температура випалу 
покриття та склад емалевого шлікеру (глина, електроліти, наповнювачі та рН 
середовище). Тому, в роботі була поставлена метапідвищити білизну титанових 
емалей за рахунок вдосконалення складу емалевого шлікеру. 

Для проведення експерименту був обраний оптимальний склад розробленої 
титанової емалі з режимом випалу 820°С 4 хв та рецептом розмелу (г): фрита 100, 
глина часов’ярська 6, NaNO2 0,1-0,2, KCl 0,1-0,2, вода 40-45 мл. Спочатку, було 
досліджено вплив рН середовища емалевого шлікеру на білизну емалевих покриттів. 
Тому, з метою зміни вихідного середовища шлікера з слаболужного (рН=8) в кисле 
(рН 4-5), в вихідний склад шлікеру додавали 9% оцтову кислоту. Встановлено, що 
при зміні рН середовища вихідного шлікеру з слаболужного в кисле, білизна 
емалевого покриття (КДВ) знизилась з 75,84 до 68%.  

Наступним етапом роботи було дослідження часткової та повної заміни 
часов’ярської глини бентонітом, який позитивно впливає на плавкість та розтічність 
емалевих покриттів, підвищує їх хімічну стійкість, а також містить меншу кількість 
забарвлюючих домішок хрому та заліза на відміну від часов’ярської глини, та 
додаткове введення до складу шлікера тонкоподрібнених наповнювачів Аl2О3, ZrО2, 
ТіО2. Експериментально з’ясовано, що склад шлікеру достатньо сильно впливає на 
білизну титанових емалевих покриттів. Встановлено оптимальну кількість бентоніту 
(0,2-2,0 г), який може бути введений на помел, частково або повністю замінюючи 
глину в складі шлікеру, за рахунок чого білизна вихідного титанового покриття 
підвищується від 75,84 до 85,52%. Також позитивно впливають на білизну та блиск 
покриттів наповнювачі – Аl2О3, ZrО2, ТіО2, (0,1 - 0,5 г), які ще додатково посилюють 
заглушеність та підвищують хімічну стійкість емалевих покриттів, кількість 
електролітів при цьому зведено до 0,1г, кількість води 40 - 45 мл 
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В производстве стальных изделий электротехнического назначения применяют 

стеклокристаллические покрытия, которые, как правило, являются жаростойкими и 
электроизоляционными. Указанные покрытия могут быть получены на основе 
стеклофритт в оксидной системе CaO-MgO-ZnO-Al2O3-ZrO2-B2O3-SiO2[1]. 
Необходимые значения жаростойкости и диэлектрических свойств покрытий 
достигаются за счет интенсивной кристаллизации их при температуре обжига (800-
8800С), которая в тоже время может негативно влиять на сплошность получаемого 
покрытия. 

В связи с этим в работе с целью выбора наиболее рационального режима 
обжига исследована с помощью нагревательного микроскопа последовательность 
формирования стеклокристаллических покрытий, которые были нанесены на сталь 
04Х17Т различными способами. 

Покрытия наносили на поверхность стали традиционным шликерным 
способом, электрофоретическим осаждением из суспензии на основе изопропанола, 
а также трафаретной печатью с использованием паст на органической связке. 
Поверхность стали перед нанесением покрытия подвергалась пескоструйной 
обработке. Толщина высушенного покрытия составляла 0,3-0,4 мм. Образцы 
размером 5×5 мм помещались в печь нагревательного микроскопа [2], с 
помощью которого визуально наблюдали изменение покрытия, как во времени, так 
и с повышением температуры от комнатной до температуры изотермической 
выдержки (8600С), при которой завершалось формирование покрытия в 
течение 10 минут. Скорость набора температуры в нагревательной приставке 
составляет 100 К/мин. 

Визуальный анализ покрытий показал, что заметные изменения их внешнего 
вида начинают происходить при температуре выше температуры стеклования (600-
6200С). На всех покрытиях, полученных тремя указанными способами, выше 
температуры стеклования (600-6800С) наблюдаются усадочные процессы. Усадка 
покрытий, полученных электрофоретическим и шликерным способами, 
сопровождается образованием усадочных трещин с оголением поверхности 
стальной подложки. Ширина трещин-разрывов при нанесении покрытий методом 
окунания составляет 230-240 мкм, а при нанесении электрофоретическим методом – 
100 мкм (рис. 1, а). Указанные трещины отсутствуют на покрытиях, которые 
получены методом трафаретной печати. Это обусловлено, по-видимому, 
сравнительно малой пористостью исходного сухого покрытия, полученного 
указанным способом. 
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При достижении температуры 730-7400С трещины-разрывы начинают 
заполняться расплавом стекла(рис. 1, б). При температуре 760-7800С начинается 
кристаллизация покрытий, которая препятствует дальнейшему заплавлению 
трещин(рис. 1, в). Установлено, что эти трещины при повышении температуры до 
8600С полностью заполняются расплавом только в покрытии, полученном методом 
электрофореза. 

Независимо от способа нанесения покрытия, за 3-4 минуты обжига при 8600С 
происходит полная кристаллизация (рис. 1, г). При дальнейшей изотермической 
выдержке существенно никаких изменений с покрытием не происходило. 

 
Рисунок 1 – Стадии формирования покрытия на стали 04Х17Тв зависимости 

от метода нанесения: 1 – нанесение шликерным методом, 2 – электрофоретический 
метод нанесения, 2 – нанесение методом трафаретной печати. 

