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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Електротехнічний фарфор, як один з найбільш ефе-

ктивних ізоляторів, успішно експлуатується протягом десятиліть завдяки 

комплексу високих механічних та електрофізичних властивостей. Сьогодні у 

технології електрофарфору висуваються жорсткі вимоги до співвідношення 

ціни та якості виробів, яка визначається рівнем технічних характеристик ізо-

ляторів та вартості їх виробництва. З особливою гостротою постали питання, 

пов’язані із залежністю вітчизняних підприємств від імпорту енергетичних і 

мінеральних ресурсів. Тому пріоритетним напрямком розвитку технології 

електрофарфору є зниження витрат на паливо та сировинні матеріали при 

забезпеченні високих показників експлуатаційних властивостей ізоляторів. 

Сучасна технологія виготовлення електротехнічних виробів з твердого 

фарфору передбачає тривалий високотемпературний (1280-1350 °С) випал та 

є однією з найбільш енергоємних у виробництві технічної кераміки. Важли-

вою вимогою підвищення ефективності виробництва електрофарфору є реа-

лізація технологічних резервів енергозбереження та імпортозаміщення. Ус-

пішне вирішення питання розробки енергоощадної технології електрофарфо-

ру, орієнтованої на використання альтернативної алюмосилікатної та кварц-

польовошпатової сировини, розповсюдженої на теренах України, можливе за 

умови інтенсифікації процесів спікання і фазоутворення фарфору при низь-

котемпературному випалі. Визначальним чинником в цьому сенсі є активація 

процесів формування фарфору з використанням методів хімічного модифіку-

вання та опрацювання технологічних параметрів енергоощадного виробниц-

тва електрофарфору. 

Таким чином, створення енергоощадної технології фарфорових ізолято-

рів з комплексом високих експлуатаційних властивостей при використанні 

сировини вітчизняних родовищ є актуальною науково-практичною задачею, 

яка визначила напрям дисертаційного дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

таційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідної діяльності 

кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» в рам-

ках завдань фундаментальної держбюджетної НДР МОН України «Розробка 

та дослідження процесів одержання низькотемпературного фарфору різного 

призначення з використанням кварц-польовошпатової сировини України» 

(ДР № 0113U000442), держбюджетної НДР МОН України «Створення мало-

енергоємних екологічно орієнтованих високоресурсних керамічних матеріа-

лів» (ДР № 0115U000537) та державного замовлення «Розроблення ресурсо-

заощаджуючої технології створення керамічних матеріалів з використанням 

нових видів вітчизняної мінеральної сировини» (ДЗ/4922009), в яких здобу-

вач була виконавцем окремих етапів. 

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є розробка 

сировинних композицій на основі вітчизняної пірофілітвмісної і польово-

шпатової сировини та опрацювання технологічних параметрів для отримання 

низькотемпературного електротехнічного фарфору з високими електрофізич-

ними і фізико-механічними властивостями. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні задачі: 

 обґрунтування фазового складу електрофарфору на основі мікрорівнево-

го імітаційного моделювання поведінки матеріалу з урахуванням термосило-

вих навантажень при експлуатації ізоляторів; 

 вибір області системи Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 для розробки оксидних 

композицій при отриманні електротехнічного фарфору із зниженою темпера-

турою синтезу;  

 комплексне експериментальне дослідження хіміко-мінерального складу і 

властивостей пірофілітвміщуючих порід українських родовищ та встанов-

лення можливості їх використання як інтенсифікатора фазоутворення фарфо-

ру; обґрунтування доцільності застосування вітчизняних польовошпатових 

матеріалів (ПШМ) як флюсуючої сировини в технології електрофарфору; 

 розробка фарфорових мас для отримання виробів з високими електрофі-

зичними та фізико-механічними властивостями при зниженій температурі 
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випалу (1200 ºС); дослідження функціональних властивостей матеріалів, 

отриманих з використанням композицій оптимального складу; 

 визначення загальних закономірностей та особливостей структуро- і фа-

зоутворення розроблених матеріалів в залежності від складу сировинної су-

міші та температури випалу;  

 проведення дослідно-лабораторних випробувань та надання практичних 

рекомендацій щодо використання результатів досліджень. 

Об’єкт дослідження – процеси спікання та фазоутворення електротехні-

чного фарфору у взаємозв’язку із властивостями матеріалу. 

Предмет дослідження – фізико-хімічні закономірності формування фазо-

вого складу, структури та властивостей низькотемпературного електротехні-

чного фарфору із заданими експлуатаційними властивостями. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження здійснювали із залучен-

ням комплексу фізико-хімічних розрахунків в системах фазоутворюючих ок-

сидів згідно з положеннями фізичної хімії і термодинаміки силікатів. Моде-

лювання поведінки мікрооб’єму електрофарфору при навантаженнях, відпо-

відних  умовам експлуатації ізоляторів, проводили за методом кінцевих еле-

ментів (МКЕ) із залученням прикладного пакету Solid Works. Для досліджен-

ня складу сировини,  структури та фазового складу розроблених матеріалів за-

стосовували комплекс сучасних методів: хімічний, рентгенофазовий, диферен-

ційно-термічний, гама-спектроскопічний, ІЧ-спектральний, петрографічний, 

електронно-мікроскопічний аналізи та лазерну скануючу мікроскопію. Обробку 

експериментальних даних та оптимізацію складів фарфорових мас виконували з 

використанням методів апроксимації та планування експерименту. Властивості 

низькотемпературного електрофарфору визначали за ГОСТ 24409-80. Дослі-

дження властивостей синтезованих матеріалів здійснювали з використанням 

сучасного обладнання кафедри, лабораторій державного підприємства «НДІ Ви-

соких напруг» (м. Слов’янськ), лабораторії тонких плівок та електротехнічної 

лабораторії Вищої школи Вісмару (м. Вісмар, Німеччина) та сертифікованої 

електротехнічної лабораторії ПВП «Харківелектроналадка» (м. Харків). 
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Наукова новизна одержаних результатів. Теоретично обґрунтована 

та експериментально підтверджена можливість низькотемпературного синте-

зу електрофарфору з високими електрофізичними і фізико-механічними вла-

стивостями на основі композицій системи Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 за рахунок  

інтенсифікації спікання і мулітоутворення матеріалів  при використанні ком-

плексних плавнів та мінералізаторів. 

Вперше: 

 здійснено проектування фазового складу функціонального керамічного 

матеріалу з урахуванням поведінки його структурно-фазових елементів при дії 

термомеханічних навантажень, що відповідають умовам експлуатації виробів;  

 проведено поглиблене дослідження вітчизняної пірофілітвмісної сиро-

вини Кур’янівського родовища (Житомирської обл.) і встановлена ефектив-

ність її використання в технології електрофарфору для інтенсифікації мулі-

тоутворення при зниженій температурі випалу (1200 °С);  

 на основі порівняльного аналізу характеристик плавкості продуктів 

збагачення вітчизняних пегматитів (Лозуватське родовище Кіровоградської 

обл.) та імпортних польових шпатів (Росія, Норвегія) доведена доцільність 

модифікації польовошпатового розплаву для зниження температури утво-

рення рідкої фази та оптимізації її властивостей; визначено кількість доломі-

ту (2 мас. % понад 100 %) у складі комплексного плавня, що забезпечує 

отримання фарфору з нульовим водопоглинанням за температури 1200 °С; 

 експериментально визначено вплив малих добавок (CuO, Li2O, TiO2, 

SnO2, B2O3) на процеси формування мулітової фази та розчинення кварцу при 

зниженій температурі випалу фарфору; доведена ефективність використання 

комплексного мінералізатора (0,3 мас. % понад 100 % TiO2 і 12 мас. % піро-

філіту), який забезпечує інтенсивне мулітоутворення та активне розчинення 

кварцових зерен за умови збереження щільноспеченого стану матеріалу в 

широкому температурному інтервалі (1150÷1250 °С);   

 встановлено співвідношення компонентів мас, які забезпечують отримання 

при температурі 1200 °С електротехнічного фарфору з механічною міцністю 
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(σрозр = 31 МПа), електричним опором (ρV = 4,1·1014 Ом·см), електричною міцніс-

тю (Епр = 29÷30 кВ/мм) та діелектричними втратами (tg δ·103 = 12,1), придатного 

для виготовлення ізоляторів, що працюють в жорстких умовах експлуатації; 

 встановлено закономірності формування структури і фазового складу 

низькотемпературного електрофарфору, що полягають у прискореному спі-

канні, максимальному ущільненні матеріалу за участю модифікованого 

польовошпатового розплаву та утворенні в присутності комплексного міне-

ралізатора підвищеної кількості мулітової фази (~ 30 об. %) у вигляді переп-

летених мікроволокон, рівномірно розподілених в об’ємі, які армують скло-

фазу і підвищують структурну однорідність матеріалу. 

