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(57) Керамічна маса для виготовлення кольорових
будівельних виробів, яка містить полімінеральну

легкоплавку глину (60мас. %), аргиліт Краматорсь-
кий (35мас. %) та шамот у вигляді подрібненого
випального бою (5мас. %), яка відрізняється тим,
що використовують добавки, які у сумарному спів-
відношенні оксидів у масі дають кольори:

10
MnO

OFe

2

32 ³  (брунатний),

4,02,0
CaO

OFe 32 -=  (насичений жовтий).

Корисна модель, що пропонується, відносить-
ся до технології виготовлення будівельних
матеріалів, переважно лицевої кераміки від світло-
жовтого до брунатного кольору, отриманих
методом пластичного формування в умовах
напівжорсткої екструзії.

Відомо відбілювання кераміки на основі чер-
воножгучих глинистих матеріалів шляхом введен-
ня в масу тонкомолотого вапняку 20-30ваг.% [1].

Недоліком є те, що карбонатна горна порода -
вапняк, є порівняно дорогою добавкою до кераміч-
ної маси,  яка в меншій мірі відбілює глинистий
компонент, в більшій - служить основною сирови-
ною для виробництва портландцементу.

Найбільш близькою до запропонованої є ке-
рамічна маса на основі червоножгучих глинистих
компонентів, відбілена шляхом введення висвіт-
люючої карбонатвміщуючої добавки (крейда, до-
ломіт, гашене вапно та інше) 15-50ваг.% [2].

Задача корисної моделі - підвищення міцності
та розширення кольорової гами виробів за рахунок
регулювання співвідношення оксидів.

Поставлена задача вирішується тим, що до
керамічної маси, наприклад, яка містить поліміне-
ральну легкоплавку глину, аргиліт Краматорський
та шамот у вигляді подрібненого випального бою у
співвідношенні компонентів, мас.%: глина - 60;
аргиліт - 35; шамот - 5 додають добавки, які б міс-
тили:

- для отримання керамічних виробів червоного
кольору необхідно, щоб у складі маси містилось
від 8 до 12мас. % Fe2О3. Збільшення вмісту оксиду

заліза до 10-12мас. % сприяє отриманню виробів
більш темних тонів червоного кольору керамічних
виробів. Слід зазначити, що отримання виробів
червоного кольору можливо без додавання до
складу керамічної маси спеціальних забарвлюю-
чих компонентів. В цьому випадку для виготовлен-
ня слід добирати природні глинисті матеріали, що
містять значну кількість Fе2O3;

- для отримання теплих тонів брунатного ко-
льору (з переважанням червоної складової світло-
вого потоку) необхідно, щоб співвідношення заба-

рвлюючих оксидів 10
MnO

OFe

2

32 ³ ;

- для отримання холодних тонів брунатного
кольору (з переважанням синьої складової світло-
вого потоку) необхідно, щоб співвідношення заба-

рвлюючих оксидів 43,1
MnO

OFe

2

32 £ ;

- при зберіганні співвідношення

0,105,1
MnO

OFe

2

32 -=  у складі світлового потоку пере-

важатиме зелена складова, що сприяє отриманню
жовто-брунатного кольору різних відтінків. При
цьому збільшення абсолютного значення цього
співвідношення від 1,5 до 10 призводить до збіль-
шення яскравості та світлості виробів;

- для отримання рожевих відтінків жовтого ко-

льору співвідношення 0,14,0
CaO

OFe 32 -= ;
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- для отримання насиченого жовтого кольору

співвідношення
CaO

OFe 32  повинно дорівнювати 0,3;

- для отримання жовтого кольору світлих від-

тінків співвідношення
CaO

OFe 32  має змінюватись в

межах 0,1-0,2.
При підвищенні температури від 950 до

1050°С відбувається зростання насиченості ко-
льору мас, забарвлених у брунатний, червоний та
жовтий колір.