В результате проведенных исследований установлено, что для покрытий 
которые при обжиге подвергаются кристаллизации наиболее благоприятны 
электрофоретическое и трафаретное нанесение. 
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 В умовах сучасного ринку товарів народного споживання підприємства, які 
випускають емальовані вироби, враховують зростаючі вимоги до виробів, 
захищених силікатними склоемалями. Сірий колір – це ахроматичний колір, який 
є результатом змішування класичних кольорів – чорного та білого. В залежності від 
світлоти відтінок  сірого змінюється від чорного (світлота 0%) до білого (світлота 
100%). У співвідношенні з іншими кольорами він прикрашає любий інтер'єр, 
підкреслює його переваги. Сірий колір користується широким попитом при 
виготовленні стальних емальованих виробів господарчо-побутового призначення. 
Для отримання світло-сірого кольору із заданою світлотою (60-70%) була вибрана 
базова натрійборосилікатна система (Na2O-B2O3-SiO2). Для дослідних емалей були 
визначені фізико-хімічні властивості, а  для покриттів – світлота та блиск.З метою 
покращення цих властивостей проводилось варіювання компонентів у складі 
емалей. Вилуговуваність кращої емалі склала 0,11 см3/г, температурний коефіцієнт 
лінійного расширения – 94,2∙10-7град-1, розтічність – 24,3 мм,  блиск склошару – 
76%, показник світлоти – 69%, але склошар характеризувався  неоднорідністю 
забарвлення, що пов’язано з наявністю в  складі емалі заліза (III). Для усунення 
небажаного коричневого  відтінку намибула вивчена залежність світлоти і відтінку 
склошару від кількості (0,067-0,6 мас.ч.) забарвлюючих оксидів (CuO, NiO, CoO), 
які вводились понад 100,0 мас.%. В результаті проведених досліджень встановлені 
закономірності зміни показника світлоти безпігментних склоемалевих покриттів 
сірого кольору в залежності від кількості оксидів металів змінної 
валентності.Покриття з максимальною кількістю  CoO (0,6 мас.ч.) мали сірий колір 
здобре помітним блакитним відтінком, з CuO в такій же кількості – із салатним 
відтінком, а з NiO – із коричневим відтінком.Зі збільшенням у складі емалі 
барвникових компонентів до 0,6 мас.ч. зменшується показник світлоти і відтінок 
наближається в сторону коричневого, синього або зеленого. Наявність в емалі 
оксидів металів змінної валентності в кількості 0,13-0,4 мас.ч. сприяє отриманню 
склопокриттів зі світлотою 60,5-69,5 %, а 0,067-0,2 мас.ч. – зі світлотою емалевих 
покриттів - 70,5-74,0 %,що за показниками наближається до покриттів білого 
кольору.Для отримання світло-сірого склошару з блакитним відтінком і світлотою 
60-70% найбільш оптимальним є наступний вміст забарвлюючих оксидів, мас.ч: 
0,13-0,2 NiO; 0,13-0,2 CoO і 0,13-0,2 CuO. Розроблені склоемалеві покриття 
призначені для зовнішнього нанесення на стальні вироби господарчо-побутового 
призначення, а також і на інші види стальних виробів (панелі, газо- і електроплити, 
холодильники). 
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Для художнього емалювання кращою основою є дорогоцінні метали - золото 

або срібло. Однак, внаслідок своєї високої вартості вказані метали застосовуються 
лише для виготовлення ювелірних виробів. Для емалювання в декоративно-
прикладному мистецтві широко використовують мідь та її сплави. У разі успішного 
розтікання і закріплення емалі на міді, вона гарантовано може бути застосована для 
емалювання срібла та золота. Це обумовлено схожістю властивостей цих 
металів.Ювелірні емалі виділяють в окремий тип емалей, так як до них висуваються 
особливі вимоги за блиском, показником заломлення, прозорістю та кольором. За 
складом вони істотно відрізняються від емалей для сталі і чавуну. Техніка 
перегородчастої емалі є надзвичайно важкою у виготовленні. Важливим моментом є 
підбір матеріалів, товщини основи та перегородки. Низькі температури плавлення 
(чистого золота – 1063 ºС, міді – 1083 ºС, срібла – 963 ºС) і високі коефіцієнти 
термічного розширення (золота – 150∙10 –7 град –1, міді – 180∙10 –7 град –1, срібла – 
200∙10-7 град –1) вимагають розробки спеціальних легкоплавких складів скла з 
високими значеннями коефіцієнта термічного розширення. Основною задачею 
роботи була розробка нових складів безсвинцевих художніх перегородчастих 
емалей широкої колірної гами, визначення технологічних параметрів їх нанесення та 
випалу, рішення якої допоможе зберегти національні традиції в декоративно-
прикладному і ювелірному мистецтві. В ході роботи розроблені склади кольорових 
емалей для міді, визначений оптимальний режим випалу покриттів (800°С протягом 
2 хв); тонину помелу скла – прохід зерен через сито 0063; товщину міді, з якої 
виготовлялись деталі паска – 0,8 мм та товщину дроту, з якого виготовляли 
перегородки – 0,43 мм. Особливістю  приготування шихти  для червоного скла була 
послідовність змішування сировини, тобто, в  окремій агатовій ступці перетирали не  
менше 5 хв CdS, Se та винну кислоту,  після чого невеликими порціями змішували з 
рештою шихти. Шихти інших емалей (блакитного, синього, зеленого, морської 
хвилі, сіро-рожевого, кремового та білого кольорів) змішувалась за традиційною 
технологією. Дослідні емалі плавились при температурі 12500С протягом 60-80хв. 
Покриття витримують дію 4-%-ї  оцтової кислоти протягом 10 хв без втрати блиску. 
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В теперішній час на емалювальних підприємствах істотно поліпшується якість 