Практичне значення одержаних результатів для виробництв керамі-

ки електротехнічного призначення полягає в розробці складів сировинних 

сумішей і визначенні технологічних параметрів виготовлення низькотемпе-

ратурного електротехнічного фарфору з використанням вітчизняної мінера-

льної сировини. Реалізація розробок дозволяє отримати високовольтні ізоля-

тори з комплексом високих діелектричних і механічних властивостей, змен-

шити питомі витрати палива на 30 % за рахунок зниження температури випа-

лу на 80÷150 °С та скорочення його тривалості, зменшити собівартість виро-

бів  при використанні вітчизняних пірофілітових і польовошпатових матеріа-

лів та виключити залежність українських підприємств від імпорту сировини. 

Очікуваний питомий економічний ефект від впровадження розробленої тех-

нології низькотемпературного фарфору становить 0,41 грн/кг виробів. 

Низькотемпературний фарфор, отриманий за розробленою технологі-

єю, пройшов багаторазові комплексні випробування в ДП «НДІ Високих 

напруг» (м. Слов’янськ), в сертифікованій електротехнічній лабораторії 

ПВП «Харківелектроналадка» (м. Харків), лабораторії тонких плівок та елек-

тротехнічній лабораторії Вищої школи Вісмару (Німеччина), за результатами 

яких розроблений матеріал рекомендований для виготовлення ізоляторів з 

підвищеними електрофізичними та фізико-механічними властивостями, в 

тому числі високовольтних підвісних.  
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Доведена ефективність методу імітаційного моделювання для аналізу 

поведінки керамічних виробів при експлуатації та проектування нових мате-

ріалів із заданими властивостями. 

Результати досліджень впроваджені у навчальний процес кафедри тех-

нології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» і використовуються 

при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 05130104 

«Хімічні технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів». 

Особистий внесок здобувача. Усі положення, результати теоретичних 

та експериментальних досліджень, що виносяться на захист, отримані здобу-

вачем особисто. Зокрема: аналіз науково-технічної і патентної літератури; 

постановка задач досліджень;  розробка мікрорівневої моделі та здійснення 

імітаційного моделювання поведінки елементів структури електрофарфору в 

умовах його експлуатації; поглиблене дослідження складу і властивостей ві-

тчизняної пірофілітової та кварц-польовошпатової сировини; проведення 

графо-аналітичних досліджень в системах фазоутворюючих оксидів; прогно-

зна оцінка флюсуючої здатності плавнів; термодинамічний аналіз реакцій фа-

зоутворення, розрахунки властивостей розплавів та діелектричних характе-

ристик склофази на етапі проектування оксидних і сировинних композицій; 

здійснення планованого експерименту, експериментальні дослідження влас-

тивостей зразків; математична обробка, аналіз та інтерпретація отриманих 

результатів; узагальнення отриманої інформації та формулювання висновків; 

підготовка і проведення тестових лабораторних випробувань розроблених 

матеріалів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались на Міжнародних (МНТК) та регіональних науково-

технічних конференціях: МНТК «Новейшие достижения в области импорто-

замещения в химической промышленности и производстве строительных ма-

териалов» (м. Мінськ, Білорусь, 2009, 2012 рр.),  МНТК «Металлогения древ-

них и современных океанов» (м. Міас, Росія, 2012, 2014 рр.), МНТК «Věda a 

technologie: krok do budoucnosti» (м. Прага, Чехія, 2012 р.), ХIII Всеросійській 
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науково-практичній конференції ім. проф. Кульова «Химия и химическая тех-

нология в ХХI веке» (м. Томськ, Росія, 2012 р.), МНТК «Инновации в матери-

аловедении» (м. Москва, Росія, 2013 р.), МНТК «Фізико-хімічні проблеми в 

технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів» (м. Дніпропет-

ровськ, 2013 р.),  ХІV науковій конференції «Львівські хімічні читання» 

(м. Львів, 2013 р.), МНТК «Теория и практика процессов измельчения, разде-

ления, смешения и уплотнения материалов» (с. Затока, Одеської обл., 2014 р.), 

VI Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів «Хімічні 

Каразінські читання – 2014» (м. Харків, 2014 р.), МНТК «Інформаційні техно-

логії: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2013–2015 рр.). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 

22 наукових працях, серед них 6 – у фахових наукових виданнях України 

(1 – у науко-метричній базі), 2 – у іноземних періодичних фахових виданнях, 

1 патент України, 13 – у матеріалах конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 194 сторінки; з них – 55 рисунків по текс-

ту, 3 рисунки на 3 окремих сторінках, 27 таблиць по тексту, 7 таблиць на 5 

окремих сторінках, списку використаних джерел інформації із 164 наймену-

вань на 19 сторінках, 7 додатків на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Сучасний стан виробництва керамічних ізоляторів в Україні 

1.1.1. Основні тенденції на ринку ізоляторної продукції 

Електротехнічна промисловість забезпечує інноваційний розвиток не 

тільки своєї продукції, а і всієї промисловості в цілому. Електроізоляційні 

вироби, як один із сегментів ринку, складають 10,7 % від загального обсягу 

електротехнічної продукції. Ця цифра є досить високою, враховуючи той 

факт, що сума інвестицій в галузь в порівнянні з обсягами інвестицій в еко-

номіку держави складає лише 0,8 % 1. 

Ринок ізоляторної промисловості останнім часом представлений широким 

асортиментом продукції – переважно фарфоровими, скляними та полімерними 

виробами. Виробничі потужності вітчизняного ринку електроізоляторів зосере-

джені приблизно на 15 підприємствах (враховуючи невеликі приватні підприємс-

тва) [2], з них 84 % займаються випуском продукції асортиментного ряду «Ізоля-

тори керамічні та ізолююча арматура». Серед найяскравіших представників під-

приємств галузі є такі: ПуАТ «Першотравенський завод електротехнічного фар-

фору», ТОВ «Олевський фарфоровий завод», ТОВ «Симферопольський електро-

технічний завод», ПуАТ «Слов’янський завод високовольтних ізоляторів». Пер-

ші два наведені підприємства мають більш ніж вікову історію, а останні спору-

джені в післявоєнні роки, коли електротехнічна промисловість України створю-

валась як галузь. Сьогодні наша країна за обсягом виробленої електротехнічної 

продукції знаходиться на другому місці серед країн бувшого СРСР (після Росій-

ської Федерації). 

Найбільша кількість підприємств з виготовлення електротехнічної керамі-

ки зосереджена в Донецькій (25,8 %) та Житомирській (19,35 %) областях, що 

легко пояснюється близьким розміщенням родовищ високоякісної сировини до 

виробників та відповідної інфраструктури. Досить велика кількість підприємств 

(по 12,9 %) в Запорізькій, Київській та Львівській областях. 
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Аналіз функціонування вітчизняних підприємств дозволяє визначити ос-

новні стримуючі фактори виробництва: 

 високий рівень зносу основних фондів; 

 зростання ціни на природний газ, як основний енергоносій керамічних 

виробництв; 

 залежність від імпортної польовошпатової сировини, та пов’язані з нею 

високі залізничні тарифи; 

 низька інвестиційна діяльність, відсутність державної підтримки. 

Подібні дані отримані автором [3] при проведені дослідження щодо харак-

терних особливостей функціонування фарфоро-фаянсової промисловості в зару-

біжних країнах з високим рівнем її розвитку. Аналіз проводився для країн КНР, 

Республіка Корея, Японія, Великобританія, Німеччина та Україна за показника-

ми: виробничі (наявність високоякісної сировини, технічне переозброєння, впро-

вадження нових технологій), структурні (спеціалізація, концентрація, комбіну-

вання та кооперація виробництва), фінансові (інвестиційна привабливість галузі в 

країні, інвестиції в розвиток фарфоро-фаянсової промисловості інших країн), ін-

новаційні (участь в крупних міжнародних науково-дослідницьких організаціях, 

власна науково-дослідницька діяльність). Серед всього переліку показників для 

України наявним є нажаль лише наявність високоякісної сировини, в той час як 

для Великобританії та Німеччини всі перераховані особливості мають місце. 

Знос основних фондів більшості підприємств електротехнічної промисло-

вості України складає понад 70 %, відсутність інвестицій на розвиток науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, модернізацію техніки – все це сут-

тєво гальмує розвиток електротехнічної промисловості. До того ж світова криза 

2008 року сприяла різкому зниженню обсягів виробництва. Проте з метою запобі-

гання стагнації ринку ряд українських підприємств прагне зайняти додаткові ри-

нки збуту. За рахунок власних засобів підприємства отримують сертифікати 

міжнародного стандарту якості ISO 9001, здійснюють модернізацію устаткування 

та реструктуризацію виробництва, розширюють асортимент продукції. Динаміка 

реалізованої електротехнічної продукції за останнє десятиріччя наведена на рис. 
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1.1. 

 

Рисунок 1.1 –  Обсяги реалізованої електротехнічної продукції за 2004–2014 рр. 

(* – дані наведені для періоду січень-жовтень) [1, 4] 

 

З наведених даних видно, що починаючи з 2009 року обсяги виробницт-

ва різко зменшилися  на 26,37 % , а в 2010 році ще на 25,00 %. Таким чином в 

2010 році обсяг реалізованої продукції майже досяг позначки 2006 року і склав 

16193,4 млн. грн. Серед основних факторів, що сприяли зниженню обсягів ви-

робництва є наступні: підвищення вартості на енергоресурси, зменшення кіль-

кості закордонних поставок сировини та комплектуючих, втрата платоспро-

можних ринків збуту, низька інвестиційна активність тощо. 

