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(57) Комплексна розріджуюча добавка для
полімінеральних глинистих суспензій на основі
триполіфосфату натрію, яка відрізняється  тим,
що містить лігносульфонат натрію та неонол АФ9-

12 в наступному співвідношенні компонентів, мас.
% :
триполіфосфат натрію 78,5-85
лігносульфонат натрію 7-13,5
неонол АФ9-12 8-14,5.

Корисна модель, що пропонується,
відноситься до технологій виготовлення
силікатних матеріалів та виробів, які
передбачають мокрий спосіб підготовки
сировинних сумішей, що містять полімінеральну
глинисту сировину. Корисна модель може бути
використаний на підприємствах з виробництва
лицювальної керамічної плитки, господарчо-
побутової кераміки, санітарно-технічної кераміки, а
також цементу, що виробляється за мокрим
способом.

Відомий розріджувач для керамічного шлікеру,
що включає пірофосфатнокислий натрій та соду
кальціновану [1]. Недоліком вказаного
розріджувача є відносно незначне зниження
вологості шлікеру.

Відомий також розріджувач керамічного
шлікеру, що включає наступні компоненти, ваг.%:
рідке скло 35-45%, поліфосфат натрію 30-35%,
етілсиліконат натрію 25-30%. Спосіб отримання
вказаного комплексного розріджувача полягає в
змішуванні індивідуальних речовин. Розріджувач
на основі рідкого скла, поліфосфату натрію та
етілсиліконату натрію дозволяє знизити вологість
керамічного шлікеру на 8%. Наприклад, для
шлікеру з невисоким вмістом глини (до 55%) він
дозволяє знизити вологість з 45 до 37% [2]. Однак
такий розріджувач, по-перше, призначений для
регулювання реології керамічних шлікерів на
основі каолініто-гїдрослюдистої глинистої

сировини, що, до речі, не є великою технологічною
проблемою, а, по-друге, має високу вартість
внаслідок використання у відносно великих
кількостях коштовних матеріалів -поліфосфату та
етілсиліконату натрію.

Найбільш близьким за технічною сутністю та
здобутим результатом до запропонованої корисної
моделі є розріджувач для керамічного шлікеру, що
включає 0,01-0,4% суміші карбоксіметілцелюлози
натрію з поліфосфатом натрію в співвідношенні
(90:10)-(10:90). Спосіб виготовлення відомого
розріджувача полягає в змішуванні цих
компонентів [3]. Недоліками запропонованого
розріджувача керамічних суспензій є зберігання
відносно високих показників вологості шлікеру при
досягненні необхідного рівня текучості (вологість
45-48% при текучості шлікеру по Енглеру - 10-16с),
а також значна вартість розріджувача.

В основу корисної моделі покладена розробка
ефективної комплексної розріджуючої добавки для
полімінеральних глинистих суспензій, що містять
одночасно каолінітову, гідрослюдисту та
монтморилонітову складові та широко
використовуються в керамічній та цементній
промисловості. Розроблена добавка забезпечує
максимальний розріджуючий ефект при
мінімальній концентрації, суттєво знижує вологість
керамічного шлікеру (або цементного шламу) при
зберіганні необхідного рівня його текучості.

Дія добавки (зниження вологості та
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покращення реологічних властивостей)
обумовлена одночасною реалізацією трьох
механізмів розрідження (за рахунок іонного обміну,
стеричного відштовхування та
комплексоутворення) завдяки використанню різних
за природою та властивостями поверхнево-
активних речовин в якості компонентів
комплексної добавки.

Поставлена задача вирішується тим, що до
керамічного шлікеру, який, наприклад, містить
50мас.% глинистої полімінеральної сировини та
50мас.% кам'янистих матеріалів або до
цементного шламу із вмістом глини
полімінерального складу - 20% та карбонатних
порід - 80%, додається розріджуюча добавка в
кількості 0,26-0,32% для керамічного шлікеру та
0,02-0,027% для цементного шламу. До складу
комплексної добавки входять (мас.%);
триполіфосфат натрію - 78,5-85,0; лігносульфонат
натрію - 7-13,5; неонол (АФ9-12) - 8-14,5.
Запропонована комплексна добавка вводиться до
складу глинистих полімінеральних суспензій понад
100% по сухій вазі у вигляді окремих компонентів.

Наведені компоненти комплексної
розріджуючої добавки у такому співвідношенні не
використовувались.

Запропонована комплексна добавка
вводилася у шлікер при постійному перемішуванні
окремими компонентами по черзі: спочатку TПФNa
(біла суха речовина), потім ЛСТ (коричнева суха
речовина), і вже потім неонол АФ9-12 (прозора
в'язка рідина). Лабораторними дослідженнями
встановлено, що мінімальною кількістю
запропонованої комплексної добавки, достатньою
для зниження вологості керамічного шлікеру до
32% є 0,26мас.% (зверх 100% на суху шихту) при
зберіганні його текучості шлікеру на рівні 10с.
Кількість добавки для розрідження та зниження
вологості цементного шламу до 40% становить
0,02мас.% (зверх 100% на суху шихту) при
зберіганні його розплинності на рівні 56-58мм.

Таким чином, корисна модель, що
пропонується, має перевагу у порівнянні з
відомими засобами, які лише частково вирішують
проблеми розрідження суспензій. Основна
перевага запропонованої добавки полягає у
ефективному розрідженні полімінеральних
суспензій з великим вмістом монтморилонітової
складової, яка значно погіршує реологічні
показники глинистих суспензій, а іноді й зовсім
унеможливлює їх розрідження. Комплексна
розріджуюча добавка здатна успішно вирішувати
проблему розрідження та зниження вологості
полімінеральних монтморілонітвміщуючих
глинистих суспензій при зберіганні необхідного
рівня текучості, який є необхідною умовою для
транспортування суспензій та формування виробів
шляхом лиття шлікерів.
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