продукції, підвищується її конкурентна здатність і появляються нові області 
використання емальованих виробів. Ведучими емалювальними фірмами світу 
особлива увага приділяється дотриманню вимог міжнародних стандартів у тому 
числі й стандартам, що регламентують вимоги до екологічної чистоти технологій, 
маркетинговим дослідженням і питанням економіки і менеджменту. У зв’язку з 
укріпленням  міжнародних  відношень України з Європейським союзом, на 
підприємстві ТОВ «Новомосковський посуд» виникло питання розширення 
асортименту емальованих виробів за формою, кольором та декором. Найбільш 
затратним за часом та витратами являється отримання необхідного кольору під 
кожне конкретне замовлення.  

Всі наукові дослідження, які проводяться в напрямку отримання забарвленого 
скла та емалевих покриттів, потребують великої кількості експериментальних 
дослідів. А відтворити колір із відповідними колірними характеристиками – 
надзвичайно складна  багатопланова задача, навіть якщо відома рецептура скла і 
покриття, режими їх варки та випалу. 

В практиці лакофарбової промисловості існують комп’ютерні програми, за 
допомогою яких здійснюється підбір пігментів для базової основи  з метою 
отримання фарби з відповідними колірними характеристиками.Існують такі 
програми і для знаходження відповідних рецептур глазурі та пігментів у 
виробництві керамічної плитки.Варто підкреслити, що ціна на такі програми та 
обладнання, в якому відбуваєтсякольорування фарб, дуже велика. 

Розробка кольорових покриттів для різнихметалів до теперішнього часу 
проводиться наступним чином: на основі літературних даних та результатів  
минулих досліджень складаються рецептури скла та покриттів та реалізуються в 
технології.  Можливо тільки приблизно прогнозувати, що оксид кобальту надасть 
склу і покриттю  синій колір, сполуки хрому – жовто-зелений, без конкретних 
значень колірних характеристик. Кінцевий результат тим більше непередбачуваний, 
якщо використовуються декілька барвників. А  колір, який було отримано на базі 
одної склооснови, може принципово змінитися, якщо використовується інша. 
 
 
 
 
 



 

96 
 

УДК 666.293.522 
 

СПОСІБ ОТРИМАННЯ ШИХТИ ДЛЯ ЕМАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ  БІЛОГО 
КОЛЬОРУ 

 
Голеус В.І., Рижова О.П., Кислична Р.І., Нагорна Т.І., Науменко С.Ю 
ДВНЗ « Український державний хіміко-технологічний університет»  

м. Дніпро, Україна  
olga_ryzhova777@mail.ru 

 
В технології емалювання в Україні приділяється значна увага механічним, 

фізико-хімічним, естетико-споживчим властивостям емальованих виробів різного 
призначення, однак порядку складання шихти приділяється недостатньо уваги. Сам 
процес приготування шихти для варки фрити вважається давно відомим і 
стандартним. Такі властивості емальованих виробів, як виразна форма, білизна, 
колір емалі, якість декору, рисунку визначають конкурентоспроможність виробів на 
ринку споживчих товарів. Ці показники залежать від контролю точності додержання 
кожної стадії виробництва. В тому числі і від якості підготовки сировинних 
матеріалів (стабільності хімічного складу і чистоти матеріалів, ступеню їх 
подрібнення, послідовності введення в шихту, терміну змішування). Для досліджень 
використовувалась титанова емаль, раніше розроблена на кафедрі хімічної 
технології кераміки та скла Державного вищого навчального закладу 
″Українськийдержавний хіміко-технологічний університет″, яка відрізнялась від 
аналогічної виробничої титанової ЕСП-117 відсутністю у складі токсичного фтору, 
більш низькими температурами варки і випалу покриттів. За водостійкістю вихідна 
емаль відноситься до Ι-го гідролітичного класу, має хорошу розтічність (32,8 мм), 
покриття на її основі витримують дію 4%-ої  оцтової кислоти протягом 5-ти хвилин 
без втрати блиску, що відповідає вимогам до покривних емалей для господарського 
посуду. Маючи практично аналогічні з виробничою емаллю фізико-хімічні 
властивості, досліджувана емаль характеризується більш високими оптичними 
показниками: коефіцієнт дифузного відбиття дорівнює 85%, а коефіцієнт 
дзеркального відбиття складає 80%. За візуальною оцінкою покриття досліджуваної 
емалі має кращу якість, так як на ній відсутній жовтий відтінок, який характерний 
для ЭСП-117.  