Проте в останні роки спостерігається пожвавлення виробництва. Вже в 

2012 році обсяги реалізованої продукції склали 22800,3 млн. грн., тобто рекорд-

ний приріст становить 31,55 %. В 2013 році та за період січень-жовтень 2014 ро-

ку обсяги тримаються на рівні трохи більше 20000 млн. грн. [4]. 

Аналіз інформації щодо експорту української продукції сектору «Ізолятори 

керамічні та ізолююча арматура» [2] вказує на її конкурентоспроможність як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Обсяг електротехнічної продукції, 

реалізований за межі України, за січень-жовтень 2014 року складає 52,99 % 

(11193,5 млн. грн.). Сегментування ринку за  каналами збуту української продук-

ції наведена на рис. 1.2. 

Як видно з рис. 1.2, найбільша частина експортної продукції належить 

Російській Федерації (37,14 %),  значна частка від загального обсягу прихо-
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диться на Білорусь, Молдову та Казахстан  (11,46; 11,4 та 8,57 % відповідно). 

Досить високий попит (більше 5,5 %) продукція вітчизняних виробників має 

в Грузії, Естонії та Латвії. 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура експорту українських керамічних ізоляторів 

в розрізі країн призначення в І-ІІІ кварталі 2014 року 

 

Що стосується імпорту керамічної ізоляторної продукції до України, най-

більшим постачальником є Російська Федерація (58,33 %), 16,67 % імпорту про-

дукції складають поставки з Китаю, а почесне третє місце закріпилось за Білору-

сією (8,34 %). Хоча в останні роки спостерігається значне зниження обсягів ім-

порту електроізоляційних виробів з Російської Федерації (на 22,58 % в 2013 році 

в порівнянні з попереднім), обсяг імпорту в 2013 році склав 1996,92 млн. грн. [5].  

Серед російських виробників електрокераміки можна відзначити ЗАТ 

«НЕВЗ-КЕРАМІКС», ВАТ «Південноуральський арматурно-ізоляторний завод», 

ВАТ «Андреапольський фарфоровий завод» тощо. Відомими виробниками кера-

мічних ізоляторів в Китаї є Fuzhou Senduo Electric Appliance Co., Ltd. та Shanghai 

Oikki Trading Co., Ltd. Яскравим представником імпортерів з Білорусі є ЗАТ 

«Арматурно-ізоляторний завод». Провідними іноземними виробниками фарфо-

рових ізоляторів в Європі є підприємства Німеччини (SUDKABEL GmbH та LAPP 

Insulators GmbH), Польщі (ZAPELSA), Франції (AREVA T&D), Італії (SAVAR SRL, 

Formenti di Bulgarelli Roberto E C. SAS), Чехії (KERAMTECH S.R.O.), міжнародні 

концерни Tyco Electronics та ABB, виробничі потужності яких розташовані в Ні-

Російська Федерація

Білорусь

Молдова

Казахстан

Грузія

Естонія

Латвія

Литва

Азербайджан

Узбекистан

Киргизстан

Інші

http://www.europages.com.ru/FUZHOU-SENDUO-ELECTRIC-APPLIANCE-COLTD/00000004531625-334867001.html
http://www.europages.com.ru/SHANGHAI-OIKKI-TRADING-COLTD/00000004518704-323005001.html
http://www.europages.com.ru/SHANGHAI-OIKKI-TRADING-COLTD/00000004518704-323005001.html
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меччині, Італії, Польщі, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції. 

Варто зазначити, що серед всіх вищезазначених виробників електрофар-

фору ПуАТ «Слов’янський завод високовольтних ізоляторів», який є безпереч-

ним лідером  в Україні, входить до десятки провідних виробників ізоляторів, а 

його частка в загальному обсязі ринку ізоляторів складає близько 8 %. Асорти-

мент продукції  ПуАТ «СЗВІ» налічує більше 350 видів ізоляторів для комплек-

тування силового обладнання та ліній передач енергії на найбільших енергетич-

них об’єктах України та СНД. Підприємство є унікальним, оскільки єдине в світі 

є виробником великогабаритних ізоляторів під напругу від 35 до 1150 кВ. Корис-

тувачами цієї продукції  є більш ніж 40 країн світу.  

Хоча сьогодні електротехнічна промисловість України перебуває в склад-

ному становищі, в країні достатньо висококваліфікованих кадрів, які можуть за-

безпечити високу якість вітчизняної продукції. До того ж українські виробництва 

електрокераміки у порівнянні з європейськими виробниками мають велику пере-

вагу – досить великі запаси сировинних ресурсів та розміщені поряд з ними підп-

риємства, що робить українську продукцію конкурентною за цінами. Тому за 

умови модернізації електротехнічної промисловості, активного імпортозаміщен-

ня сировини на вітчизняні аналоги, а також інвестиційної діяльності, направленої 

на інновацію і збільшення діючих потужностей, Україна має всі шанси бути в 

числі перших світових лідерів. 

1.1.2. Класифікація та характеристика ізоляторних керамічних виробів 

Керамічні ізолятори – це один з видів технічної кераміки, що найчастіше 

використовується в якості електроізоляційних матеріалів в деталях та вузлах 

промислового обладнання. Ці матеріали мають ряд суттєвих переваг: висока те-

мпературостійкість, стійкість до зносу навіть за умови високих температур, ви-

сокі діелектричні характеристики, фізична стабільність керамічних ізоляторів, 

великий строк служби. Ізолятори використовуються для фіксації проводів та тро-

сів при прокладанні повітряних ліній електропередач, для кріплення частин, що 

проводять струм в розподільних пристроях підстанцій та електростанцій.  

Робочий ізолятор піддається зовнішньому електричному, механічному та 
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тепловому впливу внаслідок дії електричних напруг, потужного електромагніт-

ного поля, високих та низьких атмосферних температур, підвищеної вологості, 

вітрових та інших механічних навантажень, промислового та природного забру-

днення тощо. Тому поведінка електрокераміки в службі та термін ефективної 

експлуатації визначається якістю матеріалів, що забезпечує комплекс необхідних 

властивостей виробів.  

Основними характеристиками ізоляторів є габарити, маса та номінальна 

напруга, що істотно впливають на загальні техніко-економічні показники всієї 

установки в цілому. Кожний тип ізолятора має різновиди, які відрізняються за 

конструктивним виконанням, технічними характеристиками та умовами екс-

плуатації. Класифікація керамічних ізоляторів наведена в табл. 1.1. 

За призначенням ізолятори поділяють на дві основні групи: лінійні та 

станційно-апаратні. Останні використовуються для монтажу ошинування в 

відкритих розподільних установках, бувають прохідними та опорними. За 

умовами експлуатації станційно-апаратні ізолятори поділяють на ізолятори 

внутрішньої установки (для роботи в приміщенні), зовнішньої установки (для 

роботи у відкритих розподільних установках) та ізолятори зовнішньо-

внутрішнього конструктивного виконання. 

За місцем установки ізолятори поділяються на стаціонарні (для кріп-

лення та ізоляції шин в закритих і відкритих розподільних установках елект-

ричних станцій і підстанцій), апаратні (для кріплення струмопровідних час-

тин апаратів) та лінійні. 

За класом напруги ізолятори класифікують на низьковольтні (до 660 В 

включно) та високовольтні (вище 660 В: 1, 3, 6, 10, 35, 110, 150 кВ та вище). Ізо-

лятори, як правило, складаються з ізолюючої частини та металевої арматури, яка 

призначена для їх монтажу та кріплення струмопровідних частин та конструкцій. 

Конструкція, розміри та характеристики ізоляторів багато в чому визнача-

ються класом робочої напруги та вибраними для їх виготовлення матеріалами, 

особливо матеріалом ізолюючої частини [6]. 

В залежності від призначення та технічних характеристик розрізняють на-

ступні типи ізоляторів: опорні, штиреві, стрижневі, підвісні, прохідні та такелажні. 
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Таблиця 1.1 – Класифікація керамічних ізоляторів 
 

За призначенням Лінійні 

Станційно-апаратні 

прохідні 

ізолятори 
опорні 

За типом штиреві тарілчасті стрижневі фарфорові опорно-штиреві опорно-стрижневі 

За конструктивним 

виконанням 

суцільні, 

склеєні 

з конусною 

голівкою, 

з циліндричною 

головкою 

з фарфоровим 

ізолятором 

з повітряною 

порожниною, без 

повітряної 

порожнини 

з закладенням 

арматури: 

− зовнішнім; 

– внутрішнім; 
− комбінованим 

звичайні, 

зі збільшеною дов-

жиною шляху витоку 

(з додатковими 
ребрами) 

За місцем 

установки 
лінійні лінійні 

лінійні/ 

апаратні 

стаціонарні/ 

апаратні 
стаціонарні 

апаратні/ 

стаціонарні 

За умовами 
експлуатації 

зовнішні зовнішні зовнішні 
внутрішні/ 
 зовнішньо- 

внутрішні 

внутрішні/ 
зовнішні 

внутрішні/ 
зовнішні 

За класом 

напруги (одиночні) 

до 35 кВ 

включно 

до 10 кВ 

включно 

до 110 кВ 

включно 

до 35 кВ 

включно 

до 35 кВ 

включно 

до 110 кВ включно 
(іноді 220 кВ, 

330 кВ) 

1
9
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Опорні ізолятори використовують в електроустановках для монтажу про-

водів та шин. Корпус виконаний з ізоляційного матеріалу, в тілі якого знаходить-

ся внутрішнє різьблення для кріплення ізолятора. Штиреві ізолятори мають 

внутрішнє різьблення, за допомогою якого виконується кріплення на ковпачок із 

зовнішнім різьбленням. Стрижневі ізолятори використовують в мережах до  

35 кВ та мають форму суцільних ребристих стрижнів з металічною арматурою. 

