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(57) Композиція для емалевого шлікеру, що міс-
тить водостійку боросилікатну фриту, пісок, цир-
кон, глину, бентоніт, електроліт, сульфід цинку, 
яка відрізняється тим, що додатково містить як 
стабілізатор шлікеру ксантанову камедь при на-
ступному співвідношенні компонентів, мас.ч.: фри-
та - 100; пісок - 10-30; глина - 4,5-6,0; бентоніт - 
0,05-0,15; циркон - 3-10; електроліт - 0,5-0,8; суль-
фід цинку - 0,1-0,2; ксантанова камедь - 0,01-0,025.

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до складів ком-
позицій для одержання скло-емалевих шлікерів, 
які використовують при емалюванні металевих 
виробів різного призначення, зокрема сталевих 
внутрішніх баків водонагрівачів. 

Традиційно емалеві шлікери одержують на 
емалювальних підприємствах шляхом сумісного 
мокрого помелу твердих компонентів: фрити, су-
спендуючих додатків, тугоплавких наповнювачів, 
електролітів та до 50% води. Після помелу емале-
ві шлікери витримують 24-48 годин для досягнення 
необхідних технологічних та реологічних парамет-
рів: консистенції, значень рН та в'язкості. Після 
старіння емалеві шлікери готові для подальшого 
нанесення на металеві вироби. 

Недоліком шлікерів, які одержують за означе-
ним традиційним способом є раціональність їх 
використання лише на підприємстві де їх виготов-
ляють. В той же час існує багато підприємств, які 
не мають відділень для виготовлення шлікерів і в 
наслідок цього змушені купувати їх для потреб 
виробництва. Однак це пов'язано зі значними 
ускладненнями при транспортуванні та зберіганні 
шлікерів, особливо при температурах нижче 0°С. 

У зв'язку з цим в останній час в Україні, як і за 
її межами при виробництві емальованої продук-
ції,зокрема побутової техніки, застосовують сухі 
тонко-дисперсні композиційні суміші готові для 
отримання з них шлікерів. В цьому разі емалеві 
шлікери одержують змішуванням з водою таких 
композицій. Це дозволяє відмовитись від транспо-

ртування шлікерів, забезпечує гнучкість технологі-
чного процесу виробництва емальованих виробів 
завдяки можливості одержання широкого діапазо-
ну шлікерів з готових сумішей на одному й тому ж 
обладнанні для помелу. Тонкодисперсні сухі ком-
позиції на відміну від шлікерів можуть зберігатися 
протягом тривалого часу (незалежно від коливань 
температури та вологості) та транспортуватися на 
великі відстані від заводу виробника. 

Так, відомий склад сухої тонкодисперсної ком-
позиції для шлікерного емалювання сталевих ви-
робів [1], яка містить емалеву фриту 100; кварцо-
вий пісок 4-11; глину 4-6, бентоніт 0,1-0,2 та 
алюмокалієві галуни 0,05-0,3. 

Недоліком цієї композиції є одержання її шля-
хом мокрого помелу з наступним сушінням при 90-
110°С, що пов'язано із значними енерго- та трудо-
витратами. 

Найбільш близькою за технічною сутністю та 
запропонованим технічним вирішенням є тонкоди-
сперсна суха композиція для одержання з неї шлі-
керу водостійкого склоемалевого покриття для 
захисту внутрішніх баків водонагрівачів [2], яка 
містить мас.ч.: боросилікатну емалева фриту - 
100; пісок кварцовий - 15-40; оксид цирконію - 10-
30; глину - 5-7; бентоніт - 0,1-0,3; сульфід цинку - 
0,3-0,4; електроліт - 0,6-0,8. У поєднанні цієї ком-
позиції з водою утворюється суспензія, яка є при-
датною для нанесення на сталеві деталі. 

Але висушені покриття з даної композиції ма-
ють недостатню міцність, що призводить до пору-
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шення суцільності «бісквіту» та утворення дефек-
тів у вигляді окремих тріщин в покриттях після ви-
палу. 

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня - розробити склад тонкодисперсної композиції 
довготривалого зберігання, одержаної сухим по-
мелом водостійкої боросилікатної фрити з млино-
вими додатками для наступного отримання міцно-
го висушеного покриття. 