В роботі вивчено вплив приготування і послідовності введення в шихту 
відповідних сировинних матеріалів на оптичні показники титанових склопокриттів. 
Відпрацьовано раціональний технологічний порядок приготування шихти, який 
засновується на змішуванні на першій стадії діоксиду титану і оксиду магнію, потім 
селітри (натрієвої і калієвої) та триполіфосфату натрію і тільки потім піску і всіх 
інших компонентів. Зерновий склад матеріалів відповідав просіву через сито 02 (912 
отв/см2). Емалі плавились при температурі 1260-12800С. Оптимальна температура 
випалу емалевих покриттів склала 8000С. Отримані склоемалеві покриття з високою 
відбиваючою здатністю поверхні(87,0%) і хорошим блиском склошару (85%). 
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На основі вивчення мистецтва художньої емалі впродовж століть і практичних 

експериментів вдалося виявити втрачену ланку технологічного процесу 
виготовлення розписної емалі, що дасть можливість застосування цієї технології у 
створенні виробів сучасного емалювального мистецтва в Україні. На якість 
ювелірного покриття впливає склад емалі, основа (фандон), а також сам метал. 
Завдяки особливим хімічним і фізичним властивостям мідь має один з кращих 
показників міцності зчеплення емалі з металом. Відносно висока температура 
плавлення (1084 ºС) гарантує стійкість металу при оплавленні покриття. Вартість 
міді значно нижче вартості благородних металів. Однак, в якості основи мідь і 
томпак ідеально підходять тільки для непрозорих емалей. На прозорі емалі дуже 
впливає колір міді: вони темніють, набувають бурого відтінку. Метою роботи було 
випробування безсвинцевих емалей для виготовлення кольє технікою художньої 
емалі з українським орнаментом з використанням трьох основних кольорів, а саме: 
білого, чорного та червоного. Було розроблено ескіз виробу. Для втілення його в 
готовий виріб були проведені такі роботи: розробка малюнку, вибір кольорів, 
основи та форми мідних пластин. Для покриттів білого та чорного кольорів за 
відповідним рецептом була складена шихта, яка плавилась при температурі 12500С, 
протягом 75-85 хв. Емалі для покриттів червоного кольору плавились окремо при 
температурі 1000℃ протягом 66-75 хв в зв’язку з необхідністю створення 
відновлюваного середовища. Для дослідних емалей за допомогою кварцового 
дилатометра були визначені такі властивості фрит, як температурний коефіцієнт 
лінійного розширення (ТКЛР), температуру початку розм’якшення (ТПР) та 
плавкість. Найбільше значення ТКЛР має емаль із вмістом Se (0,5 мас.ч.) - 120,3∙ 10-7 

град-1, а найменше значення із вмістом оксидів кобальту та нікелю – 63,9∙ 10-7град-1. 
ТПР знаходиться в межах 460-490℃. Визначено, що Se підвищує плавкість емалі, а 
оксиди кобальту та нікелю – знижують її. В традиційній технології емалі різних 
кольорів випалюються поступово від вищої температури випалу до нижчої.Емалі, 
які використали для виготовлення кольєнаносили на підготовлені мідні пластини 
розміром 3х4см в 2 шари та випалювали в муфельній печі при одному режимі : 
температура  700-800°С з терміном в 3 хв, що значно спрощує технологію 
виготовлення цього виробу. Покриття витримують дію 4%-ї оцтової кислоти 
протягом 10 хв без втрати блиску. Отримали яскраво виражений рисунок з 
використанням чорного та червоного кольорів на білому фоні. Готовий виріб був 
представлений на конференції  24thInternationalEnamellersCongress в Америці , місто 
Чикаго. 
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Удосконалення авіаційних двигунів і швидко зростаючі досягнення в 
авіаційній, аерокосмічної, автомобільної та передових галузях енергетики 
викликають потребу в високотемпературних конструкційних матеріалах. Робоча 
температура відомих раніше матеріалів була обмежена окисленням, хімічними 
явищами, ерозією і плавленням. В сучасних авіадвигунах базові метали (підкладка) 
проектуються головним чином для полегшення конструкції і впливу високої 
температури, але і ці передові матеріали не можуть забезпечити мінімальну корозію 
або достатню стійкість до окислення. У таких випадках єдиним варіантом є 
використання ефективних покриттів для запобігання або мінімізації проблем 
сульфідування і корозії. Склокерамічні покриття знайшли застосування не в якості 
заміни металів і сплавів, а на додаток до характеристик металу, підвищивши 
вогнетривкість і забезпечуючи теплоізоляцію, стійкість до ерозії, стійкість до 
окислення і корозії. 

В газотурбінних двигунах критичні збої в матеріалах і проблеми з зносом 
виникають в результаті хімічного впливу, термічного удару, ерозії і відмінностей в 
коефіцієнтах термічного розширення. Існує п'ять основних причин, що 
обумовлюють використання покриттів при високій температурі: 1) зниження 
окислення, корозії або дифузії (хімічна); 2) підвищення стійкості до ерозії або 
стирання (механічна); 3) регулювання електричного опору в якості провідника або 
ізолятора (електрична); 4) протидія теплового випромінювання; 5) регулювання 
теплопередачі (теплова). Більшість покриттів виконують більш ніж одну з вказаних 
вище функцій, а загальна ефективність їх застосування завжди є компромісом. Тому 
створення і використання жаростійких склокомпозиційних покриттів на основі 
скломатриці і вогнетривкого наповнювача, які вирізняються високими 
експлуатаційними і фізико-хімічними характеристиками внаслідок поєднання 
властивостей багатокомпонентних силікатних стекол і тугоплавких або хімічно 
стійких наповнювачів. є актуальною задачею. 

Метою цієї роботи є розробка складу такого покриття для захисту деталей 
двигунів з жароміцних хромонікелевих сплавів і відпрацювання технологічних 
параметрів його нанесення шлікерного способом. 