Підвісні ізолятори використовуються на лініях електропередач напругою вище 

35 кВ. Вони  складаються із стального стрижня та ізолюючої частини, де закріп-

люється чавунна шапка. Такі ізолятори об’єднують в гірлянди, склад яких зале-

жить від напруги лінії, умов середи, типу опор. Прохідні ізолятори використову-

ють в місцях проходження крізь стіни провідників під напругою. Вони мають 

пустотілу форму, всередині якої проходить полий металічний стрижень, що 

проводить струм. Такелажні ізолятори використовують між підвісками контакт-

ної мережі та проводами антен, а також між тросами антенних щогл, які підда-

ються навантаженням на розтяг [7]. 

На практиці до ізоляційних матеріалів висуваються найрізноманітніші 

вимоги, загальна кількість яких сягає п’ятдесяти. На практиці зазвичай викори-

стовують п’ять-десять основних, серед яких електричні (діелектрична проник-

ність ε, питомий об’ємний та поверхневий опір (ρV та ρS), діелектричні втрати, 

виражені через тангенс кута діелектричних втрат (tgδ), електрична міцність 

(Епр), механічні (механічна міцність на стиск (σст), згин (σзг), розтяг (σр)), теплові 

(теплове розширення (ТКЛР), теплопровідність (Cp)), хімічні тощо. Експлуата-

ційні характеристики ізоляторів визначаються фазовим складом матеріалу та у 

великій мірі обумовлені особливостями сировини. 

Керамічні ізолятори найчастіше виготовляють з фарфорових, корундових, 

кордієритових, стеатитових, мулітокремнеземних, мулітових, мулітокорундових, 

форстеритових або цельзіанових мас. Властивості основних видів електротехніч-

ної кераміки наведені в табл. 1.2. Перше місце за обсягом випуску серед різних 

типів електротехнічної кераміки займає електротехнічний фарфор, який викорис-

товується у виробництві широкого асортименту низьковольтних і високовольт-
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них ізоляторів та різноманітного електротехнічного устаткування. Ізолятори для 

силових підстанцій виготовляють переважно з фарфору.  

Перевага електротехнічного фарфору перед іншими електроізоляційни-

ми керамічними матеріалами полягає в тому, що він дозволяє виготовляти ве-

ликогабаритні високовольтні ізолятори складної конфігурації за відносно про-

стою технологією з природної сировини. Електротехнічний фарфор стійкий до 

атмосферних впливів, багатьох хімічних речовин, сонячних променів та радіо-

активних випромінювань. Фарфорові ізолятори мають високі електроізоляцій-

ні, механічні та термічні властивості в області робочих температур, легко пе-

реносять поверхневі розряди та майже не піддаються старінню.  

Недоліком фарфорових ізоляторів є їх низька ударна міцність, а також 

значно менший температурний коефіцієнт лінійного розширення (ТКЛР) фа-

рфору в порівнянні з металами, що ускладнює надійне приєднання фарфоро-

вих деталей до арматури. 

Електротехнічний фарфор, як і будь-яка кераміка, складається з крис-

талічної, аморфної та газової фаз. Наявність скломулітової фази обумовлює 

високий рівень механічних та електрофізичних властивостей: межа міцності 

на стиск 400÷700 МПа, на розтяг 45÷70 МПа, на згин 80÷150 МПа, електрич-

на міцність при товщині шару матеріалу 1,5 мм – від 28 до 40 кВ/мм, пито-

мий об’ємний електричний опір – від 1012 до 1014 Ом·см, діелектрична про-

никність – від 6,3 до 8,2. Завдяки цьому електрофарфор, знаходячись під на-

пругою, здатний витримувати навантаження розтягу до 90 тонн) [8]. Високі 

вимоги до електрофарфору обумовлюють використання для його виробницт-

ва лише чистої та стабільної за складом сировини [9]. 

Завдяки використанню різних методів формування (напівсухого пресу-

вання, пластичного формування, шлікерного лиття в пористі форми) сучасна 

технологія дозволяє виготовляти вироби з електрофарфору  різноманітної  

форми та розмірів (наприклад, є досвід виготовлення з фарфору великих мо-

нолітних блоків, довжина яких становить 12 м, а діаметр –  майже 2 м). 



4 

 

Таблиця 1.2 – Деякі властивості виробів електротехнічної кераміки 

Властивості 

Високоглиноземна 

кераміка Стеатитова 

кераміка 

Форсте-

ритова 

кераміка 

Кордіє-

ритова 

кераміка 

Цирконова 

кераміка 

Цельзіанова 

кераміка 

Воласто-

нітова 

кераміка 
Муліто-

кремнеземна 

Муліто-

корундова 

Tемпература  

випалу, °С 
1300-1450 1190-1300 1320-1380 1300-1410 1550-1600 1380-1400 1200-1300 

Інтервал випалу, °С 50-80 10-40 – 15-20 30-50 – 50-80 

Уявна щільність ρуяв , 

г/см3 – 3,35-3,45 2,61-3,00 3,00-3,04 2,26-2,08 – 3,0-3,1 2,7-2,85 

Міцність: 

σст, МПа 

σзг, МПа 

 

400-1000 

60-120 

 

1000-2000 

120-250 
490-981 

120-190 

– 

160-200 

200-220 

69-88 

~ 686 

– 

– 

90-110 

– 

150-180 

Діелектрична  

проникність ε 
5,5-6,5 6,5-9,0 5,5-7 6,8-7 2,97 – 6,5-7,0 6,5-7,0 

Питомий опір 

ρV, Ом·см 

t = 100 °С 

t = 400 °С 

109-1012 

(при 20°С) 

– 

106 

 

 

2·1011 -1014 

1010 

 

 

1013 -1015 

3·108 -3·1011 

 

 

2·1014-1016 

109-3·1010 

 

 

2·(1011-1013) 

– 

1,2·103 

(при 1130°С) 

– 

– 

1015-1016 

(при 20°С) 

– 

– 

 

 

1013 

– 

tg δ ·10-4(f =1МГц) 

t = 20 °С 

t = 80 °С 

 

30-60 

– 

 

5 

– 

 

25-3 

35-3 

 

1-3 

2-3 

– – – 

 

3-4 

– 

Епр, кВ/мм 30-35 30-35 30-45 35-45 – – 35-45 30-50 

ТКЛР α·106, 1/°С 

20–100 

20–700 

 

3,5-4,8 

5,3 

 

– 

3,6-5,5 

 

6,4-5,5 

8,4-7,7 

 

– 

8-10 

 

1,97-2,32 

3,35-3,05 

 

– 

4,0-4,6 

 

2,1-2,2 

– 

5,6-7,00 

Термостійкість, °С 160-170 – – – 640-700 висока висока – 

2
2
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За призначенням та властивостями електротехнічний фарфор поділяють  на 

такі види [6]: 

- нормальний високовольтний фарфор – використовується для виробництва 

високовольтних лінійних і апаратних ізоляторів; 

- низьковольтний з підвищеним вмістом кварцу фарфор – для виготов-

лення високовольтних апаратних ізоляторів з високими електромеханічними 

властивостями; 

- високовольтний глиноземистий фарфор – для виготовлення високовольт-

них апаратних ізоляторів з підвищеною механічною міцністю. 

Стеатитова кераміка характеризується високими механічними властивостя-

ми, стабільністю електрофізичних та механічних параметрів за умов негативного 

впливу зовнішніх факторів (вологи, температури тощо). Висока щільність і майже 

повна водо- і газопроникність дозволяють використовувати стеатитову кераміку у 

радіотехнічній  та іншій апаратурі, яка працює в умовах високої вологи у тропічно-

му кліматі. Основною кристалічною фазою стеативої кераміки є метасилікат маг-

нію MgO·SiO2. Виробництво стеатитової кераміки базується на використанні при-

родної сировини, основним видом якої є тальк (3MgO·SiO2·H2O), що містить приб-

лизно 31,7 % MgO, 63,5 % SiO2. Для виготовлення стеатитової кераміки придатні 

тільки чисті різновиди талька; щільний різновид тальку називають стеатитом. Стеа-

титову кераміку формують методами керамічної технології (пресування, лиття під 

тиском  та ін.) і випалюють при температурі 1200÷1300 °С. Недоліком стеатитових 

ізоляторів є схильність до «старіння» при тривалій експлуатації, внаслідок інкон-

груентного плавлення клиноенстатиту з утворенням форстериту 2MgO·SiO2 [9]. 

