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Вивчалась реакція срібних мікроконтактів на дію деяких поширених
газів та газових сумішей. Серед них аміак, оксиди азоту, сірководень, газ,
який видихає людина. Показано, що чутливість сенсорного елемента підви-
щується пропорційно опору наноструктури. У той самий час підвищення
опору послаблює механічну стійкість системи, що потребує оптимізаційних
пошуків у цьому напрямку.
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ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ
ZnO-MgO-Al2O3-SiO2

Для отримання кольорових зносостійких покриттів по кераміці актуа-
льним є формування в розплаві кристалічних сполук зі структурою шпінелі.
Тому що шпінелі мають ізоморфну будову, що сприяє утворенню безперерв-
ного ряду твердих розчинів. Висока міцність кристалічної решітки шпінелей
робить їх стійкими при високих температурах. Низька розчинність шпінелей
в силікатному розчині обумовлює їх високу покривну здатність і робить осо-
бливо придатними для керамічних красок [1].

На підставі вищесказаного для одержання кольорових зносостійких по-
криттів для виробництва плиток було обрано систему ZnO-MgO-Al2O3-SiO2.
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Рис. 1. Діаграма стану системи ZnO-MgO-Al2O3-SiO2

Ця система (рис. 1) складається з чотирьох оксидів, має шість бінарних
сполук та дві потрійні сполуки кордієрит Mg2Al4Si5O18 та сапфірин
Mg4Al5Si2O23. Система представляє інтерес в області виникнення шпінелідів:
магнієвої (MgAl2O4) та цинкової шпінелі (ZnAl2O4) [2].

У табл. наведені властивості розроблених композицій.

Таблиця
Властивості розроблених композицій

Шифр
компо-
зиціі

Властивості композицій

ТКЛР,
10-6 К-1

Зносо-
стійкість,

г/см2

Мікротвер-
дість, МПа

Термостій-
кість, 0С

Z-2.5 5,7 0,025 6340 150
Z-5 5,8 0,022 6670 175

Z-7.5 6,2 0,021 6810 175
Z-10 6,4 0,019 7100 200

З таблиці видно, що найкращі показники мікротвердості та зносостій-
кості мають склади Z-7.5 та Z-10, які містять такі фази як: форстерит, ганіт,
шпінель, кордієрит. Наявність цих фаз призводить до зміцнення склокриста-
лічних покриттів і дає можливість додатково отримувати безпігментне забар-
влення покриттів за рахунок використання промислових відходів.
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Таким чином в системі ZnO-MgO-Al2O3-SiO2 можливий низькотемпе-
ратурний (950-10500С) синтез необхідних кристалічних фаз (форстерит, га-
ніт, шпінель, кордієрит). Ці фази можна синтезувати в склокристалічній ком-
позиціі за допомогою оксидів-модифікаторів ZnO, Fe2O3, які входять до скла-
ду недефіцитних відходів промислових підприємств (наприклад, ГІАП-10 та
СА-С) [3]. Необхідно враховувати, що збільшення кількості кристалічних фаз
в матеріалі забезпечує йому підвищену міцність та експлуатаційні показники.
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Одним із розповсюджених сучасних методів отримання водню для різ-
номанітних технологічних цілей є конверсія оксиду вуглецю з водяною па-
рою. Раніше проведеними дослідженнями кінетики цієї реакції автори [1]
установили, що її швидкість гальмується діоксидом вуглецю який утворю-
ється в результаті реакції і запропонували кінетичне рівняння. Оскільки в
промислових умовах дана реакція здійснюється у два ступеня то представляє
інтерес після першого ступеня конверсії (середньотемпературного) частково
конвертований газ охолодити, провести очистку від СО2 і на другий ступень
подавати газ, який практично не буде містити діоксиду вуглецю.