На підставі аналітичного огляду науково-технічної та патентної вітчизняної та 
зарубіжної літератури в області сучасного стану досліджень жаростійких ресурсних 
покриттів для спеціальних жароміцних сплавів, який показав перспективність 
застосування композицій на основі склоемалі і тугоплавких наповнювачів, для 
синтезу скломатриці була обрана система B2O3-ВаО-SiO2. Склади стекол в цій 
системі модифікували добавками оксидів цирконію і алюмінію, а також цинку і 
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кальцію. У якості тугоплавких наповнювачів використовували діоксид цирконію, 
силікат цирконію і оксид магнію.  Проведені дослідження із застосуванням сучасних 
матеріалознавчих методів дозволили обрати склад склокристалічної емалі як базової 
скломатриці для одержання захисного покриття. Варіння експериментальних фрит 
здійснювали в корундових тиглях в лабораторній електричній печі при температурі 
1350-1400 С. На  основі фрит в планетарної млині готували шлікери з щільністю 
1,80-1,82 г/см3 та покривною здатністю 2,5  3 г/дм2. Тонина помелу шлікерів за 
ситами Байєра становила BSw ≤ 0,1; в'язкість 20-25 с. До млинового складу  крім 
фрит, входили зазначені вище тугоплавкі наповнювачі, комплексні суспендуючи 
добавки (глина, аеросил, бентоніт), поверхнево-активні речовини та електроліти 
(бура п’ятиводна і молібдат амонію). Температура випалу експериментальних 
покриттів знаходилася у межах 1200  1220 С, товщина покриття після випалу  
100 150 мкм. Крайовий кут змочування розплавом покриття поверхні жароміцного 
хромонікелевого сплаву не перевищував 30 градусів при температурі випалу 
покриттів, значення температурного коефіцієнта лінійного розширення фрит 
знаходилися в межах (72,5  75,8) 10-7 град-1, що забезпечувало необхідне 
узгодження покриття і металевої основи. Дані ДТА показали, що в скломатриці і 
покриттях в процесі випалу відбувається формування нових фаз. Згідно РФА, в них 
були присутні баделеїт, діоксид хрому і барійсилікатні тверді розчини, які 
забезпечували жаростійкість отриманих покриттів. 

Дослідно-промислові випробування одержаних покриттів показали, що 
найкраще з них виявилося придатним для захисту від високотемпературної газової 
корозії при температурах 850-900 С деталей авіаційних газотурбінних двигунів, які 
виготовлені з жаростійких і жароміцних сплавів, завдяки зменшенню 
високотемпературному окисненню їх поверхні і підвищенню стійкості проти 
утворення тріщин. 
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На сьогоднішній день у світі в умовах зниження рівня екологічного захисту та 

соціального захисту населення особливо гостро постає проблема відновлення 
втрачених зубів, яка є характерною для 70 % українців віком понад 30 років. 
Пріоритетним напрямком вирішення даної проблеми є дентальне ендопротезування. 
Однак широко відомі матеріали, які використовуються в дентальній імплантології, 
характеризуються тривалим строком зрощування імплантатів з кістковою тканиною та 
обмеженим терміном використання. Це обумовлено рядом недоліків, зокрема, 
зниженими механічними властивостями біосумісних матеріалів (алюмооксидна та 
цирконієва кераміки, матеріали на основі гідроксиапатиту, трикальційфосфату та ін.) та 
недостатнім рівнем біоактивності металів і сплавів (титан та його сплави, кобальт 
хромові сплави). Тому, актуальною проблемою є створення біоактивних 
склокристалічних покриттів (СКП) для дентального ендопротезування, зі скороченим 
терміном зрощування з кістковою тканиною, які будуть характеризуватися 
екологічністю, високими експлуатаційними властивостями та низькою собівартістю. 
Скорочення терміну зрощування дентальних імплантатів дозволить вирішити проблему 
тривалого терміну реабілітації пацієнтів. 

Метою даної роботи є розробка складів склокристалічних покриттів по сплавах 
титану для дентального ендопротезування.  

В основу роботи була покладена наступна гіпотеза. Одержання зміцнених 
біоактивних СКП по сплавах титану зі скороченими термінами резорбції та 
підвищеними механічними властивостями може бути реалізовано шляхом направленої 
кристалізації кальційфосфатосилікатного скла з формуванням визначених 
кристалічних фаз.У відповідності до існуючих загальних вимог до матеріалів для 
внутрішньокісткових імплантатів та з врахуванням вимог до властивостей біоактивних 
матеріалів і технологічних принципів синтезу СКП по титану з високою адгезійною 
міцністю, як базову було обрано склоутворюючу систему Na2O–K2O–Li2О–CaO–ZnO–
CaF2–Al2O3–B2O3–P2O5 –SiO2 в якій було обрано стекла зі співвідношенням 
CaO/P2O5=1,2÷1,67 та вмісті каталізаторів кристалізації ZnO=1,0÷4,5 мас. %, 
CaF2=1,5÷6,8 мас. %. Обрані склади характеризуються показниками fSi<0,32, що 
забезпечує можливість резорбції матеріалу, та коефіцієнтами кристалічності й 
прозорості ≥ 2,1 та 3,5 відповідно для формування об’ємно закристалізованої 
структури матеріалу. Варку модельних стекол проводили в шамотних тиглях у 
силітовій печі, при температурі 1200÷1350 °С. В обраній системі досліджено область 
склоутворення та синтезовано склади модельних стекол, важливою особливістю яких є 
формування закристалізованої структури вже після варки. 
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За результатами досліджень властивостей дослідних скломатеріалів як 
оптимальний для отримання покриттів обрано зразок кальційфосфатосилікатне скло, 
яке характеризується: показником ТКЛР α=87,4∙10-7, близьким до ТКЛР титану ВТ1-00 
α=89∙10-7, що є запорукою високої адгезійної міцності покриття до металевої основи; 
утворенням тонкодисперсної ситалізованої структури матеріалу з вмістом біоактивних 
фаз гідроксиапатиту(ГАП) та фторапатиту(ФАП) у загальній кількості близько 40 
об.%, після термічної обробки при 800 ºС; необхідним рівнем розчинності для 
забезпечення контрольованої резорбції матеріалу та формування апатитоподібного 
шару на поверхні СКП впродовж 1 місяця. 