Особливостями щільноспеченої форстеритової кераміки є високі електрофі-

зичні властивості і підвищений ТКЛР  (8–9)·10–6 град-1, завдяки чому її використо-

вують у електровакуумній техніці як ізолятор на контакті з металами, які характе-

ризуються  відповідними показниками теплового розширення. Основною криста-

лічною фазою форстеритової кераміки є форстерит (2MgO·SiO2), який містить 

близько 57,2 % MgO та 42,8 % SiO2. Найбільш поширений синтез форстериту з та-

лька і оксиду магнію або магнезиту при температурі 1320÷1380 °С. Реакція  утво-
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рення форстериту є багатостадійною. При випалі маси спочатку утворюються мета-

силікат магнію і SiO2. Метасилікат магнію при подальшому нагріванні  утворює 

форстерит, а SiO2, що є продуктом розкладання тальку, зв’язується з MgO, утворю-

ючи форстерит. Завдяки відсутності поліморфних перетворень форстеритова кера-

міка не схильна до старіння [9]. 

 Кордієритова кераміка як основну кристалічну фазу містить кордієрит 

(2MgO·2Al2O3·5SiO2). Для промислового виготовлення кордієритової кераміки ви-

користовують природні матеріали – тальк, високоякісні вогнетривкі глини та штуч-

ний технічний глинозем або електроплавлений корунд. Утворення кордієриту від-

бувається  в інтервалі температур 1300÷1410 °С за наступною реакцією  

(з урахуванням, що тальк та глина дегідратовані) 
 

 

).522(65)2(7)43(4 232322322 SiOOAlMgOOAlSiOOAlSiOMgO 
 

 

Однак, за цією схемою реакція не відбувається в повній мірі, тому в 

кордієритовій кераміці завжди наявними є клиноенстатит та муліт, які утворю-

ються за реакцією 
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Зазвичай в кордієритовій кераміці міститься ~ 80 % кордієриту та ~ 20 % 

клиноенстатиту, муліту і склофази. Особливістю кордієритової кераміки є порі-

вняно низький ТКЛР, завдяки чому матеріал є термостійким. Це дозволяє вико-

ристовувати його для виготовлення дугогасильних камер у високовольтних ви-

микачах і аналогічних пристроях для високовольтної і низьковольтної електро-

техніки [9,10]. 

Недоліком кордієритових мас є короткий інтервал випалу (15÷20 °С), що 

ускладнює виробництво. Для розширення інтервалу випалу до 50 °С використову-

ють добавки польового шпату (з розрахунку введення 2-4  % оксидів лужних мета-

лів), або ZrO2 (30 % ). 

Цельзіанову кераміку використовують для виготовлення каркасів високоста-

більних ізоляторів та котушок індуктивності, високочастотних конденсаторів вели-
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кої реактивної потужності або ж тих, що призначені для експлуатації в умовах ви-

соких температур. Характерними особливостям цельзіанової кераміки є низький 

ТКЛР ~ (2÷2,5)·10-6 град-1 , висока електрична міцність (до 45 кВ/мм) та неве-

ликі діелектричні втрати в інтервалі температур 20÷400 °С. Основною криста-

лічною фазою кераміки є цельзіан  (BaO·Al2O3·2SiO2), кристали якого зв’язані 

високобарієвим алюмосилікатним склом.  Вироби з цельзіанової кераміки виго-

товляють з синтезованого при 1250÷1300 °С цельзіану шляхом випалу напівфа-

брикатів при 1380÷1400 °С. Для синтезу цельзіану використовують високоякісні 

глини, каоліни та технічний BaCO3 [9]. 

Воластонітова кераміка також має високі електрофізичні й механічні власти-

вості та відрізняється широким інтервалом спеченого стану та низькою усадкою, 

що надає можливість виготовляти вироби з точними розмірами. Основною криста-

лічною фазою є воластоніт (CaO·SiO2), який існує у двох модифікаційних формах: 

псевдоволастоніт (α-CaO·SiO2) і власне воластоніт (β-CaO·SiO2). Воластонітову ке-

раміку виготовляють з чистого природного воластоніту з добавками невеликої кіль-

кості глин при температурі 1200÷1300 °С [9].  

Асортимент керамічних виробів електротехнічного призначення є надзви-

чайно різноманітним. Звичайно, що область їх застосування залежить від комплекса 

властивостей. Втім, через свою універсальність фарфор сьогодні залишається мате-

ріалом, що найбільш широко застосовується в повсякденній практиці.  

 

1.2. Основні напрями розвитку технології електрокераміки 

Розвиток технології електротехнічного фарфору має відбуватись комплексно 

– як за рахунок покращення характеристик фарфору, так і  шляхом вдоскона-

лення конструкцій ізоляторів. При цьому пріоритетними напрямками повинні 

стати енергозбереження та імпортозаміщення. 

Відомо, що найбільш енергоємною технологічною операцією при виготов-

ленні електротехнічного фарфору є випал,  доля якого  від загальних технологічних 

витрат  становить 92 % [11].  Основними причинами високої енергоємності випалу 

на вітчизняних підприємствах є висока температура термообробки виробів електро-

технічного фарфору (1350÷1400 С), велика тривалість випалу (від  20 до 100 год), а 

також високі втрати тепла у зовнішнє середовище внаслідок недосконалості існую-
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чого обладнання. Тому перш за все має бути проведена оцінка стану теплотехнічно-

го парку обладнання та розроблені заходи, спрямовані на вирішення питань енерго-

збереження при використанні теплових агрегатів [12]. Аналіз ефективності заходів  

по зниженню енергоспоживання в промислових печах для випалу фарфору за да-

ними робіт [13-15] наведена в табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Ступінь ефективності засобів зниження енергоспоживання 

Заходи з енергоощадження Ефект від виконання заходів 

Використання для футерівки промислових 

печей високоефективних волокнистих 

теплоізоляційних матеріалів з високою 

вогнетривкістю  

Економія енергоносіїв в тунельних печах до 25 %. 

Зниження маси футерівки печі в 10 разів. Скоро-

чення часу виходу на режим до 1,5-2 годин. 

Підвищення числа теплозмін до 2000 

Автоматизація  процесів  термообробки 

для підтримання температурно-газового 

режиму пічного обладнання 

Економія палива до 15 %.  

Підвищення якості термообробки 

Застосування сучасних газопальних при-

ладів. Застосування рекуперативних, плос-

кополум’яних, імпульсних пальників 

Економія палива до 10 – 15 %. 

Підвищення безпеки роботи теплових агрегатів 

Застосування рекуперативних, генератор-

них приладів 
Економія палива 20 – 25 %. 

Застосування ефективних схем руху теп-

лоносія (протитечія, П-подібні печі з зона-

ми рекуперації, примусова конвекція, по-

лум’яні та теплові завіси, рециркуляція 

продуктів горіння) 

Економія палива до 3540 %.  

Підвищення рівномірності нагріву фарфорових 

виробів, що також дозволяє покращити їх якість 

 

Заходи, які передбачають використання сучасних високоефективних теп-

лоізоляційних матеріалів, оснащення газопальникової ділянки печі системою 

рекуперації тепла, системами рециркуляції відхідних газів та нагрітого повітря, 

використання надійних способів герметизації а також високий  рівень  автома-

тизації контролю та керування, дозволяють досягти зниження витрат на енерго-

ресурси на 2060 % [16].  

Економія енергоносіїв можлива також  за рахунок зменшення витрат палива і 

скорочення часу на розігрів печі, зменшення тепловтрат і споживаної потужності, 

скорочення тривалості ремонтів і міжремонтних простоїв, а також підвищення про-

дуктивності печей. Так, час розігрівання печей  до 1000 °С може бути скорочений 

до 1-2 годин. Крім того в сучасних тунельних печах передбачене подавання 
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гарячого повітря з рекуператора в пальники тунельної печі, що також дозволяє 

скоротити  споживання газу на 15 % [16]. При цьому слід враховувати, що оскі-

льки в тунельній печі тривалість випалу є досить тривалою, аж до 100 годин, 

максимальний градієнт температур між центром та поверхнею крупнорозмірних 

виробів високовольтного фарфору (наприклад, ізоляторів діаметром 180 мм) не 

повинен перевищувати 90 град, оскільки збільшення перепаду призводить до роз-

риву виробів [17]. 

Економічна доцільність однократного випалу фарфору в порівнянні з двок-

ратним полягає, по-перше, у зменшенні тривалості загального циклу виробництва, 

скороченні витрат на облаштування цехів випалу та чисельності задіяного для об-

слуговування печей персоналу. Окрім цього вивільнюється близько 25 % вироб-

ничих площ, а також приблизно на 40 % зменшуються  витрати палива на випал. 

Однак ця проблема є більш складною, оскільки її вирішення криється  не лише в 

створенні печей більш досконалих конструкцій та розробці нових складів мас, а й 

вимагає поглибленого вивчення  процесів фазоутворення електротехнічного фар-

фору у взаємозв’язку із процесами формування глазурного покриття, які в даному 

випадку відбуваються одночасно [18]. 

