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(57) Композиція ДЛЯ виготовлення
теплоізоляційних виробів, яка містить
алюмосилікатне волокно, вогнетривку глину та

ортофосфорну кислоту, яка відрізняється тим,
що вона додатково містить фосфат магнію у
вигляді порошку та полівшілацетатну дисперсію
при наступному співвідношенні компонентів, мас
%

алюмосилікатне волокно 60-70 %
вогнетривка глина 8-10 %
ортофосфорна кислота 15-20 %
фосфат магнію у вигляді порошку 6-8 %
полівшілацетатна дисперсія 1-2 %

Винахід відноситься до теплоізоляційних
матеріалів на основі вогнетривких волокон і може
бути використай для теплоізоляції теплових
агрегатів

Відомий склад виробів з керамічного волокна
[1], де, крім волокон та заповнювача, як зв'язуючу
речовину використовують фосфат алюмінію
Однак вироби, виготовлені за цим складом мають
високу ЩІЛЬНІСТЬ та теплопровідність

Найбільш близькою за технічною сутністю та
здобутому результату до запропонованого
винаходу є високотемпературна теплоізоляційна
суміш для виробів, в якій для зв'язування волокон
використовують вогнетривку глину та
ортофосфорну кислоту [2] Але ж вироби,
виготовлені за цим складом, мають низьку МІЦНІСТЬ
та високу теплопровідність

В основу винаходу
створення композиції
теплоізоляційних виробів,
введення фосфату магнію у вигляді порошку та
полівшілацетатної дисперсії забезпечить
підвищення МІЦНОСТІ виробів та зниження
теплопровідності

Задача, яка поставлена, вирішується тим, що
до композиції для виготовлення теплоізоляційних
виробів, яка містить алюмосилікатне волокно,
вогнетривку глину та ортофосфорну кислоту,

поставлено задачу
для виготовлення

в якій додаткове

ВІДПОВІДНО до винаходу додаткове додається
фосфат магнію у вигляді порошку та
полівшілацетатна дисперсія при наступному
співвідношенні компонентів, мас %

алюмосилікатне волокно 60 - 70%,
вогнетривка глина 8 -10%,
ортофосфорна кислота 15 - 20%,
фосфат магнію у вигляді
порошку 6 - 8%,
полівшілацетатная дисперсія 1 - 2%
Позитивний ефект пояснюється взаємодією

дисперсних часток фосфату магнію з глиноземом
вогнетривкої глини у присутності ортофосфорної
кислоти, що під час термообробки приводить до
синтезу у зв'язці високотемпературостійкої фази -
алюмомагнезіальної шпінелі, що підвищує МІЦНІСТЬ
виробів Введення полівінілацетатної дисперсії
забезпечує рівномірний розподіл часток порошку
фосфату магнію в волокнистій масі, що сприяє
фізико - ХІМІЧНІЙ взаємодії компонентів на границі
розділу фаз "волокно - зв'язка" та забезпечує
утворення легкого теплоізоляційного матеріалу з
низькою теплопровідністю В НТУ "ХПІ" за
пропонованим винаходом та прототипом були
виготовлені теплоізоляційні волокнисті вироби по
типовій технології формування виробів з пдромас
Запропонований винахід ілюструється
прикладами, що наведені утаблиці
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Таблиця

Склади композицій для виготовлення теплоізоляційних
виробів та їх властивості

Найменування компонентів та
показники властивостей

1
Компоненти, мас %
1 Алюмосилікатне волокно
2 Вогнетривка глина
3 Ортофосфорна кислота
4 Фосфат магнія у вигляді порошку
5 Полівінілацетатна дисперсія
Властивості
ЩІЛЬНІСТЬ, КГ/М3

Межа МІЦНОСТІ на згин,
МПа
Теплопровідність, Вт/м К

по прототипу
2

75
7,0

18,0
-
-

380

0,4
0,48

ГПриклади
по запропонованому

3

60
10
20
8
2

350

0,8
0,19

4

70
8

15
6
1

300

0,6
0,18

5

65
9

17,5
7

1,5

320

0,7
0,20

Позамежні
6

55
11
22
9

3,0

360

0,4
0,21

7

75
7

12
5,5
0,5

310

0,5
0,20

Із експериментальних даних, які наведено у
таблиці, виходить, що вироби, виготовлені по
пропонованому складу, в порівнянні з прототипом
характеризуються низькою ЩІЛЬНІСТЮ, підвищеною
МІЦНІСТЮ (в 1,7 - 2 рази) та більш низькою
теплопровідністю

Винахід запропоновано до впровадження на
ВАТ "Сіверський комбінат" (м Сіверськ, Донецької
обл ) у 2002 - 2003р
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