Технічний результат забезпечується тим, що 
запропоновано склад тонко-дисперсної сухої ком-
позиції для отримання склоемалевих шлікерів та 
покриттів з них, яка містить водостійку боросиліка-
тну фриту, пісок, циркон, глину, бентоніт, електро-
літ, сульфід цинку та додатково ксантанову ка-
медь при наступному співвідношенні компонентів, 
мас.ч.: фрита - 100; пісок - 10-20; глина -4,5-6,0; 
бентоніт - 0,05-0,15; циркон - 3-10; електроліт - 0,5-
0,8; сульфід цинку - 0,05-0,2; ксантанова камедь - 
0,01-0,07. 

Наведений склад композиції забезпечує одер-
жання шлікеру з неї з необхідними технологічними 
та реологічними властивостями, міцного висуше-
ного шару та отримання якісного склоемалевого 
покриття. 

В лабораторних умовах було виготовлено 4 
склади тонкодисперсних композицій для одержан-
ня шлікерів, 2 склади за межами та, для порівнян-
ня, композиція-прототип, які наведено у таблиці 1. 

Композиції виготовляли шляхом сухого подрі-
бнення суміші їх компонентів до проходження крізь 

сито №08. Після додавання 35мас.ч. води та ре-
тельного перемішування шлікери піддавали ста-
рінню впродовж 12 годин для стабілізації їх влас-
тивостей. 

Визначали тонкість помелу за методом Лисен-
ко, криючу здатність, густину, седиментаційну зда-
тність отриманих шлікерів з сухих композицій та 
міцність на згин висушених шарів [3]. 

Показники, наведені в таблиці 2, свідчать що 
завдяки додаванню ксантанової камеді до складів 
заявлених композицій 1-4 одержані з них шлікери 
мають необхідні технологічні та реологічні власти-
вості: густина 1,78-1,9г/дм

3
, седиментаційна здат-

ність 94-98%, криюча здатність 8,0-9,0г/дм
2
. Отри-

мані покриття після сушіння характеризуються 
рівномірністю та суттєвою міцністю на згин (4-5 
балів за 5-бальною шкалою). Після випалу у пок-
риттях відсутні дефекти. В той же час в покриттях 
з композицій за запропонованими межами та з 
композиції-прототипу після випалу спостерігають-
ся дефекти у вигляді незаплавлених тріщин, кра-
терів та пор. 

Реалізація винаходу в промисловості дозво-
лить не тільки вирішити проблему одержання якіс-
них емальованих виробів, але й транспортування 
та довгострокового зберігання композицій для шлі-
керів, забезпечить гнучкість технологічного проце-
су на підприємстві. Одержані композиції можуть 
бути рекомендовані для емалювання внутрішніх 
сталевих баків електроводонагрівачів. 

 
Таблиця 1 

 

Компоненти композиції 

Склад композицій, мас. ч. 

Композиція 
прототип 

Композиція за 
межами 

1 2 3 4 
композиція 
за межами 

фрита 100 100 100 100 100 100 100 

пісок 20,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 

ZrO2 20,0 – – – – – – 

ZrSiO4  2,0 3,0 5,0 8,0 10,0 15 

глина 5,0 4 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 

бентоніт 0,1 0,02 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 

Електроліт 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 

ZnS 0,3 0,05 0,1 0,15 0,18 0,2 0,25 

ксантанова камедь – 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 

 
Таблиця 2 

 

Властивість шлікерів 
Композиція 
прототип 

Композиція 
за межами 

1 2 3 4 
Композиція 
за межами 

Седиментаційна здатність, % 96 89 94 95 96 98 100 

Криюча здатність, г/дм
2
 9,0 7,5 8,0 8,5 8,8 9,0 11 

Густина г/дм
3 

1,78 1,7 1,78 1,82 1,85 1,9 2,0 

Тонкість помелу по Лисенко, од. 14 14 14 14 14 14 14 

Якість покриття 

Механічна міцність сухого шару, бал 2-3 3-4 5 5 4 4 3-4 

Дефекти після випалу 
Незаплавлені 

тріщини 
Волосяні 
тріщини 

Дефекти відсутні 
Кратери та 

пори 
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