Ще одним напрямком збільшення ефективності випалу фарфорових ізоля-

торів є зменшення кількості післявипального браку,  пов’язаного з порушенням 

температурно-газового режиму. Для цього необхідним є облаштування  пічного  

обладнання   системою    контрольних   приладів та пристроїв, здатних швидко, а 

головне точно регулювати теплотехнічні параметри. 

Технологічні рішення, спрямовані на енергозбереження та імпортозамі-

щення є не менш важливими для розвитку технології  електрофарфору. Основ-

ними  з них є інтенсифікація процесів формування матеріалу та забезпечення 

відтворюваності оптимального фазового складу фарфору [19]. Необхідною умо-

вою реалізації цих резервів технології є  розробка композицій низькотемперату-

рного фарфору із заданими властивостями за рахунок:  

 заміни традиційних для технології сировинних компонентів на альтернативні, 

які  дозволяють за умов зниженої температури випалу отримувати фарфор, що не 



28 
 

поступається рівнем властивостей. Чисельними дослідженнями доведена перспек-

тивність використання таких некласичних для технології фарфору матеріалів, як 

тальк, воластоніт, серицит, аповулканіт тощо [20-23]; 

 використання комплексних мінералізуючих та модифікуючих добавок. Фор-

мування структури фарфору при зниженій температуі є можливим за умови інтен-

сифікації як процесів твердофазової взаємодії вихідних компонентів маси, так і тих, 

що відбуваються в присутності польовошпатового розплаву [24]; 

 підвищення дисперсності вихідних компонентів сировинної суміші при не-

значних змінах її складу сприяє зниженню температури спікання маси.  Однак, під-

вищення дисперсності пов’язано зі збільшенням тривалості подрібнення, усклад-

неннями при сушінні напівфабрикатів тощо [25]. 

 Перший із вищезазначених напрямків є, на нашу думку, найбільш перспек-

тивним, оскільки надра України багаті різноманітними видами корисних копалин. 

Зокрема на крайньому північному заході Українського кристалічного щита розмі-

щується найбільше в СНД родовище унікальної сировини – кур’янівських пірофілі-

тових сланців, практична цінність яких обумовлена високими діелектричними вла-

стивостями матеріалів, виготовлених з пірофілітових мас. Втім через обмежене ви-

користання пірофілітів (переважно при виготовленні газових, маякових та сажових 

пальників) з появою нових керамічних матеріалів застосування цієї сировини знач-

но знизилось, що призвело до призупинення видобування пірофіліту на території 

України на початку 90-х років [26]. В той же час промислово розвинені країни ви-

користовують пірофіліт як сировину для електро- та радіокераміки, в тому числі  

електрофарфору. Великі родовища пірофіліту (рис. 1.3) відомі в США (Діп–Рівер), 

Канаді (Ванкувер), ПАР (Трансвааль), Китаї (Тзинь–Тіу), Бразилії (Мінас–Жерайс), 

Японії, Росії (Чистогорівське), Казахстані (Ахтаське, Суранське) [27]. 

Слід зазначити, що мономінеральні пірофілітові породи в природі не зустрі-

чаються, постійними їх супутниками є кварц, серицит, іноді польовий шпат, залі-

зисті мінерали, каолініт, хлоритоїди. Вміст мінеральних домішок може змінюва-

тись від 5-10 % до 25-30 %. Пірофілітові сланці поділяють на  кварц-, 

серицит-, діаспор- і каолінвміщуючі різновиди. В Україні потужні родовища 
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пірофілітових сланців відомі на північному заході Українського кристалічного 

щита: Нагорянське, Збраньківське, Кур’янівське. 

 

 

Рисунок 1.3 –  Схема розміщення родовищ пірофілітової сировини 

(за даними В.В. Зайкова та І.В. Синяковської) [28] 

1-5 – типи родовищ: 1 – метасоматитів континентальних та окраїно-континентальних вулка-

нічних зон, 2 – метасоматитів острівних дуг і окраїнних морів, 3 – метаморфізованих теригено-

глинистих товщ, 4 – гідротермальних жил в метасоматитах платформ та складчастих поясів, 5 – кор 

вивітрювання за метаморфітами і метосоматитами складчастих поясів; 6-8 – тектонічна основа: 

6 – стародавні платформи та докембрійські складчасті зони, 7 – палеозойські складчасті зони, 

8 – мезозойсько-кайнозойські складчасті зони. 

Родовища: 1 – Овруцьке (Україна); 2, 3 – Кавказ: 2 – Кирвакарське, 3 – Бектакарське;  

4-7 – Урал: 4 – Чистогорівське, 5 – Куль-Юрт-Тау, 6 – Гайське, 7 – Березовьске; 8-10 – Казахстан: 

8 – Спаське, Суранське, 9 – Акташське, 10 – Тереклисайське; 11, 12 – Алтай: 11 – Каменське,  

12 – Рудноалтайське; 13 – Бікінське (Сіхоте-Алінь); 14-17 – Японія: 14 – Аіті, 15 – Міцуісі, Хіросіма, 

16 – Нагасакі, 17 – Езурі; 18 – Південна Корея; 19 – Тзин-Тіу (Китай); 20 – Тан-Май (В’єтнам); 

21 – Уттар-Прадеш (Індія); 22 – Турція; 23 – Марокко; 24 – Трансвааль (ПАР); 25, 26 – Канада: 

25 – Ванкувер, 26 – Фокстрап; 27-31 – США: 27 – Аляска, 28 – Північна Кароліна, 29 – Джорджія, 

30 – Каліфорнія, 31 – Клінтон; 32, 33 – Аргентина: 32 – Лома-Бланка, 33 – Лас-Агілас; 34 – Мінас-

Жерайс (Бразилія); 35, 36 – Австралія: 35 – Памбула, 36 – Камбеварра; 37 – Явірські гори (Чехія); 

38 – Еббєзаттель (Німеччина) 

 

Нагорянське родовище представлено лінзами пірофілітових сланців тов-

щиною 0,1 – 40,0 м, які є прошарками кварцитів овруцької серії. Затверджені за-

паси складають 2916 тис. т. Серед сланців виділяються рожеві жирні, бузкові 

слабо піщанисті, закременілі, сильно піщанисті і кварц-пірофілітові з високим 

вмістом кварцу.  
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Збраньківське родовище складене товщею кварцитів і пісковиків овруцької 

серії потужністю 40 – 74 м з прошарками пірофілітового сланцю потужністю 

0,1 – 1,4 м. При потужності продуктивного прошарку пірофілітових сланців 0,7 м їх 

запаси складають 31,5 тис. м3  (запаси підраховані орієнтовно на площу 4,5 га).  

Кур’янівське родовище приурочене до зони контакту ефузивів збраньківської 

світи та кварцитів і сланців овруцької серії. Вміст пірофіліту в породі становить до 

70  %. Середня потужність пірофілітового пласта 1,3 м. Запаси за категоріями 

А+В+С1 – 88 тис. т., С2 – 31 тис. т., запаси С2 поза контуром шахтного поля – 

227 тис. т. Прогнозні ресурси родовища Р1 складають 279,1 тис. т. [29]. 

Пірофіліт Al2(OH)2[Si4O18]  є гідросилікатом алюмінію з двошаровою невпо-

рядкованою структурою, який містить (мас. %): Al2O3 – 28,3, SiO2  –  66,7, 

H2O  – 5,0. Іони алюмінію здатні частково заміщуватись Mg2+, Fe2+ та ін. За 

даними авторів [29] продуктом дегідратації пірофіліту є метапірофіліт 

Al2O3·4SiO2, який при 1150 °С розкладається з утворенням кінцевих продуктів – 

муліту та кристобаліту. Після випалу при температурі 1300 °С впродовж 

14 годин продукти випалу пірофіліту характеризуються об’ємною вагою 

2,43–2,85 г/см3, набувають високої міцності (σст > 250 МПа, σзг > 90 МПа) та 

мають невисоку усадку [30]. 

Пірофіліт має високу температуру плавлення (1700 °С),  а продукти його 

випалу відрізняють високі  діелектричні властивості, хімічна стійкість, низький 

ТКЛР та теплопровідність. При випалі пірофіліт збільшується в об’ємі і таким чи-

ном компенсується усадка інших компонентів маси. Ця властивість полегшує 

отримання виробів з точними розмірами. Міцність матеріалів, отриманих з піро-

філітів при температурі 1450 °С, становить 7 за шкалою Моосу. Водопоглинання 

продуктів випалу не перевищує 2 %, вогнетривкість становить до 1780 °С [27]. 

Такі властивості пірофілітів дозволяють вважати ці сировинні матеріали перспек-

тивними для використання у виробництві електротехнічної кераміки. 

