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способствующие дефлокуляции частиц – поверхностно-активные и высоко-
молекулярные вещества.

В работе проводили исследования технологических и реологических
свойств шликеров, полученных из композиционных сухих смесей с содержа-
нием 0,05; 0,1; 0,15ч добавки к 100ч стеклоэмалевой фритты. В качестве ста-
билизирующих добавок использовали ксантановую камедь, натриевую соль
карбоксиметилцеллюлозы и модифицированный крахмал.

Наилучшими реологическими и технологическими показателями харак-
теризовался шликер с содержанием ксантановой камеди 0,05ч, а именно
кроющей способность 5,2 г/дм2; седиментационной устойчивостью 96%;
плотностью 1,67г/дм3 и вязкостью шликера η=4,5Па∙с при достижении стру к-
турно-вихревого движения, т.е. движении при котором шликер наносится на
деталь.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРАТАЦІЇ ЦЕМЕНТУ
НА ОСНОВІ СИЛІКАТІВ І ФЕРИТІВ КАЛЬЦІЮ ТА БАРІЮ

Визначення протікання процесів гідратації цементів поліфункціонально-
го призначення є актуальною проблемою, оскільки дозволяє передбачити по-
ведінку матеріалів на їх основі в умовах експлуатації.

Нами було розглянуто фізико-хімічні аспекти тверднення цементу опти-
мального складу на основі силікатів та феритів кальцію та барію. Продукти
тверднення кальцій-барієвого феросилікатного цементу досліджувались за
допомогою комплексного методу досліджень: рентгенографічного, термог-
рафічного, спектроскопічного та мікроскопічного.

З термограм гідратованого цементу у віці 1; 3; 7; 28 діб встановлено, що
отримані цементи мають тенденцію, з збільшенням строку тверднення цеме-
нтного каменю, досягати максимальних значень у віці 28 діб.

За результатами рентгенографічного аналізу гідратованого цементу у ві-
ці 1; 3; 7; 28 діб встановлено, що основними фазами гідратованого цементу є
такі сполуки: BaO∙Fe2O3, 2CaO∙Fe2O3, 3CaO∙2SiO2∙3H2O, 2CaO∙SiO2∙H2O,
BaO∙SiO2∙H2O, BaO∙SiO2∙6H2O,  - Fe2O3, Ca(OH)2.

Встановлено, що гідратація досліджуваного цементу протікає згідно до
гідратації окремих фаз, що входять до складу клінкеру, склад гідратованого
кальцій-барієвого феросилікатного цементу за даними фізико-хімічного ана-
лізу представляє собою складний конгломерат новоутворень силікатів та фе-
ритів кальцію і барію, а також гідроксиду барію, як в колоїдному, кріптокри-
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сталічному, так і в кристалічному стані. Саме таке їх поєднання і забезпечує
високі міцністні характеристики затверділому цементному каменю.
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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ СПІВОСАДЖЕННЯ ОЛОВА І СУРМИ З
ЛУЖНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

Певний інтерес до електролітичних покриттів сплавами олово-сурма по-
яснюється кращими антифрикційними та механічними властивостями у порі-
внянні з олов’яними. До того ж відомо, що легування олова домішками таких
металів, як кадмій, сурма, срібло, значно знижує швидкість фазового перехо-
ду білого олова (β - модифікація) у сіре (α - модифікація).

Порівняння стандартних потенціалів олова і сурми (E0
Sn2+/Sn = – 0,14 В,

E0
Sb3+/Sb = 0,24 В) показує, що зблизити рівноважні потенціали цих металів в

розчинах на основі простих гідратованих іонів практично неможливо, тому
для виділення сплаву необхідно використовувати комплексні електроліти з
підвищеною перенапругою виділення в сплав більш позитивного металу –
сурми.

Нами досліджувались умови отримання даного сплаву з електролітів на
основі пірофосфатних та тартратних комплексів. За основу електроліту для
осадження сплаву олово-сурма взяли пірофосфатний електроліт, до складу
якого додали хлорид сурми. Аноди використовували олов’яні, покриття оса-
джували на мідну, сталеву та титанову основу в діапазоні густин струму 0,1 -
5 А/дм2.

Аналіз поляризаційних залежностей, представлених на рис. 1, показує,
що стаціонарний потенціал у розчині для осадженні сплаву на 0,1 В більш
позитивний, ніж у розчині для осадження олова, а виділення сплаву супрово-
джується вищими поляризацією та поляризовністю.

Рис. 1 - Катодні поляризаційні залежності
виділення Sn (1) й сплаву Sn-Sb (2) з
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