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эмалевым слоем (до начала его размягчения) будут происходить реакции
окисления с образованием газовой фазы CO2↑.

В работе также исследовали влияние различных составов
нейтрализационных растворов, режимов и концентраций их воздействия на
качество подготовки поверхности.
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АНГОБНІ ТА ПОЛИВНІ ПОКРИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПІРОФІЛІТОВОЇ СИРОВИНИ

На сьогодні, постійне зростання цін на сировинні матеріали зарубіжних
виробників призводить до пошук більш дешевої сировини вітчизняних
підприємств. Найгостріше ця проблема стосується виробництва деяких видів
будівельної кераміки, покращенні властивості яких, насамперед, залежать від
якості сировинних матеріалів, які використовується для їх отримання. Крім
того, підготовлена сировина передбачає менші енергетичні затрати на її
обробку в процесі виробництва.

Задачею даного дослідження є створення ангобних та поливних покриттів
за умов випалу при 1100, 1150 та 1200 ºС на основі пірофілітової сировини.

В роботі були використані пірофілітові породи різних родовищ. У зв'язку з
особливостями кристалохімії на відміну від інших природних алюмосилікатів
цей сировинний матеріал має ряд цінних фізико-хімічних і технологічних
властивостей, що забезпечує йому за кордоном широке застосування в різних
галузях промисловості: задовільну вогнетривкість, високу термічну стійкість,
полегшену здатність до подрібнення у зв'язку з низькою твердістю, хімічну
інертність природного і обпаленої мінералу до дії різних кислот і солей,
відносно низьку теплопровідність, низький коефіцієнт тертя, відсутність усадки
при випалі, істотне підвищення твердості (до 7,5 за шкалою Мооса) продуктів
спікання.

В процесі роботи було виготовлено три склади покриттів: Х-1, Х-2 та Х-3.
В результаті випалу їх при температурах 1100, 1150 та 1200°С була визначена
оптимальна температура 1150°С, яка зумовлює найкращі показники кислото- та
лугостійкості виробів.

Отримані ангобні покриття мають показники кислотостійкості – 99,7
%; лугостійкості – 97,2%, що відповідає  ГОСТу 961-89, та дає змогу
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використовувати їх для отримання спеціальної кераміки з покращенними
властивостями.
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ШЛІКЕРІВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО САНІТАРНОГО
ФАРФОРУ

Житлове будівництво завжди було одним з основних споживачів будівельних
матеріалів, в тому числі санітарно-технічного призначення. Висока конкуренція на
вітчизняному ринку будматеріалів змушує українських виробників розширювати
асортимент та покращувати якість продукції. Однак без розробки та впровадження
наукоємних, енергоефективних технологій вітчизняні виробництва санітарного
фарфору не зможуть конкурувати з зарубіжними.

Як відомо, основним методом формування напівфабрикатів в технології
санітарного фарфору є шлікерне лиття. Для отримання якісних виробів шлікер має
відповідати вимогам щодо текучості, однорідності, стабільності та фільтраційних
властивостей. Для досягнення заданих властивостей шлікеру при мінімальної
вологості зазвичай використовують розріджуючі добавки у вигляді ПАР різної
природи, які реалізують певні механізми розрідження.

На основі аналізу флюсуючої здатності малозалізистих гранітів, пегматитів,
псамітів та лужних каолінів вітчизняних родовищ розроблено маси низько-
температурного фарфору. Методом шлікерного лиття виготовлені лабораторні
зразки, які випалювали при 1200 оС. Визначення їх властивостей показало, що за
рівнем спікання, міцністю та термостійкістю отримані матеріали відповідають
вимогам ДСТУ Б В.2.5–8–96 до санітарного фарфору. Це свідчить про ефективність
використання комплексних плавнів для досягнення заданого рівня спікання виробів
(W≤ 0,5 %) при одночасному зниженні температури випалу на 50÷70 °С.

З використанням ротаційної віскозіметрії визначено, що шлікери, отримані за
розробленою рецептурою, мають реопексно-тиксотропний характер плинності та
потребують розрідження. Основними вимогами до розріджувачів є широкий
інтервал розрідження, інертність по відношенню до форми, невисока вартість та
безпечність для здоров’я робітників. Вивчення індивідуального впливу відомих
неорганічних розріджувачів показало їх неефективність, тому в подальшому
визначали комплексну дію органічних та неорганічних дефлокулянтів на реолого-