Ще одним кроком на шляху відмови від використання імпортної сировини 

є перехід на вітчизняні кварц-польовошпатові матеріали (КПШМ), які викорис-

товують у складі мас електрофарфору як плавні. За загальними запасами польо-
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вошпатової сировини, представленої в основному пегматитами та мікрограноді-

оритами, наша країна займає шосте місце в світі, та натомість лише тридцять 

дев’яте – з видобутку [31-32]. Втім сьогодні більшість вітчизняних підприємств 

використовує імпортні КПШМ, в т.ч. польовошпатові концентрати переважно 

російського, турецького та індійського виробництва. Це пов’язано із засміче-

ністю місцевих КПШМ фемічними (темнозабарвленими) мінералами: біотитом, 

магнетитом тощо. 

Сьогодні в Україні вже існують ефективні методи збагачення гранітних та 

пегматитових порід, що дозволяють отримувати польовошпатові концентрати ви-

сокої якості, які позбавлені залізовмісних включень [33]. Собівартість збагачення 

пегматитової сировини в Україні приблизно в 4-6 разів нижче, ніж  за кордоном, а 

балансові запаси вітчизняної кварц-польовошпатової сировини (КПШС) складають 

близько 9100,85 тис. т.  за категоріями А+В+С1+С2, в тому числі за категоріями 

А+В+С1  7466,85 тис. т. Тому багатообіцяючим є освоєння нових вітчизняних ро-

довищ, а також застосування розвіданих покладів, які раніше не використовува-

лись. Більшість з цих матеріалів є маловивченими в технологічному відношенні, 

втім існують відомості [34-36], які доводять  перспективність використання продук-

тів збагачення Володимирських та Лозуватських пегматитів.  

Для електротехнічного фарфору до якості КПШС діючим стандартом [37] ви-

суваються наступні вимоги: сумарний вміст лужних оксидів – 8 % при співвідно-

шенні К2O/Na2O ≥ 2, обмежений вміст оксидів заліза (до 0,2 %) та вільного кварцу 

(до 30 %). Лозуватський  польовошпатовий матеріал повністю відповідає цим вимо-

гам і, в разі позитивних результатів його використання в складі електрофарфору, мо-

жна буде розраховувати на  скорочення імпортозалежності,  зменшення собівартість 

продукції, що в цілому дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняної 

продукції на міжнародному ринку електротехнічної кераміки. 

Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що найбільший ефект від 

реалізації резервів енергоощадження та імпортозаміщення досягатиметься лише 

при комплексному підході, як з позицій оптимізації сировинних композицій,  так 

і шляхом модернізації теплових агрегатів. При цьому першочергового вирішення 
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потребують питання суто практичного характеру, спрямовані, зокрема, на ство-

рення нових складів мас, які забезпечують отримання виробів електрофарфору 

за умов зниженого енергоспоживання.  

 

1.3. Спеціальні властивості електрокераміки у взаємозв’язку зі структурою та 

фазовим складом 

Широке використання виробів з електрофарфору досягається відповідніс-

тю високим вимогам до ізоляторів впродовж десятиріч безперервної служби. 

Серед усіх виробів, які належать до кераміки електротехнічного призначення, 

фарфорові ізолятори є найбільш крупногабаритними та складними за формою.  

Надійність фарфорових ізоляторів в умовах тривалої експлуатації забезпечуєть-

ся в першу чергу мікроструктурою матеріалу, тобто сукупністю всіх фазових 

складових, що її утворюють.  

Як відомо, найголовніші властивості електрофарфору (міцність, електри-

чні характеристики, щільність, термостійкість тощо) в значній мірі зумовлені їх 

фазовим складом, характером фазових перетворень, послідовністю утворення 

кристалічних фаз, а також джерелами їх утворення. Найважливішими парамет-

рами мікроструктури є співвідношення кристалічних фаз, величина та форма 

зерен, поруватість, наявність плавленої фази та текстура.  

Вид та кількість фаз залежать від хімічного складу маси, дисперсності 

компонентів, добавок мінералізаторів, наявності високоактивного розплаву, 

здатного розчиняти продукти твердофазової взаємодії компонентів, температу-

ри випалу та тривалості витримки при максимальній температурі, газового се-

редовища в печі, а також швидкості охолодження фарфору до 1000 °С. 

Кристалічна фаза електрофарфору представлена переважно дрібнозернистим 

мулітом (15-30 %), залишками нерозчинених зерен каолініту та кварцу 

(8-10 %), а також незначною кількістю новоутворень кристобаліту (6-8 %), інколи в 

складі електрофарфору ідентифікують корунд (близько 6 %). За даними авторів [38] 

твердий глиноземний фарфор з високою механічною міцністю містить не менше 

40 % корунду, не більше 15 % муліту, менше 1 % залишкового кварцу та близько 

45 % склофази. За значеннями щільності компоненти мікроструктури електроке-
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раміки розташовуються наступним чином: корунд (3,98 г/см3), муліт (3,16 г/см3), 

кварц (2,65 г/см3), склофаза (2,27 г/см3). 

Муліт у складі фарфору розрізняється за структурою: первинний – коротко-

призматичні кристали, утворені з глини та каоліну в результаті твердофазових ре-

акцій при температурах до 1000 °С; вторинний – голковидні кристали, які форму-

ються при перекристалізації польовошпатового розплаву, насиченого іонами 

алюмінію та силіцію внаслідок розчинення продуктів дегідратації глинистих ком-

понентів. Утворення скупчень голчастого муліту зазвичай відбувається вище 1100 

°С, а також при охолодженні розплаву. Наявність вторинного муліту розміром до 

12 мкм, який армує склофазу, сприяє підвищенню міцності, щільності та модуля 

пружності фарфору [39]. Недостатній розвиток муліту, так само як і занадто вели-

кі  кристали (~ 30÷40 мкм) або їх розчинення в склофазі при випалі, знижують 

міцність виробу. 

Вміст в структурі матеріалу корунду сприяє збільшенню значень модуля 

пружності та щільності, тому збільшення вмісту цієї фази позитивно позначається 

на механічних властивостях ізоляторів в цілому.  

Слід враховувати, що міцність керамічного матеріалу  визначається таким 

параметром, як опір ковзанню на границях зерен, оскільки пластичні деформа-

ції кераміки під дією навантажень відбуваються не лише в кристалічних грат-

ках, але і по межах зерен. Бажано, щоб матеріал поєднував міцність та високу 

твердість, що досягається за умови максимально гомогенної структури, яка 

складається з  великої кількості кристалічних фаз, що здатні виконувати  карка-

сну роль (наприклад, корунду, муліту). Ці фази посилюють сили зв’язку і тертя 

на границях зерен, що в кінцевому результаті покращує механічні властивості 

матеріалу та опір його руйнуванню. 

Відомо, що  присутність зерен залишкового кварцу, розмір яких становить у 

середньому 15-20 мкм і може досягати і 100 мкм, а також наявність новоутворень 

кристобаліту погіршують гомогенність структури, знижують міцність та приско-

рюють старіння матеріалу внаслідок поліморфних перетворень. Присутність цих 

фаз вже в процесі випалу виробу може призвести до утворення внутрішніх напру-
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жень та мікротріщин, величина яких є співрозмірною зернам кварцу. Тому фарфор 

з найменшим вмістом кварцу є найбільш придатним для виготовлення високоволь-

тних ізоляторів, які піддаються при експлуатації високим механічним навантажен-

ням та частим змінам температур. Однак, для випадку кварцового фарфору з тем-

пературою випалу 1300 °С, кварц, як і муліт, сприяє підвищенню механічної 

міцності завдяки високій температурі, при якій відбувається   повне плавління 

дрібних зерен кварцу в польовошпатовому розплаві [38]. 

Крім виду та кількості фаз, велику роль мають величина, форма, розподіл та 

орієнтація часток, а також наявні дефекти. Найбільш негативний вплив на власти-

вості електрофарфору чинить наявність в матеріалі пор внаслідок концентрації на-

вколо них напруг та зменшення контактної поверхні стикування окремих зерен. Кі-

лькість дрібних несполучених пор зазвичай коливається від 4 до 6 %. Для більшого 

ущільнення матеріалу  до складу маси вводять підвищену кількість польового шпа-

ту (~ 36 %) . Проте зі збільшенням вмісту лужних оксидів відбувається суттєве по-

гіршення діелектричних властивостей матеріалу [12]. 

Склофаза відіграє одну з найважливіших ролей в забезпеченні високого рів-

ня властивостей фарфору. Саме вона забезпечує максимальний рівень спікання 

матеріалу, сприяє дифузійним процесам, перекристалізації і росту кристалів мулі-

ту, а також зв’язує частки кристалічних фаз та забезпечує ущільнення черепка. 

Проте після охолодження розплаву склофаза набуває твердості і крихкості. Кіль-

кість склофази для твердого фарфору може складати до 60 %, проте для електро-

фарфору ця кількість є зависокою оскільки знижує рівень спеціальних властивос-

тей. До того ж  велика кількість розплаву в процесі випалу може призвести до 

пластичної деформації матеріалу, що теж неприпустимо. 

