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Технічний результат забезпечується тим, що в
рішенні, що пропонується і включає виготовлення
шлікеру з електрокорунду, плавленого стеатиту та
кремнію і зв'язуючого на засаді води, етилового
спирту, соляної кислоти та етилсилікату ЕТС-40,
спочатку модифікують стеатит нерозчинною у воді
сіллю алюмінія, а кремній перемішують із зв'язуючим, потім в суспензію додають електрокорунд,
знову ретельно перемішують і фасують в герметичну тару.
Позитивний результат забезпечується тим, що
модифікований нерозчинною у воді сіллю алюмінію стеатит затримує поліконденсацію зв'язуючого
із гідролізованого етилсилікату ЕТС-40 у спиртовому середовищі, в якому рівномірно перемішуються електрокорунд і кремній, забезпечує відокремлення активних поверхонь модифікованого
наповнювача від суміші зв'язуючого із кремнієм і
електрокорундом.
Запропонований спосіб забезпечує позитивний результат завдяки тому, що спочатку зв'язуюче, що одержують із ЕТС-40 шляхом його гідролізу
водою з каталізатором НС1 в спиртовому середовищі змішують із кремнієм, додають до суспензії
електрокорунд, а потім вводять модифікований
нерозчинною у воді сіллю алюмінію стеатит, в результаті затримується процес поліконденсації зв'язуючого шлікеру, тому час його "живучості" збільшується, а при термообробці ультрадісперсні
частини сприяють взаємодії компонентів суміші,
що приводить до ущільнення шлікерної маси і підвищення міцності клею.
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Корисна модель, що пропонується, відноситься до області кераміки, а саме, для виготовлення
керамічного клею.
Близьким за технічною суттю та призначенням
є спосіб виготовлення керамічного клею [1], який
включає виготовлення шлікеру на засаді високоякісної вогнетривкої сировини, наприклад, із MgO та
золь-гельних композицій, які забезпечують міцність швів при відриві до 5,6-7,0 МПа.
Недоліком таких клеїв є невелика їх "живучість", що не дає можливості зберігати їх більше
1,2-2 годин.
Найбільш близьким за технічною суттю та
призначенням є спосіб виготовлення керамічного
клею [2], який включає виготовлення шлікеру з
електрокорунду № 6, плавленого стеатиту фракцій
менше 16 мкм та кремнію, які перемішують із зв'язуючим на засаді води, етилового спирту, соляної
кислоти та етилсилікату ЕТС-40. Шлікером змащують деталі із кераміки і термообробляють при
температурі 250-300°С протягом 30-60 хвилин.
Такий спосіб забезпечує виготовлення із деталей,
що склеюються міцних керамічних обладнань, ремонт електроприладів, вклеювання елементів у
корундову або іншу футеровку. При цьому міцність
відрива частин керамічного устрію досягає 38-48
МПа, але недоліком цього способу є також обмежений термін "живучості" клею після виготовлення.
Задача моделі полягає в тому, щоб підвищити
термін "живучості" клею після виготовлення шлікеру.
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плавленого стеатиту, кремнію і зв'язуючого на основі води, етилового спирту, соляної кислоти та
етилсилікату ЕТС-40, який відрізняється тим, що
стеатит модифікують нерозчинною у воді сіллю
алюмінію, кремній перемішують із зв'язуючим, в
суспензію додають електрокорунд, знову перемішують, а потім вводять модифікований стеатит,
ретельно перемішують і фасують в герметичну
тару.
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Використання запропонованого способу виготовлення керамічного клею дозволяє одержувати
більш "живучий" керамічний клей, після термооб-
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робки якого одержують матеріал з більш високою
міцністю на відрив.
Конкретні приклади способу виготовлення керамічного клею приведено в таблиці.
Таблиця

Способи виготовлення керамічного клею
Найменування показників
1. Модифікування стеатиту
нерозчинною у воді сіллю
алюмінію
2. Змішування компонентів
кремнію та електрокорунду зі
зв'язуючим
Введення в суспензію (по п. 2)
модифікованого стеатиту (по п.
1)
Товщина шва, мм
Живучість, кількість діб
Температура сушки, °С
Властивості матеріалу після
термообробки при 300°С: Міцність при відриві, МПа

Позамежеві

1

2

+

+

+

+

+

+

Позамежеві

Прототип

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

0...30
9
300

0,20
8
300

0,18
10
300

0,20
9
300

0,12
10
300

0,20
5
300

49,0

55,0

58,0

50,0

57,8

48,5

Як видно із таблиці, запропонований спосіб
забезпечує створення такої суміші, в якій стеатит,
що модифіковано нерозчинною у воді сіллю алюмінію, здобуває гідрофобну поверхню і тим самим
затримує взаємодію між частинами і гідролізованим розчином етилсилікату, підвищуючи "живучість" клеючої суміші, а після термообробки ультрадисперсні частинки підвищують міцність швів та
адгезію клею до поверхні кераміки, що сприяє зміцненню конструкцій. Керамічний клей можна витримувати в герметичній тарі значно більший термін без твердіння.
Найкращі показники одержано при використанні параметрів способу за прикладом 2.
Приклад 2. Для виготовлення керамічного
клею порошок стеатиту модифікують нерозчинною
у воді сіллю алюмінію при подрібненні в шаровому
млині. Зв'язуюче з етилсилікату ЕТС-40, води,
етилового спирту і НС1 перемішують з кремнієм та
електрокорундом, а потім в суспензію із кремнію,
електрокорунду і золь-гель зв'язуючого додають
суміш модифікованого стеатиту і ретельно перемішують. Використовують керамічний клей після
витримки не менше 3 діб. Термообробку склеєних
деталей здійснюють при температурі 300°С, як і в
прототипі.

Комп’ютерна верстка Д. Шеверун

Показники
3

"Живучість" клею підвищується майже в два
рази.
Запропонований спосіб можна рекомендувати
для одержання клеїв, які використовують для ремонту електроприладів, для виготовлення конструкцій складної конфігурації, при ремонті футеровок, тощо.
Запропонований спосіб виготовлення керамічного клею невідомий із джерел вітчизняної та іноземної інформації, встановлено авторами вперше,
що свідчить про відповідність заявленого рішення
критеріям новизни.
У порівнянні з відомими рішеннями, запропонована корисна модель має такі переваги:
- забезпечується більший термін "живучості"
самотвердіючої маси;
- підвищується міцність на відрив.
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