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НЕФРИТОВАНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ПРОМИСЛОВИХ
ВІДХОДІВ ДЛЯ ЛИЦЮВАЛЬНИХ ПЛИТОК

Сучасна будівельна індустрія включає широку номенклатуру якісних
зносостійких і довговічних виробів з кераміки. Але в ринкових умовах поку-
пець віддає перевагу матеріалам, які відповідають одночасно різноманітним
структурно-текстурним особливостям і мають широку кольорову гаму пок-
риттів.

Ціль роботи – отримання склокерамічних покриттів на основі техноген-
ної сировини, такої як  гранітні відсіви, бій тарного скла та інші.

Сировинними матеріалами для поливи служили: гранвідсів, склобій, ка-
олін, борат кальцію. Сумісний помел компонентів шихти відбувався в кульо-
вому млині на протязі 18 годин до залишку на ситі № 0063 (9428 отв./см2) 0.1
– 0.2 %. Шлікер наносили на лицьову поверхню попередньо випаленої кера-
мічної плитки методом поливу. Після сушки проводили випал в силітовій пе-
чі в інтервалі температур 900 – 980 оС.

Всі отримані покриття мали високу міцність зчеплення з плиткою. Разом
з тим в залежності від температури випалу колір глазурованих покриттів змі-
нювався від жовто-білого до тілесного. Отримані глазуровані керамічні пли-
тки мали гладку матову, заглушену поверхню тілесного кольору. Найкращі
показники мікротвердості - 686 кг/см2, термостійкості – 175 оС, ТКЛР –
5.5∙106 град-1 та зносостійкість – 0.019 г/см2 були у зразку термообробленому
при температурі 980 оС.

Таким чином, використання відходів гранітного виробництва та скляно-
го бою дає можливість отримати дешеву кольорову поливу. Все це дозволяє
знизити не тільки ціну виробів, але і дозволяє вирішити таке питання як  ути-
лізація відповідних відходів.
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СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТОВІ ПОКРИТТЯ
НА ОСНОВІ СИСТЕМИ R2O-RO-RO2-P2O5-SiO2

В останній час широкого застосування набули склокристалічні покриття,
які разом з підвищеною механічною міцністю, термостійкістю, жаростійкіс-
тю характеризуються специфічними властивостями, які розширюють спектр
їх використання. До таких склокристалічних покриттів, наприклад, належать
кальційалюмофосфатні стекла на основі яких було одержано біоактивні стек-
ла, біоактивні ситали та біокомпозити, а також захисні склокристалічні пок-
риття з регульованими оптичними характеристиками [1]. Одержання оздоб-
люючих матеріалів з високим рівнем естетико-декоративних характеристик
для металевих виробів  пов’язана з інтенсивним розвитком будівельної галузі
на Україні та виготовленням сучасного посуду.

Метою даної роботи з’явилось розробка склокристалічних матових пок-
риттів за рахунок змішування двох фрит та встановлення механізму розша-
рування і кристалізації при одержанні покриттів з шовковою текстурою сіро-
чорного кольору.

Для одержання склокристалічних матових покриттів було обрано спосіб
заснований на розсклуванні склорозплавів емалей за рахунок розділення фаз
(ліквація) [2], який реалізується шляхом змішування двох принципово різних
фрит: фосфатної та силікатної, які вступають у взаємодію у розплавленому
стані та відрізняються величинами коефіцієнту поверхневого натягу і
в’язкості [3]. Ступінь матовості покриттів залежить від пропорції фосфатної
фрити, яка додається на млин.

В роботі при вивченні процесів формування в результаті сумісного ви-
палу фосфатного скла в системі R2O-RO-RO2-P2O5-Al2O3-MexOy-B2O3-SiO2 з


