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(57) Композиційне феромагнітне покриття, що міс-
тить SiO2,  В2О3, яке відрізняється тим,  що з ме-

тою підвищення магнітної проникності і експлуата-
ційних показників воно додатково вміщує Аl2О3,
K2O, CaO, MgO, CoFe2O4 при такому співвідно-
шенні компонентів, мас. %:

SiO2 34,3-39,2
Аl2О3 7-8
В2О3 10,5-12,0
К2О 2,8-3,2
СаО 8,4-9,6
MgO 7-8
CoFe2O4 20-30.

Корисна модель може бути використана в ке-
рамічній промисловості для виробництва личкува-
льних плиток спеціального призначення, що мають
здатність поглинати електромагнітні випроміню-
вання.

Відомо частково-фритоване залізовмісне по-
криття по кераміці, що містить, мас.% : SiO2 38,8-
39,5; Аl2О3 11,9-13,1; Fe2O3 21-22; В2О3 8,8-9,0;
Na2O 2,4-2,6; К2О 1,8-2,0; СаО 0,7-0,9; MgO 3,8-4,5;
Сr2О3 1,0-1,2; FeO 7,2-7,4; ТіО2 0.1-0,3. Недоліком
цього покриття є те, що воно не має магнітних
властивостей, оскільки в фазовому складі перева-
жно містить гематит [1].

Відома композиція для одержання поглиналь-
ного матеріалу, який містить полімерне зв'язуюче,
манган-цинковий ферит і магнетит. Недоліком по-
криття по кераміці з цього матеріалу є його недов-
готривалість [2].

Найбільш близьким до винаходу є феромагні-
тне скло, що містить, мас.%: SiO2 31-35, В2О3 12-
17, Li2О 31-35, Fe2O3 11-18, МnО2 1-5. Недоліком
покриття по кераміці з даного скла є його підвище-
ний ТКЛР та використання в його складі дефіцит-
ного і дорогокоштовного оксиду літію [3].

Метою корисної моделі є збільшення погли-
наючої здатності покриття при збереженні його
високих експлуатаційних показників.

Поставлена мета досягнута за рахунок того,
що в якості діелектричної матриці використовуєть-

ся фрита, а в якості магнітної фази - ферит коба-
льту.

Технічний ефект цієї корисної моделі полягає
в тому, що, на відміну від відомого феромагнітного
скла, що містить SiO2 і В2О3, покриття, що заявля-
ється, додатково містить Аl2О3,  К2О, СаО, MgO,
CoFe2O4 при такому співвідношенні компонентів,
мас.%: SiO2 34,3-39,2; Аl2О3 7-8;  В2О3 10,5-12,0;
К2О 2,8-3,2; СаО 8,4-9,6; MgO 7-8; CoFe2О4 20-30.
Наведені компоненти в такому співвідношенні, яке
заявляється, для виготовлення покриття по кера-
міці не використовувались, що свідчить про відпо-
відність запропонованого рішення критерію "вина-
хідницький рівень".

Позитивний ефект цього рішення пояснюється
нижче. Запропонована корисна модель дозволяє
за композиційною технологією одержати високо
стабільне магнітне напівпровідне покриття, в яко-
му в якості діелектричної матриці використана
склофрита (70-80мас.%) з показником в'язкості
розплаву при температурі термообробки 960-
1060°С відповідно lg h=3,0-3,6. Склад фрити піді-
браний таким чином, щоб в інтервалі температур
960-1060°С утворювався досить в'язкий алюмобо-
росилікатний розплав, який дозволяє максимально
уповільнити процес розчинення ферита кобальту
при максимальних температурах термообробки.

В якості магнітного наповнювача використову-
ється попередньо синтезований з чистих оксидів
ферит кобальту.
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Запропоноване композиційне феромагнітне
покриття на практиці є магнітним напівпровідником
і може бути використане в якості матеріала, який
має здатність поглинати електромагнітне випромі-
нювання [4].

Процес одержання композиційного покриття
складається з трьох етапів.

