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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ТЕХНОЛОГІЯ
САНІТАРНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ

Наведено результати аналітичних досліджень особливостей формування коагуляційної,
конденсаційної та кристалізаційної структур в технологічному процесі виготовлення виробів
санітарної кераміки. Відзначено стадійність утворення коагуляційної структури при підготовці
шлікерних керамічних мас та формуванні напівфабрикату виробів шляхом литва в пористих
формах.

The paper presents the results of analytical studies of the features of formation of the coagulation,
condensation and solidification structures in the technological process of manufacture of sanitaryware.
The staged nature of coagulation structure formation in preparation of slurry ceramic masses and
forming of semi-finished products by casting in porous forms is noted.

Санітарні керамічні вироби є необхідною складовою частиною сучасно-
го будівництва. Обсяг виробництва цієї продукції в Україні збільшився з
20 тис. шт у 1913 р. до 3 млн. штук в 2005 р. Технологія та обладнання  при
цьому постійно модернізувалися  в напрямках застосування фарфорових мас,
механізації та скорочення циклу литва, глазуровання пульверізацією, зменшен-
ня енерговитрат при випалюванні. Актуальність цих задач посилюється в су-
часних ринкових умовах, коли забезпечення конкурентоспроможності вітчиз-
няної санітарної кераміки потребує підвищення ефективності виробництва та
властивостей виробів

Властивості керамічних виробів тісно пов'язані з їх складом та структу-
рою. Працями  українських вчених [1  4] показано, що технологічний про-
цес виробництва керамічних матеріалів є за своєю суттю процесом форму-
вання та послідовних перетворень їх структури. Отже для ефективного регу-

лювання властивостей та підвищення якості будівельної кераміки, у тому чи-
слі санітарної, слід комплексно розглядати процеси структуроутворення мас і
виробів та технології виробництва. При цьому виділяють три основних типа
структур, що формуються в технологічних процесах: коагуляційну, конденса-
ційну та кристалізаційну.

В сучасній технології санітарної кераміки використовуються шлікерні
маси, що відрізняються за хіміко-мінералогічним та гранулометричним скла-
дами, концентрацією частинок дисперсної фази. Існують певні особливості
кінетики помелу окремих компонентів для досягнення заданого ступеню дис-
персності мас [5].

Незалежно від хімічної природи, фізичних властивостей та цільового
призначення дисперсні системи з участю твердих фаз поділяють [6] на три
основні групи. Керамічні шлікерні маси, що використовуються в технології
будівельного фарфору, відносять до 2-ї групи (двофазні системи типу тверда
дисперсна фаза – рідинне дисперсійне середовище ).

Коагуляційна структура керамічних мас утворюється при взаємодії час-
ток дисперсної фази та води. Така структура може бути характеризована
структурно-механічними та технологічними властивостями. До основних по-
казників структурно-механічних властивостей слід віднести умовний модуль
деформації Ее, що відображує ступінь сил молекулярної взаємодії часток, та
граничну напругу зсуву  Рк1, а до основних технологічних показників –
в’язкість, плинність та коефіцієнт згустимості, пластичність.

Особливості формування коагуляційної структури шлікерних мас в
технології литва кераміки визначаються стадійністю: взаємодія поверхні час-
тинок компонентів дисперсної фази з дисперсійним середовищем (вода +
електроліти), зміна хіміко-мінералогічного та гранулометричного складів при
додатковому введенні глинистих компонентів в ємностях, часткове руйну-
вання та зміна реологічних характеристик під зовнішнім тиском при
транспортуванні до форм, збільшення концентрації дисперсної фази при
капілярному відборі вологи в гипсовій формі або під зовнішнім тиском в
гипсовій чи полімерній формах.

Проведено [7, 8] значний обсяг досліджень по оцінці гідрофільності
глин, що багато в чому визначає їх фізико-хімічні та технологічні властивості.
Вказується на суттєву роль водневого зв’язку в процесі взаємодії між водою
та поверхнею твердих фаз. Змачуваність водою пов’язується з
кристалохімічною будовою твердих тіл, молекулярною природою поверхні і
наявністю на ній таких центрів чи радикалів, що приєднують до себе молеку-
ли води за допомогою водневих зв’язків. Проте вихідні  властивості поверхні
сировинних компонентів мало враховуються при практичному визначенні
раціональних складів шлікерних мас для литва санітарної кераміки.

