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(57) Шихта для виготовлення вогнетривкого мате-
ріалу, яка включає електрокорунд, зміцнюючу

структуру добавку та етилсилікат, яка відрізня-
ється тим, що містить як таку добавку нітрид бору
та додатково борну кислоту, воду і азотну кислоту
при такому співвідношенні, мас. %:

нітрид бору 14,0-15,0
етилсилікат 1,5-3,5
борна кислота 0,9-1,0
дистильована вода 4,0-9,0
азотна кислота 0,6-1,0
електрокорунд решта.

Корисна модель, що пропонується, відносить-
ся до області вогнетривких матеріалів, а саме, до
керамічних матеріалів для високотемпературної
техніки, в тому числі при використанні
виготовлення із них виробів, що експлуатуються в
потоках газів.

Близькою за призначенням є шихта для виго-
товлення вогнетривкого матеріалу [1], до складу
якої входять плавлений корунд, діоксід титану,
гідролізований тетраетоксисилан і поліетилгідро-
силоксан,  які забезпечують після випалу при тем-
пературах 1650-1750°С високу міцніть на згин
(≥250МПа), високотемпературну міцність (9-
10,5МПа), поруватість (5,4-9,8%). Введення
значної кількості спікаючих добавок (ТіО2 та SiО2)
приводить при випалі до значної усадки виробів,
що не дає можливості використовувати шихту для
виготовлення виробів складної конфігурації.

Найбільш близькою за технічною суттю та
призначенням є шихта для виготовлення вогне-
тривів [2], що включає електрокорунд, шамот, гли-
нозем, етилсилікат та зпрочнюючу структуру до-
бавку - ZrО2. Ця шихта забезпечує відпресованим
виробам після випалу при 1640°С міцність 65МПа
при поруватості 16-17%, що є незадовільним для
характеристики виробів складної конфігурації, які
мають використовувати в потоках газів.

Задача корисної моделі полягає в тому, щоб
шихта на засаді електрокорунду та етилсилікату
була придатна для отримання виробів складної
конфігурації методом пресування, забезпечити

при низьких температурах випалу високу міцність,
низьку поруватість при достатньо невеликій усад-
ці.

Технічний результат забезпечується тим, що в
рішенні, що пропонується і включає електроко-
рунд, зпрочнюючу структуру добавку і відрізняєть-
ся тим, що в якості такої добавки вводять нітрид
бору, додатково вводять борну кислоту, воду та
азотну кислоту при такому співвідношенні, мас.%:

електрокорунд основа
нітрид бору 14,0-15,0
етилсилікат 1,5-3,5
борна кислота 0,9-1,0
дистилірована вода 4,0-9,0
азотна кислота 0,6-1,0
Позитивний результат забезпечується тим , що

при використанні гідролізованого етилсилікату в
якості зв'язуючого, що модифіковано борною кис-
лотою,  та введенні в шихту BN  при вказаному
співвідношенні компонентів забезпечується інтен-
сифікація спікання маси. При температурі випалу
всього 1360°С матеріалу забезпечується відкрита
поруватість не вище 7,8%. При цьому міцність ви-
робів на стиск складає 550-600МПа. Лінійна усадка
- не вище 6,5%.

Використання запропонованої шихти дозволяє
одержувати міцні матеріали, вироби з яких здатні
служити в потоках газів, тому що вони мають зна-
чну ерозійну стійкість.

Конкретні склади шихти та властивості матері-
алу із них вказано в таблиці.
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Таблиця.

Склад шихти та властивості матеріалу

Найменування показників Параметри
Склад шихти, мас. %: Позамежеві 1 2 3 4 Позамежеві
електрокорунд 63,00 69,60 78,50 75,00 82,00 22,45
шамот - - - - - 50,00
діоксид цирконію - - - - - 2,50
глинозем - - - - - 25,00
нітрід бору 18,00 15,00 14,00 14,90 12,00 -
етилсилікат 5,00 3,50 1,50 2,00 1,00 0,05
дистилірована вода 12,00 9,00 4,00 6,50 3,00
азотна кислота 1,50 0,90 1,00 0,60 0,50 -
борна кислота 0,50 0,90- 1,00 1,00 1,50 -
Температура випалу, °С 1360 1360 1360 1360 1360 1640
Уявна щільність, г/см3 2,43 2,39 2,43 2,41 2,36 2,28
Відкрита поруватість, % 7,20 7,60 7,50 7,80 10,00 16,90
Межа міцності при стиску, МПа 610 600 570 550 430 62
Лінійна усадка, % 7,50 6,10 5,80 6,30 6,50 +0,12

Як видно із таблиці, запропонована шихта
забезпечує матеріалу достатньо низьку порува-
тість після випалу при низький температурі
(1360°С), щільність більшу, межа міцності при
стиску у декілька разів більша, ніж у матеріала-
прототипа. При випалі спостерігається усадка,
яка зростає при використанні позамежевих скла-
дів шихти, що небажано.

Оптимальні показники забезпечує склад ших-
ти, що вказано в прикладі 2.

Приклад 2. Шихта складає, мас.%: 78,50 -
електрокорунду, до якого додається 14,00 - BN.
Суміш зволожується етилсилікатним зв'язуючим
на засаді 1,50% - етилсилікату, 4,00% - дистилі-
рованої води, 1,00% - азотної кислоти, яку моди-
фіковано 1,00% борної кислоти. Випалені при
температурі 1360°С зразки мали такі властивості:
уявна щільність - 2,43г/см3, відкрита поруватість -
7,50%, лінійна усадка - 5,80%, межа міцності при
стиску - 570МПа.

Характеристики матеріалів із позамежевими
складами шихти підвищують лінійну усадку, що є

небажаним, а підвищення кількості BN до 18,00%
- завищує витрати на виробництво матеріалу при
незначному підвищенні фізико-механічних харак-
теристик.

Запропонований склад шихти можна рекоме-
ндувати для одержання KM, що використовують
при виготовленні виробів для експлуатації в по-
токах газів.

Зазначений склад шихти, невідомий із дже-
рел вітчизняної та іноземної інформації, встанов-
лено авторами вперше, що свідчить про відпові-
дність заявленого рішення критеріям новизни.

В порівнянні з відомими рішеннями, запропо-
нована корисна модель дає такі переваги:

- забезпечує значну конкурентну здатність
гарячепресованим матеріалам;

- забезпечується енергозаощадження при
випалі.
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