На основі аналізу існуючих технологій нанесення кальційфосфатних покриттів, 
як найбільш оптимальні було обрано шлікерну технологію (ШТ) для 
суцільноциліндричних імплантатів, яка характеризується простотою використання та 
низькою собівартістю і електрофоретичну технологію (ЕФО) нанесення для 
гвинтових імплантатів, яка дозволяє наносити покриття на вироби складної форми.  

Розроблені СКПна основі модельного кальційфосфатосилікатного скла з 
модулем Юнга 80 ГПа та щільністю 2,32 г/см3, в умовах низькотемпературної (780 ºС) 
короткотривалої (1,0÷1,5 хв) термічної обробки за ШТ та ЕФО характеризуються 
наступними експлуатаційними властивостями: в’язкість руйнування  2,8 і 2,9 
МПа∙м1/2, мікротвердість 6,64 та 6,69 ГПа, адгезій на міцність 15 і 17 МПа відповідно. 
Дослідні покриття характеризуються значеннями вільної енергії поверхні ≈ 52 і 62 
мДж/м2, що поряд з розвиненим мікрорельєфом поверхні покриттів Ra ≈ 3,0 і 3,5, 
відповідно, забезпечує необхідні передумови для адгезії кісткоутворюючих клітин на 
їх поверхні. 

Дослідження розчинності та поведінки розроблених СКП в рідинах імітуючи 
середовище організму дозволили встановити, що при забезпеченні CaO/P2O5 =1,4, 
Na2O/Р2О5=0,79, RO/Р2О5=2,25 та вмісту кристалів ГАП= 
37 об. % та ФАП=3 об. % втрати маси у дистильованій воді(≈0,89 мас.%, 
30 діб) та забезпечення рН середовища 7,3 шляхом вилуговуванню іонів Са2+(0,126 
мас.%), Na+(0,401 мас.%) та Р5+(0,162 мас.%) дозволяє створити сприятливі умови для 
формування апатитоподібного шару впродовж скороченого терміну. Дослідження 

поведінки мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозкуна поверхні 

розроблених СКП підтверджують їх нетоксичність, біоактивність та можливість 

використання для створення біоінженерної конструкції зі стовбуровими клітинами. 
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Аналіз існуючих методів захисту технологічного обладнання від корозійного 

руйнування показав, що широко застосовуються захисні неметалеві покриття, 
найбільш перспективними видами яких є жаростійкі емалі та інші силікатні 
композиції. 

В останній час промисловість доволі часто використовує для захисту від 
корозії в звичайних умовах різноманітні соли фосфору, але при нагріванні або в 
умовах підвищеної вологості такі покриття нестійкі. Тому доцільним було 
дослідження впливу оксиду фосфору на ефективність захисту від 
високотемпературної корозії. 

Нанесення покриття проводили за шлікерною технологією. Експериментальні 
емалі подрібнювали у фарфоровій ступці до проходження через сито з розмірами 
отворів 0,08 мм з додаванням часов'ярської глини і NaNO2. З отриманого порошку 
кожного складу готували водний шлікер щільністю 1,6-1,8 г/см3, який наносили на 
металеві зразки шляхом одноразового занурення для забезпечення у всіх випадках 
шару однакової товщини. Зразки з покриттями висушували в сушильній шафі при 
температурі 80-100°С протягом 15-30 хвилин і зберігали перед випробуванням в 
ексикаторі.Температура нагріву зразків і тривалість експозиції при цій температурі в 
повітряному середовищі були прийняті 1100-1200°С і 10-15 хвилин. Ефективність 
захисної дії визначали зміною величини приросту ваги зразків при їх нагріванні 
ваговим методом. 

Враховуючи позитивний вплив розплаву борного ангідриду на захист металу 
від корозії, досліджували його взаємодію з оксидом фосфору, так як обидва 
відносяться до типових склоутворювачів. Отримати склоподібний матеріал в 
системі В2О3 - P2O5 не вдалося із-за утворення дуже високов'язкої гетерогенної маси, 
яка не могла бути використана в якості покриття. Вочевидь, утворення тугоплавкого 
з`єднання ВPO4 йде достатньо швидко та заважає розплаву гомогенізуватись. 

