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ґрунт 31-32. У якості наповнювачів обрали корунд, кварцовий пісок та діок-
сид цирконію.

Експериментально визначали змочувальну здатність фрит, хімічну стій-
кість покриттів та міцність зчеплення їх зі сталлю Ст. 45. Згідно з результа-
тами випробувань для дослідження зносостійкості у якості скломатриці була
обрана емаль УЭС-300.

Зносостійкість експериментальних склокомпозиційних покриттів, яку
визначали з використанням ричажного приладу – кола стирання типу Беме,
зростала з підвищенням вмісту до 10 масових частин всіх наповнювачів, які
досліджувались. Подальший зріст кількості α-Al2O3 та SiO2 призводив до по-
кращення зносостійкості покриттів, але не так інтенсивно. Підвищення вміс-
ту ZrO2 негативно впливало на цей показник.

В результаті проведених досліджень встановлено, що для захисту втулок
насосів з низьколегованих сталей при транспортуванні абразивних середо-
вищ з рН < 7 може використовуватись склокомпозиційне покриття складу
(мас. ч.) УЭС-300 – 100, SiO2 – 30; а для транспортування абразивних середо-
вищ з рН > 7 – УЭС-300 – 100, ZrO2 – 10.

УДК 666.762

КУХАРЕВА И.Е., РЫЩЕНКО М.И., докт. техн. наук, проф.,
СКОРОДУМОВА О.Б., канд. техн. наук

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩЕГО
НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ

Композиционные стоматологические материалы на основе медицинских
пластмасс и керамических наполнителей пользуются широкой популярно-
стью среди стоматологов, т.к. они обладают хорошими эстетическими и
прочностными свойствами, долговечны и технологичны в использовании.
Качество композиционных материалов в значительной степени определяется
выбором и качеством наполнителя. На сегодняшний день оптимальными
приняты наполнители волокнистой (игольчатой) формы. В связи с этим акту-
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альной представляется разработка волокнистого наполнителя муллитового
состава по золь-гель технологии, которая позволяет, контролируя параметры
проведения золь-гель процесса, регулировать как фазовый состав синтези-
руемого материала, так и его дисперсность.

Цель работы – разработка волокнистого наполнителя муллитового со-
става с использованием золь-гель метода.

На основе литературного и патентного поиска установлено, что синтез
волокон муллитового состава осуществляют нанесением функциональной
пленки оксида алюминия на предварительно полученное кремнеземистое во-
локно с последующей термообработкой.

В качестве исходных компонентов использовали ЭТС-32, 1-бутиловый
спирт, воду и соляную кислоту в качестве катализатора. Наиболее полный
при повышенной температуре гидролиз обеспечивал образование линейных
полимерных молекул поликремниевой кислоты за счет реакции низших оли-
гомеров (ди-, три-, тетрамеров), имеющихся в техническом этилсиликате.
Полученный золь выпаривали при температуре 65-75º в течение 3-х часов до
появления волокнообразующих свойств. Волокна из золей вытягивали в руч-
ную, окуная иглу в золь и быстро ее поднимая. Капли золя, стекая с иглы,
вытягивались в длинные тонкие волокна, практически сразу высыхая. Диа-
метр полученных волокон составлял 60-80 мкм.
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Багатошарові гальванічні металеві покриття звичайно складаються із
двох-трьох шарів різних металів товщиною кілька мікрометрів [2]. В останні
роки зріс інтерес до покриттів з більш тонкими шарами, що чергуються [1].
Як відомо, у тонких шарах нерівноважні структури виявляють більшу стій-
кість до механічних і термічних впливів внаслідок значного впливу поверх-
невої енергії на рухливість дислокацій. Тому шаруваті покриття мають біль-


