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ВЛАСТИВОСТІ ШАМОТУ ДЛЯ ХУДОЖНЬОЇ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ
КЕРАМІКИ З ГЛИН НЕОСВОЄНИХ РОДОВИЩ

Освоение новых и неосвоенных месторождений глин для использования в качестве сырья  разных
видов керамики, в том числе для художественной, способствует сбережению дефицитных и высо-
кокачественных огнеупорных глин Украины. Показана возможность использования новых опош-
нянских и сумских глин для изготовления шамота для керамических художественных изделий
сложной конфигурации и строительной керамики.

The development of the new and not mastered deposits of clays for use as raw material for different kinds
of ceramics, including art ceramics, promotes the saving of scarce and high-quality fireproof clays of
Ukraine. The use opportunity of new Oposhnya and Sumy clays for manufacturing of chamotte for ce-
ramic art products of a complex configuration and building ceramics has been shown.

Для виробництва шамоту для виготовлення художніх виробів немає сен-
су використовувати вогнетривкі шамоти, що виготовляються з високоякісних
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вогнетривких каолінітових глин, запаси яких з кожним роком зменшуються.
Тому для виготовлення шамоту для художніх виробів із опішнянських глин
для їх опіснення розроблено склади шамоту на основі опішнянських глин
пластів 5 та 7, які містять в своєму складі 18 та 19,4 % Al2O3 відповідно, до
яких додавали сумську глину з більшою кількістю Al2O3 (табл. 1).

Таблиця 1
Хімічний склад глин, мас. %
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 м Вміст оксидів, мас. %

в.п.п SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O

Сумська
1 – – 9,21 62,40 22,20 2,33 0,91 0,27 1,22 0,27 0,87 0,05

Опішнянські
2 5 6,1-11,8 11,24 58,80 18,0 6,09 0,89 3,75 0,72 0,01 0,40 0,18
3 7 14,0-17,0 8,72 64,73 19,40 2,97 1,06 1,40 0,82 0,04 0,70 0,24

Наявність різних мінералів в складі глин підтверджено результатами
РФА. В глинах неосвоєного опішнянського родовища виявлено крім каоліні-
ту та монтморилоніту такі мінерали як кварц, бейделіт, β-олигоклаз, кальцит.
Сумська глина складається теж з глинистих мінералів, кварцу, слюди та ак-
цесорних мінералів. Мікроструктура глини сумського родовища представле-
на на рис. 1.

Рис. 1. Микроструктура глини сумського родовища: 1 – кварц; 2 – каолініт; 3 – слюда;
4 – магнетит; 5 – циркон; 6 – вуглиста (органічна) речовина; 7 – глауконіт.
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Вміст мінералів в сумській глині, %: каолініт – 50  55; мусковіт –
7  10; кварц – 15  25; глауконіт – 3  4; циркон, рутіл, дістен тощо – 1  2;
ільменіт, гематит, пірит – до 1  2; вуглисті частинки – до 1,0.

Диференційно-термічний аналіз сумської глини підтверджує, що основ-
ний мінерал представлено каолінітом (рис. 2).

Рис. 2. ДТА криві дослідної глини сумського родовища

Було вивчено реологічні властивості проб опішнянської та сумської
глин. Визначено, що опішнянська глина пластів 5 та 8 та сумська глина ма-
ють переважаючий розвиток швидких еластичних деформацій (рис. 3), що
вказує на те, що при формуванні керамічних мас із цих глин буде руйнувати-
ся структура матеріалу, що приведе до зниження фізико-механічних власти-
востей зразків.

При  виготовленні  мас  із  суміші двох глин в різних співвідношеннях їх
структурно-механічні властивості залежать від цього співвідношення
(рис. 3). Формуємість цих мас можна покращити шляхом використання плас-
тифікаторів, ПАР.
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Рис. 3. Деформаційні характеристики глин:
1 – опішнянська № 5 (100 %); 2 – опішнянська № 5 (20 %) : сумська (80 %);
3 – опішнянська № 8 (100 %); 4 – опішнянська № 8 (20 %) : сумська (80 %);

5 – опішнянська № 8 (50 %) : сумська (50 %); 6 – сумська (100 %).