Вивчення подвійних борнолужних складів системи B2O3 - R2О, де R - Li; Na; 
K, показало різке зростання приросту ваги майже в 3 - 4 рази в залежності від 
оксиду, що вводився. В той час як покриття з чистого В2О3 надавало істотну захисну 
дію проти високотемпературної корозії (приріст 100 г/м2). Це, напевно, пов`язано з 
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ослабленням зв`язку катіона R+ з киснем по мірі збільшення атомної маси лужного 
металу, внаслідок чого останній легше переходить в каркас скла. При цьому 
збільшується легкоплавкість і падає хімічна стійкість утвореної емали. Тобто 
введення лугів у борофосфатну композицію може вплинути на поліпшення  її 
властивостей. Гомогенні склоподібні сплави були отримані при вмісті лугів 20 
мас.%, але вони не показали задовільного захисту від корозії. Приріст ваги 
коливався від 150 г/м2 до 365 г/м2 в залежності від оксиду лужного металу. 
Найбільший приріст виявився з оксидом літію, в якому співвідношення Li:O 
найбільше 1:1,14. Згідно з цим найменший приріст виявив оксид калію із 
співвідношенням 0,21. Оксид натрію мав проміжне значення приросту і 
співвідношення Na:O в ньому дорівнює 0,35. Ефективну захисну дію дослідних 
емалей отримано при вмісті лужного оксиду 30-50 мас.% з приростом ваги 60 г/м2 - 
130 г/м2. Підвищення кількості лужних оксидів більше 50 мас.% не тільки не 
сповільнило, але навіть сприяло окисленню металу, що приводило до різкого 
зростання приросту ваги майже в 2 - 3 рази в залежності від оксиду, що вводився. 

Проведені дослідження показали перспективність використання 
борофосфатних емалевих покриттів для ефективного захисту від 
високотемпературної корозії. 
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Роль професійної спілки у 
покращенні умов та 

підвищенні продуктивності 
праці на підприємствах 

галузі 
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З метою підвищення ефективності роботи профспілкових організацій і 

профспілки в цілому важливе значення має рівень підготовки профспілкового 
активу. 

Компетентність і професіоналізм профспілкових кадрів і активу в питаннях 
регулювання соціально-трудових стосунків, економіки і права сприяють 
ефективності роботи і розвиток профспілкової організації. 

Для успішної діяльності профспілкової організації потрібно лідерів, навчених 
мислити і працювати по-новому. Тобто, здатних зберігати позитивні традиції і 
бачити перспективи, що уміють створити успішну команду однодумців, відстоювати 
права працівників і вибудовувати партнерські стосунки з працедавцями і владою. 

Основними напрямами навчання профактиву мають бути: 
– трудове законодавство і роль Профспілки в соціально-трудових 

взаємовідносинах; 
– охорона праці, поліпшення умов праці працюючих; 
– робота з молоддю; 
– мотивація профспілкового членства і пошук нових форм і методів залучення 

до Профспілки. 
Для навчання профактиву, окрім знань законодавчої бази держави, необхідно 

проводити постійно діючі семінари, зустрічі, засідання круглого столу, обмін 
досвідом, консультації фахівців з напрямів профспілкової роботи. 

В результаті навчання профактив отримує навички спілкування з людьми 
різних вікових, соціальних і професійних груп, слухати і викликати прихильність до 
себе співрозмовника, відвертання і дозволи конфліктних ситуацій, публічного 
виступу. 

Важливим чинником підвищення ефективності навчання є його постійність і 
системність. 

Добре організована робота по навчанню профспілкового активу допомагає 
вирішувати усі питання по підготовці дієвого профспілкового органу. 
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В сучасних умовах профспілки являють собою добровільні незалежні 

громадські організації, що об’єднують працівників, пов’язаних загальними 
інтересами за родом їх діяльності як в виробничій, так і в соціальній сферах. 
Головним завданням профспілок всіх напрямків є захист прав і законних інтересів 
працюючих, встановлення соціальної справедливості, ефективної і гуманної 
економіки. 

Профспілки є головним суб’єктом соціального партнерства й основним 
виразником соціально-трудових інтересів найманих працівників. Профспілковий 
рух породжено ринком. Перші профспілки виникли у 1792 р. в бавовняно-
переробній промисловості Англії і через деякий час стали масовим самоврядним 
об’єднанням працівників для захисту і представництва їх соціально-трудових 
інтересів. 

Звідси і ті функції, які виконують сучасні профспілки в суспільстві, а саме: 
 забезпечення захисту економічних і соціальних інтересів найманих 

працівників у процесі праці; 
 соціальний захист інтересів найманих працівників поза межами 

виробництва (у побуті, в період відпочинку, в умовах тимчасової непрацездатності). 
Користуючись юридичним статусом, профспілки беруть участь у визначенні 

головних критеріїв нашого життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також 
мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики 
ціноутворення, розробки соціальних програм і програм зайнятості населення. Саме 
профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист прав та інтересів 
своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах 
із роботодавцем, а також іншими об'єднаннями громадян. Вони наділені правом 
представляти інтереси найманих працівників при реалізації ними конституційного 
права щодо звернення на захист своїх прав до трудових органів, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ 
тощо. 

У профспілок чи не найбільше прав серед інших об'єднань громадян. Держава 
визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їхніх 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів. Права профспілок визначені та 
гарантуються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, 
Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими 
нормативно-правовими актами України, а також статутами профспілок, які, зокрема, 
визначають їх функції. Серед них –представницька; захисна, контрольна, соціально-
економічна, гуманітарна, міжнародна. Профспілка в своїй діяльності є незалежною 
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від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавця, інших 
громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підпорядкована. 
Вона самостійно організовує свою роботу, проводить збори, конференції, з'їзди, 
засідання утворених нею органів, інші заходи, які не суперечать законодавству 
України. 

Ставши членом профспілки, ви матимете надійного гаранта забезпечення 
ваших прав та реалізації ваших інтересів. Зацікавленість працівника в профчленстві 
на сам перед полягає в тому, що у взаємовідносинах з роботодавцем він не володіє 
тими правами, які має профспілка. Одноосібно працівнику важко захиститися від 
свавілля та незаконних дій роботодавця. Згуртувавшись, працівники можуть 
протидіяти порушенням своїх прав відстояти свої інтереси. Об'єднавшись у 
профспілку, зробивши її одночасно організаційно і фінансово сильною, а отже, 
незалежною від будь-кого. Працівники можуть на рівних правах спілкуватися з 
роботодавцем здійснювати контроль за оплатою та умовами своєї праці. 

