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використовувати їх для отримання спеціальної кераміки з покращенними
властивостями.

УДК 666.3.022.66; 666.3.022.69

Ю.Є. ШАПОВАЛОВА, О.Ю. ФЕДОРЕНКО, канд.. техн. наук

РЕГУЛЮВАНЯ РЕОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
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-
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технологічні властивості фарфорового шлікеру. З використанням ПФЕ типу 22

встановлено оптимальний склад комплексної добавки, позитивний вплив якої
обумовлений зменшенням подвійного електричного шару гідратованих глинистих
часток та реалізацією стеричного ефекту завдяки одночасній присутності
неорганічних та органічних дефлокулянтів у оптимальному співвідношенні:
«сода:рідкескло:гідроксидбарію: Dolapix DH6» як 2 : 1 : 2,5 : 2,5.

Використання розроблених шлікерів, які відрізняються низькою в’язкістю
при високому вмісті твердої фази та малому вологовмісті, у виробництві
санітарного фарфору дозволить зменшити виробничі витрати та сприятиме
економії паливно-енергетичних ресурсів, що є однією з пріоритетних задач
промислової політики України.
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ОДЕРЖАННЯ ЧИСТОГО НІОБІЮ З ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

Проблема створення та освоєння технологій переробки вторинної
сировини рідких розсіяних металів в Україні являється актуальною не тільки з
екологічної, а й з економічної точки зору. Необхідність переробки відходів
ніобію, який відноситься до групи тугоплавких рідкісних металів і являється
досить дорогим, не визиває сумнівів, однак вибір оптимального та економічно
доцільного способу залежить від ряду факторів.

Для рафінування відходів ніобію та його сплавів, які утворюються у
виробників і споживачів продукції хімічної, електронної та інших областей
машинобудування, а також відходів ніобієвих конденсаторів, що містять 60-
80% ніобію, найбільшого поширення набули методи: хлорування,
гідрометалургійний і рафінування в іонних розплавах.

Уніфікованої схеми переробки для вторинної сировини не існує. В роботі
були розглянуті декілька основних схем. Вибір ефективних методів
рафінування визначається складом сировини та вимогою до кінцевого
продукту. Для рафінування ніобію найбільш поширеним є електрохімічний
метод з використанням іонних розплавів. Одержання чистого ніобію даним
методом включає наступні стадії: кислотне вилуговування, екстракцію,
реекстракцію та власне електроліз іонних розплавів.

Результати термодинамічного розрахунку процесу розчинення ніобієвої