Перший етап. Синтез високов'язкої фрити, яка
містить, мас.%: SiO2 49,0; Аl 2О3 10,0; В2О3 15,0;
К2О 4,0; СаО 12,0; MgO 10,0. Для виготовлення
склофрити в якості вихідної сировини використо-
вують: пісок кварцовий, борат кальцію, каолін, по-
таш, технічний MgO. Вказані матеріали просіюють,
дозують в необхідній кількості згідно хімічного
складу, перемішують і фритують при температурі
1350°С. Фриту гранулюють у воду.

Другий етап. Синтез фериту кобальту здійс-
нюють із суміші чистих оксидів при наступному
співвідношенні компонентів, мас.%: СоО - 32;
Fе2О3 -  68.  Вихідні компоненти змішують в куль-
овому млині, потім методом напівсухого форму-
вання (вологість - 6%) пресують брикети при тиску
пресування 20МПа. Брикети випалюють при мак-
симальній температурі 1150°С впродовж 8 годин.

Третій етап. Власне композиційне феромагніт-
не покриття, що заявляється, одержують шляхом
сумісного мокрого помелу фрити (70-80мас.%) і
фериту кобальту (20-30мас.%) з додаванням ста-
білізатора суспензії. Помел здійснюють в кульово-
му млині до залишку на решітці 0056 0,25%. Воло-
гість шлікеру складає 34-36% при щільності 1,80-
1,82г/см3.  Плитки були покриті поливою методом
наливання та пройшли випал на потоково-

конвейерній лінії впродовж  60 хвилин при темпе-
ратурі 960°С.

В Таблиці 1 наведено хімічні склади і власти-
вості запропонованого композиційного феромагні-
тного покриття.

Шихтовий (матеріальний) склад ,який відпові-
дає оптимальному складу поливи №2 (див. Табли-
цю), у масових відсотках наведено нижче:

Фрита 70
Ферит кобальту 30
Як витікає з даних Таблиці, запропоновані

склади дозволяють одержувати керамічні вироби з
покриттями з високою магнітною проникністю при
високих експлуатаційних показниках. Показники
інших експлуатаційних властивостей незначно
відрізняються від аналогічних показників прототи-
пу. В замежових складах покриття стається зрив
досягаємого ефекту, а саме знижуються показники
експлуатаційних властивостей.

Таким чином, корисна модель, що пропону-
ється, має перевагу у порівнянні з відомими скла-
дами покриттів.
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Таблиця 1

Хімічний склад та властивості композиційного феромагнітного покриття

Масовий вміст оксидів, мас.%Оксиди прототип замежовий 1 2 3 замежовий
SiO2 31-41 33,7 34,3 36,75 39,2 40,5
Аl2О3 - 6,4 7,0 7,5 8,00 8,7
Fe2O3 11-18 - - - - -
В2О3 12-17 9,5 10,5 11,25 12,0 13,0
Li2O 31-35 - - - - -
К2О - 2,0 2,8 3,0 3,2 3,8
СаО - 7,4 8,4 9,0 9,6 10,0
MgO - 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0
МnО2 1-5 - - - - -

CoFe2O4 - 35 30 25 20 15
Властивості покриттів

Температура ви-
палу, °С 750 960 960 960 960 960

Температура
розм'якшення, °С 585 750 750 750 750 750

Температура
точки Кюрі, °С 590-595 520 520 520 520 520

Питомий об'ємний
електроопір, ом/см (1,5-1,8)·103 9,6×107 1,62·108 7,65·108 9,33·108 1,6·109

Відносна магнітна
проникність

при частоті 1кГц
2,5-2,9 6,27 5,1 3,68 3,5 3,15
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Продовження таблиці 1

ТКЛР, 10-6 К-1 10,1-11,3 6,8 6,4 5,9 5,4 5,0
Термостійкість, °С 100 175 250 225 200 150

Мікротвердість,
МПа 3900 6500 6849 6778 6625 6300
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