На основі наданих рекомендацій розроблені
дослідні маси, до складу яких вводили манган- та
залізовміщуючі відходи металургійних та машино-
будівних виробництв. Дослідженнями експлуата-
ційних та декоративних властивостей виробів,
отриманих на основі розроблених керамічних мас
встановлено склади оптимальних мас ЦВ-3 та ЦВ-
2, які забезпечують не лише отримання заданих
відтінків брунатного та жовтого кольору, але й до-
зволяють отримати вироби з високими міцними
характеристиками (Марка 200-250), які відповіда-
ють вимогам діючих стандартів на будівельну ли-
цьову кераміку. Встановлено необхідну кількість
відходів для вирішення поставленої задачі: відхід
СКП "Монолит" - 4-16мас. %; відхід ХРП  "Авто
ЗАЗ-Мотор" - 14мас. % у складі модельної маси
ХФ ЗАТ "СБК".

Дослідженням фазового складу продуктів тер-
мообробки мас оптимальних складів встановлено

існування кольороутворюючих сполук: гаусманіт та
гематит, які обумовлюють формування теплих та
холодних відтінків брунатного кольору зразків, які
одночасно містять забарвлюючі оксиди мангану та
заліза. Кількість залізо- та манганвміщуючих від-
ходів має бути розрахована з урахуванням вмісту
оксидів заліза у складі глинистої сировини, що
використовується для виготовлення цегли. Мож-
ливо також використовувати результати проведе-
них досліджень для отримання цегли брунатного,
червоного та жовтого кольору різних відтінків на
основі інших керамічних мас та іншої глинистої
сировини за умов відомості їх хімічного складу.
Хімічний склад сировинних компонентів наведено
в табл.1, шихтові склади мас - у табл.2, властиво-
сті мас брунатного кольору - табл.3.
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Таблиця 1

Вміст оксидів , мас. %Сировина SiО2 АІ2О3 Fе2O3 TiO2 CaO MgO Na2O  K2O MnO2 ZnO CuO NiO FeO П.п.п
Глина Залю-
тинська 75,6 7,6 4,03 0,66 2,69 0,82 0,2 1,53 - - - - - 6,82

Аргіліт
Краматорсь-
кий

58,4 19,1 7,35 1,32 1,0 2,3 1,24 2,7 - - - - - 6,47

Відход СКП
"Моноліт" 15,0 1,5 - - 10,0 2,0 - - 25 - - - - 45

Відход Авто-
ЗАЗ Мотор - - 46,58 - - - - - - 2,64 2,12 2,08 46,5 -

Таблиця 2

Вміст компонентів , мас. %Шифр складів
мас Глина ЗалютинськаАргиліт Краматорський Fе2О3 MnO2

Відход СКП "Моно-
літ"

Відход ХРП "Авто
ЗАЗ Мотор"

Дослідні маси згідно ПФЕ
1 50,7 27,3 15 7 - -
2 57,2 30,8 5 7 - -
3 54,6 29,4 15 1 - -
4 61,1 32,9 5 1 - -
5 53,95 29,05 10 7 - -
6 57,85 31,15 10 1 - -
7 52,65 28,35 15 4 - -
8 59,15 31,85 5 4 - -
9 55,9 30,1 10 4 - -

Маси, отримані з використанням відходів виробництва
ЦВ-1 37,72 20,31 - - 28 13,97
ЦВ-2 45,52 24,51 - - 16 13,97
ЦВ-3 53,32 28,71 - - 4 13,97
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Таблиця 3

Шифр маси
ЗапропонованіВластивості По про-

тотипу ЦВ-1 ЦВ-2 ЦВ-3
Загальна усадка, % 7,6 6,4 6,9 7,5
Водопоглинання після випалу при 980°С, % 8,5 8,0 7,5 6,0
Межа міцності на стиск, МПа 200 203 228 253

130 132 140 144
53 52 68 73
52 54 57 57
24 26 27 29

Кольорові характеристики:
Яркість, %
Контрасність, %
Доля червоної складової, %
Доля зеленої складової, %
Доля синьої складової, % 15 20 16 14
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