 
Література: 
1.Київська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://makarivpon.at.ua/load/navishho_ljudini_profspilka/1-1-0-10/- Заголовок з екрана. 

2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин[Текст] /О.А 
Грішнова.- Київ, 2007- 480с. 

3. Виноградський М.Д. Управління персоналом [Текст] / М.Д. Виноградський, 
С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова.  -К.: Центр навчальної літератури, 
2006.- 504с. 
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Профспілка - це незалежна від держави, роботодавця і його адміністрації 

організація працівників. Вона створюється для захисту соціальних і економічних 
інтересів працівників підприємства. Сьогодні у складних економічних умовах, 
профспілки мають вагому роль при вирішенні питань своєчасної оплати праці, 
забезпеченні нормальних та безпечних умов праці і т.д. 

Профспілка представляє на переговорах про укладення колективного договору 
інтереси всіх працівників, незалежно від їх членства в профспілковій організації, а 
значить, захищає інтереси всього трудового колективу. Після укладення 
колективного договору профспілка може і повинна стежити за його виконанням: 
контролювати всі дії адміністрації, інформувати про них трудовий колектив, не 
допускати порушень угод колективного договору. 

Члени профспілки не можуть бути звільнені без її згоди. Саме тому членство в 
профспілці є єдиним ефективним захистом від незаконного звільнення. Навіть в разі 
скорочення штатів, реструктуризації або закриття підприємства роботодавець 
зобов'язаний провести з профспілкою консультації щодо запобігання або зменшення 
кількості звільнень і пом'якшення їх несприятливих наслідків. 

Під час переговорів про укладення колективного договору профспілка може 
висувати і відстоювати вимоги щодо форм і систем заробітної плати, розцінок і 
тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, 
доплат, премій, винагороди, заохочення і компенсаційних виплат. Профспілка також 
контролює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам 
і членам їх сімей, надання пенсіонерам та інвалідам, які працювали на підприємстві, 
рівних можливостей в медобслуговуванні, забезпеченості житлом, путівками в 
оздоровчі та профілактичні заклади, соціальними послугами і пільгами. Якщо 
відбувається затримка зарплати, роботодавець зобов'язаний надати профспілці 
інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства або дозвіл на отримання 
такої інформації. Профспілка має усіма силами боротися за своєчасну виплату 
заробітної плати - це одне з основних прав працівників. 

Без узгодження з профспілкою адміністрація не має права вирішувати питання 
запровадження, перегляду та зміни норм праці, робочого часу і часу відпочинку. 
Вона повинна погоджувати з нею графіки змін і надання відпусток. Профспілка 
може не давати дозвіл на проведення понаднормових робіт або роботи у вихідні дні, 
повинна домагатися кращих умов праці, беручи участь в розробці правил 
внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 

Профспілка контролює дотримання норм законодавства про працю та охорону 
праці на підприємстві. Його представники беруть участь в розслідуванні нещасних 
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випадків, професійних захворювань і аварій. Для цього вони мають право 
безперешкодно відвідувати та оглядати робочі місця, проводити незалежну 
експертизу умов праці.У разі виявлення загрози життю і здоров'ю найманих 
працівників профспілка має право і повинна вимагати від роботодавця або його 
адміністрації негайного припинення роботи на час, необхідний для усунення 
загрози, причому з обов'язковою виплатою всієї заробітної плати за цей термін. 

Профспілка має право домагатися того, щоб частину коштів підприємства 
направлялася на будівництво, реконструкцію та утримання житла для працівників і 
брати участь у визначенні розміру цих відрахувань. 

Члени профспілки можуть безкоштовно або на пільгових умовах отримувати 
консультацію та юридичну допомогу, захист своїх прав і законних інтересів в суді і 
перед роботодавцем; отримувати допомогу в проходженні медекспертизи у разі 
тимчасової та стійкої втрати працездатності; користуватися майном профспілок - 
послугами палаців і будинків культури, підліткових клубів, спортивних споруд. 
Профспілка може домогтися від роботодавця організації та оплати басейну, занять 
спортом, мовних курсів, курсів підвищення кваліфікації, бібліотек, готелів, баз 
відпочинку, дитячих оздоровчих таборів, лікувально-профілактичних установ; 
придбавати путівки на лікування та відпочинок, на оздоровлення членів сім'ї, дітей; 
користуватися послугами профспілкових кредитних організацій, отримувати 
матеріальну допомогу з коштів профспілки. 

Робітник підприємства, який не є членом профспілки, перш за все, втрачає 
можливість організованого захисту своїх прав і залишається один на один з 
адміністрацією. Тільки профспілка може представляти трудовий колектив при 
укладенні колективного договору. Той, хто не є членом профспілки, не може брати 
участь в регулюванні умов праці та її оплати, порядку надання відпусток, житла, 
матеріальної допомоги, путівок, питань трудового розпорядку і дисципліни.  

Отже, наявність профспілки на підприємстві є необхідною ланкою у організації 
виробничої діяльності робітників. 

 
Література.Збірник методичних матеріалів для проведення профспілкового уроку / 

Упорядник Л.А. Гарбаренко. Київ: ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, 2011. – 
23 с. http://geum.ru/next/art-115593.php 
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