Для виготовлення шамоту використовували глину опошнянську пластів
№ 5 і № 8 в суміші із сумською глиною. Склад шамоту вказано в табл. 2.

Таблиця 2
Склад шамоту і його властивості

№
зразка

Глини Властивості
Опішнянська

Сумська П, % W, % γуяв., г/см3

№ 5 № 8
1 20 — 80 17,4 8,43 1,94
2 25 — 75 16,7 7,98 2,07
3 40 — 60 18,0 8,76 2,0
4 50 — 50 18,2 8,88 2,06
5 100 — — 21,9 9,8 1,97
6 — — 100 20,0 9,47 1,97
7 — 20 80 41,0 27,7 1,44
8 — 25 75 35,6 22,1 1,58
9 — 40 60 18,7 11,3 1,57
10 — 90 50 33,3 21,7 1,52
11 — 100 — 21,8 10,7 2,03

Для виготовлення шамоту глини перемішували ретельно, зволожували і
суміш брикетували під тиском 25 МПа. Брикети випалювали при температурі
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1000 °С (витримка одна година) при швидкості підйому температури 6
град/год.

Технологічний процес виготовлення виробів із опішнянських глин, спіс-
нених виготовленим шамотом, представлено на рис. 4.

Рис. 4. Технологічна схема виробництва виробів
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Для виготовлення зразків художньої кераміки використовували опіш-
нянські глини, що спіснювали виготовленим шамотом.

Склад шихт зразків виробів, мас. %:
Шамот фр. 1,25 – 0,63 мм – 24;

< 0,63 мм – 36;
Глина опішнянська – 40.
Зразки виробів пресували на пресі П-125 під тиском 25 МПа. Шихти

зволожували технічною водою до вологості 8 – 10 %.
Випал зразків проводили в повітряному та відновлювальному середо-

вищі. Художню кераміку звичайно випалюють у відновлювальному середо-
вищі, будівельну – на повітрі. Властивості зразків виробів вказано в табл. 3
та табл. 4.

Таблиця 3
Властивості виробів художньої кераміки після випалу у відновлювальному

середовищі
№

зразка
Властивості

W, % П, % γуяв., г/см3 σст., МПа
1 18,43 31,3 1,72 107
2 18,43 31,62 1,72 102
3 16,96 29,3 1,73 107
4 16,96 32,9 1,65 107
5 19,59 32,2 1,64 107
6 17,77 31,42 1,77 79,1
7 20,41 35,76 1,72 113
8 19,91 33,98 1,71 73,4
9 20,31 34,02 1,67 84,4
10 19,27 33,02 1,71 56,5
11 15,87 28,81 1,82 73,4

Таким чином, використання неосвоєних глин опішнянського та сумсько-
го родовищ може бути корисним для виготовлення шамоту, що використову-
ється для опіснення глинистої сировини. Встановлено, що такий шамот різ-
ного складу може бути рекомендовано для одержання художньої кераміки.
Для будівельної кераміки кращі показники можна одержати з використанням
шамоту з суміші сумської глини та опішнянської глини 5 пласту.
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Таблиця 4
Властивості виробів художньої кераміки після випалу на повітрі

№
зразка

Властивості
W, % П, % γуяв., г/см3 σст., МПа

1 20,2 33,78 1,70 101,4
2 19,0 32,4 1,71 101,7
3 18,0 31,0 1,77 101,7
4 17,0 29,3 1,76 101,7
5 20,75 — 1,71 79,1
6 18,7 32,8 1,93 113
7 18,3 31,35 1,78 73,45
8 18,3 31,35 1,78 84,45
9 17,9 31,37 1,75 56,5
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МЕХАНИЗМ РАЗУПРОЧНЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
ПРИ НАГРЕВАНИИ

В статті розглядаються процеси, що відбуваються у важкому бетоні при нагріванні. Викладено
механізм роззміцнення.

In article the processes occurring in heavy concrete at heating have been considered. The softening mech-
anism has been stated.

Постановка проблемы. Происходящие  в Украине пожары наносят зна-
чительный ущерб зданиям и сооружениям, при этом, происходит значитель-
ное изменение физико–механических свойств материалов, из которых изго-
товлены конструкции. До настоящего времени вопрос о механизме разу-
прочнения бетона при нагревании носит противоречивый характер.