Характерним [6] для висококонцентрованих дисперсних систем є сполу-
чення двох загальних особливостей: сильно розвинутої міжфазної поверхні  і
великої концентрації дисперсної фази в рідинному дисперсійному
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середовищі. Наслідком такого сполучення в концентрованих системах вини-
кають термодинамічно стійкі просторові структури, утворені зчепленням час-
тинок дисперсної фази поміж собою. Основні властивості у висококонцен-
трованих системах переважно визначаються співвідношенням між
потенційною енергією взаємодії (зчеплення) частинок та кінетичною
енергією, що надається зовнішніми механічними впливами.

Ступінь досконалості коагуляційних структур і регулювання властиво-
стей керамічних мас практично здійснюють шляхом:

- зміни дисперсності компонентів;
- композиційного шихтування компонентів;
- зміни концентрації дисперсної фази;
- регулювання ступеню взаємодії дисперсних часток з водою з викори-

станням електролітів, поверхнево-активних речовин (ПАР), електро-магнітної
та ультразвукової обробки;

- зміни тиску та температури;
- диференціації способів підготовки мас.
Процес переходу від коагуляційної до коагуляційно-конденсаційної та

конденсаційної структур в сучасній технології санітарної кераміки  має місце
на виробничих етапах відбору вологи в пористих  формах для литва та насту-
пної сушки напівфабрикату.

Вплив на ступінь вдосконалості коагуляційно-конденсаційних та
конденсаційних структур в технології будівельного фарфору практично
здійснюють шляхом регулювання:

- пористості  форм для литва;
- швидкості відбору вологи при литві шляхом зовнішнього тиску та ва-

куумування.
- режимів сушки виробів.
Конденсаційна структура керамічних мас може бути характеризована

структурно-механічними та технологічними властивостями. При цьому до
основних технологічних показників відносять вологість та міцність напів-
фабрикату будівельного фарфору після  сушки.

Кристалізаційні структури кераміки формуються при випалюванні, коли
при значному підвищенні температури утворюються міцні фазові контакти.
Особливості формування та параметрів кристалізаційної структури глинистих
мінералів  та керамічних виробів, вивчені в працях українських вчених
П.П. Будникова, А.С. Бережного,  Г.В. Куколева, В.І. Бабушкіна, М.І. Рищен-
ко та їх шкіл [9, 10], здійснюють визначальний вплив на кінцеві –
експлуатаційні властивості  виробів.

Кристалізаційна структура кераміки характеризується [11] видом, кількі-
стю, ступенем морфологічної досконалості кристалічних утворень, складом
склофази, кількісним співвідношенням кристалічної та склофаз, особливос-
тями розподілу кристалічних утворень у склофазі, пористістю та розподілом
пор по різновидам.

Основними показниками властивостей будівельного фарфору, що визна-
чаються кристалізаційною структурою, є міцність, густина, термостійкість.
До основних умов підвищення якості матеріалів та виробів на завершальних
стадіях хімічних і фазових перетворень відносять:

- підвищення міцності фазових контактів до рівня міцності міжатомних
зв’язків;

- формування щільної дрібнокристалічної структури з мінімальним обся-
гом пор (для щільних матеріалів – типу будівельного фарфору).

Вплив на ступінь досконалості кристалізаційної структури практично
здійснюють шляхом:

- оптимізації хіміко-мінералогічного складу керамічних мас;
- введення мінералізаторів;
- зміни режимів випалу.

Висновки.
1. Розвиток фізико-хімічних засад структуроутворення будівельного

фарфору в процесі сучасного  виробництва санітарної кераміки є основою
подальшої модернізації технології та обладнання.

2. Дієвим фактором впливу на формування коагуляційної структури та
технологічні параметри шлікерних мас для литва санітарної кераміки має
стати врахування вихідних і спрямоване регулювання поверхневих власти-
востей сировинних компонентів.
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