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та мають щільну склокристалічну структуру.
Використання шлаку ускладнено підвищеними значеннями в’язкості

розплаву (lg η = 4,23 Па·с), який він утворює. Дослідженнями показано, що
шляхом використання скловідходів або спеціально виготовленої фрити можна
знизити в’язкість (до lg η = 3,85 Па·с) та поверхневий натяг (до 318 н/м)
розплаву, і стимулювати подальшу кристалізацію фаз піроксенового типу, що
забезпечують отримання поливних покриттів з комплексом високих фізико-
хімічних та механічних властивостей.

Ґрунтуючись на встановлених раніше теоретичних закономірностях, були
визначені принципи проектування оксидних композицій для розробки
нефритованих полив:

1) сумарна кількість лужних оксидів не повинна перевищувати 6 мас. %; за
переважним вмістом оксиду калію;

2) для обмеження максимальної температури плавлення (до 1030 оС) вміст
SiO2 не повинен перевищувати 60 мас. %, а Al2O3 – не вище 12 мас. %; при
додержанні співвідношення цих оксидів в межах 1 : 4,0 ÷ 1 : 6,5;

3) за рахунок присутності двохвалентних та полівалентних оксидів-
модифікаторів (CaO, MgO, Fe2O3, Cr2O3 та ін.) стає можливим регулювання
поверхневих властивостей розплаву полив та якості одержаного покриття.

Розроблені сировинні композиції для нефритованих полив з вмістом
доменного шлаку в межах 20 ÷ 30 мас.% та різних видів кварц-польовошпатової
сировини, а саме, порід родовищ Донецької області, що вміщують нефелін-
сієніт, маріуполіт, а в якості модифікаторів – відходи хромоксидних
вогнетривів та каталізаторів – до 10 мас.%.

Були встановлені технологічні особливості і температурні режими випалу
(максимальна температура 1030 оС, тривалість 70 хвил.) для одержання
керамічних виробів з кольоровими покриттями з підвищеною зносостійкістю –
до 0,017 г/см2. Одночасно здійснено утилізацію техногенних відходів, що
містять оксиди металів змінної валентності.
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Кристаллические оксидные сцинтилляторы играют значительную роль в
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фундаментальных и прикладных исследованиях. Однако разработка  нового
поколения оборудования высокой чувствительности и методов исследований
выдвигает к ним более высокие требования. Сцинтилляционный элемент на
основе монокристалла вольфрамата цинка являются перспективным
материалом для использования в качестве сцинтилляционного детектора для
рентгеновской томографии и регистрации редких событий [1].

В настоящей работе исследовалась анизотропия оптико-люминисцентных
и сцинтилляционных свойств монокристалла ZnWO4,

Монокристалл вольфрамата цинка выращивали метолом Чохральского с
индукционным нагревом из платинового тигля. Для проведения дальнейших
исследований изготовили сцинтилляционный элемент в виде кубика, размером
1см3 с полированными гранями, ориентированными относительно трёх
основных  кристаллографических направлений.

Световой выход сцинтилляционного элемента ZnWO4 при возбуждении γ-
квантами 137Cs (Eg-662 кэВ) измерялся в кристаллографических направлениях
(100), (010) и (001). Установлено, что интенсивность свечения сцинтиллятора
максимальна в направлении (010) и превышает почти на 30% световыход вдоль
направления  (001).

Полученные результаты показывают  зависимость оптико-
люминисцентных и сцинтилляционных параметров от различных
кристаллографических направлений, что является немаловажным условием при
изготовлении детектора.

Список лiтератури: 1. F.A. Danevich, et al., “ZnWO4 crystals as detectors for 2β decay and dark matter
experiments”, Nucl. Instr. Meth. A., vol. 544, pp. 553–564, 2005.

УДК 666.762

О.С.КАТЮХА, Г.Д.СЕМЧЕНКО, докт. техн. наук

ВПЛИВ ПЛАСТИФІКАТОРІВ НА ВЛАСТИВОСТІ
АЛЮМОСИЛІКАТНИХ НЕФОРМОВАНИХ ВОГНЕТРИВІВ

При використанні неформованих вогнетривів для футерівки різних
теплових агрегатів вирішуються не тільки проблеми зменшення енергозатрат на
виробництво вогнетривких виробів, але й зпрощується виготовлення самої
футерівки. Для покращення легкоукладальності бетонів необхідно
використовувати пластифікатори. Саме використання нових пластифікаторів