Слід зазначити, що склад та кількість склофази безпосередньо впливає на 

найбільш важливу діелектричну характеристику електрофарфору – електричну мі-

цність при пробої. На рис. 1.4 наведена залежність електричної та механічної міц-

ності фарфору від вмісту склофази. Як видно з рисунку, максимальні значення міц-

ності фарфору відповідають оптимальній кількості склофази.  
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Рисунок  1.4 – Залежність властивостей електрофарфору від вмісту склофази 

(за даними А.І. Августініка [40]): 

1 – вміст склофази в фарфорі; 2 – міцність при стиску; 3 – діелектрична міцність 
 

Склоподібна фаза фарфору за структурою є скломасою, яка пронизана 

кристалами вторинного муліту. В ній також містяться оксиди натрію та калію, 

що є основними електричними переносниками в фарфорі. Посиленню електро-

опору та електропробою фарфору,  зниженню  діелектричної проникності і тан-

генсу кута діелектричних втрат сприяє збільшення долі калієвої складової та 

заміна лужних оксидів на лужноземельні. Автор [20] вказує на закономірні змі-

ни діелектричних характеристик електрофарфору із збільшенням щільності 

склофази, а саме: зростання електричної міцності та електричного опору та 

зменшення тангенсу кута діелектричних втрат. 

Таким чином, для отримання якісного електрофарфору необхідно створи-

ти умови для формування однорідної структури, яка характеризується рівномі-

рним розподіленням фаз, відсутністю залишкового кварцу та реліктів польових 

шпатів та мінімальним вмістом закритих пор. 

 

1.4.  Вплив сировинних матеріалів на електрофізичні властивості фарфору 

Вихідний склад сировинної суміші чинить вирішальний вплив на структуру, 

фазовий склад та властивості фарфорових ізоляторів. На трикутній діаграмі, яка 

відображає склад сировинних композицій [12] наведені області складів різних ке-

рамічних матеріалів (рис. 1.5).  
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Рисунок 1.5 – Області складів кераміки на діаграмі 

каолін – польовий шпат – кварц 

 

Безумовно, співвідношення сировинних компонентів в шихтовому складі 

впливає на властивості майбутнього матеріалу, проте не меншу роль відіграє хіміч-

ний та мінеральний склад сировини. Так, в залежності від співвідношення сировин-

них компонентів, фарфорові маси мають відповідний коефіцієнт кислотності, що 

розраховується за формулою 

 

𝐾 = 𝑎4 ∙ 𝑅𝑂2/(𝑎1 ∙ 𝑅2𝑂 + 𝑎2 ∙ 𝑅𝑂 + 3𝑎3 ∙ 𝑅2𝑂3), 
 

де а1, а2, а3, а4  – вміст відповідних оксидів в приведених молях за молекуляр-

ною формулою. 

Для твердого фарфору К = 1,1-1,3, для м’якого –  К =1,68-1,75, фаянсу та ма-

йоліки К = 1,4-1,5 [12, 17]. 

У виробництві силікатного фарфору традиційно використовують високоя-

кісну сировину: вогнетривкі пластичні глини  (часов’ярські, дружківські, весе-

ловські), збагачені каоліни (просяновські,  глуховецькі), чисті кварцові піски (ав-

діївські, новоселівські), КПШМ (глибочанські, єлисіївські). Через обмеженість 

запасів високоякісної сировини відбувається поступовий вимушений перехід на 

альтернативні мінеральні матеріали: пегматити, граніти, кварцсерицитові сланці, 

лужні каоліни, пірофіліти тощо. 

Глинисті матеріали (каолініт Al2O3·2SiO2·2H2O, галуазит Al2O3·2SiO2·4H2O 

I – твердий технічний фарфор; 

ІІ – господарчий фарфор; 

ІІІ – електротехнічний фарфор; 

ІV – напівфарфор; 

V – фаянс; 

VІ – стоматологічний фарфор 
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тощо) відіграють фазоутворювальну роль та є джерелом утворення муліту і 

кристобаліту. Домішки лужних і лужноземельних оксидів здатні розчиняти  

останній. Процес утворення муліту з каолініту схематично виглядає так [8, 9]:  

 

Al2Si2O5(OH)4 
каолініт 

450 ℃
→       

2(Al2O3·2SiO2) + 2H2O, 
метакаолін 

2(Al2O3·2SiO2) 
метакаолін 

925 ℃
→       

2Al2O3·3SiO2 + SiO2 , 
силікатна шпінель 

2Al2O3·3SiO2 
силікатна шпінель 

1100 ℃
→        

2(Al2O3·SiO2) + SiO2 , 
псевдомуліт 

3(Al2O3·SiO2) 
псевдомуліт 

1400 ℃
→        

3Al2O3·2SiO2 + SiO2 . 
муліт (60 %) + кристобаліт (40 %) 

 

Температура твердофазового спікання мулітової кераміки становить бли-

зько 1400 °С, і залежить від технологічних чинників. Однак при виробництві  

фарфору зазвичай вводять плавні, що знижують температуру спікання до 

1300÷1350 °С.  

Кремнезем вводять до складу шихти у вигляді дрібнозернистого кварцо-

вого піску або жильного кварцу, що мають містити  не менше 98,0 % SiO2, не 

більше 0,15 % Fe2O3+TiO2 та не більше 0,2 % ΣR2O. Збільшення вмісту домішок 

в піску викликає дефект ізолятора, який має назву «засмічена пористість» [6]. 

Раніше розглянуто вплив кварцу на властивості електрофарфору. Відомо, 

що кристалічний кремнезем існує в таких поліморфних формах: кварц, триди-

міт та кристобаліт, перетворення  яких відображає рис. 1.6. 

При нагріванні та охолодженні фарфору поліморфні перетворення кварцу 

супроводжуються об’ємними змінами. Зокрема перехід α-кварцу в 

α-кристобаліт при температурах вище 1000 °С характеризується збільшенням 

об’єму на 15,4 %. Кристобаліт є найбільш небажаною кристалічною складовою 

фарфору, його утворення відбувається в дві стадії: перетворення кварцу в 

процесі нагріву та витримки за максимальної температури та утворення при 

охолодженні до 1250 °С в результаті кристалізації з розплаву, пересиченого 

кремнеземом.   
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Рисунок 1.6 – Поліморфні перетворення кварцу за умов атмосферного тиску [41] 

 

В свою чергу кварц та кристобаліт мають α та β-модифікації, а тридиміт – 

α, β та γ-модифікації. Поліморфні перетворення залишкового кремнезему за 

схемами β↔α-кварц і  α↔β-кристобаліт обумовлюють зниження термостійкості 

та міцності фарфору, збільшення відкритої поруватості внаслідок утворення 

мікротріщин, і як результат – погіршення електричних властивостей [25]. 

Ще однією примітною особливістю кварцу є те, що з підвищенням диспе-

рсності суттєво знижується температура спікання мас – від 1320 до 1220 °С для 

граничних діапазонів дисперсності. В роботі [42], предметом досліджень якої є 

вплив тонкодисперсних кам’янистих компонентів на властивості фарфору, 

доведено, що дисперсність кварцу впливає на властивості фарфору в більшій 

мірі, ніж дисперсність інших компонентів. Термостійкість фарфору збільшува-

лась від 135 °С для мас з середнім діаметром зерен  dсер = 30 мкм  до 175 °С для 

мас з dсер = 2 мкм. Межа міцності на згин збільшувалась від 50 до 110 МПа при 

зменшенні dсер від 27 до 2 мкм. 

Роль КПШМ при випалі фарфорових мас зводиться до утворення склови-

дної фази, що забезпечує  спікання та ущільнення матеріалу, а також перекрис-

талізацію муліту через розплав, який утворюється при нагріванні. Якості 

КПШМ в технології електрофарфору приділяється  особлива увага. З точки зо-

ру електрофізичних властивостей найкращим з польових шпатів є мікроклін 

(K2O·Al2O3·6SiO2), хоча  в чистому виді він зустрічається дуже рідко, а найчас-

тіше КПШМ є природною сумішшю альбіту, мікрокліну та анортиту. До якості 
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польовошпатової сировини для виготовлення електрокераміки висуваються 

жорсткі вимоги: вміст оксидів заліза не більше 0,15-0,30 %, сума оксидів кальцію та 

магнію не більше 1,5 %, оксидів  лужних металів не менше 11-13 % (у складі пегма-

титів не менше 8%) [37]. 

Мінеральний склад польового шпату в значній мірі впливає на діелек-

тричні властивості фарфору. При переважному вмісті у складі КПШМ мікрок-

ліну та кварцу діелектрична проникність ε = 5,4, а питомий електричний опір ρV 

= 2·1010 Ом·см [43]. Повна заміна в шихтовому складі фарфору мікрокліна аль-

бітом визиває зростання ε в 1,4 рази при  температурі 20 °С  та у два 

рази при 50 °С. Відомо, що при зменшенні співвідношення К2О/Na2O питомий 

об’ємний опір ρV знижується. Так для фарфору, до складу якого входить пере-

важно альбіт,  ρV = 1·1010 Ом·см, а в разі наявності в масі мікрокліну цей показ-

ник збільшується до 4·1013 Ом·см. 

Підвищення  дисперсності  польового шпату значно збільшує реакційну 

здатність розплаву,  зменшує поруватість, підвищує однорідність та щільність 

фарфору, що позитивно відображається на механічних та електрофізичних вла-

стивостях.  Так, при зменшенні розмірів польових шпатів з 24 до 2 мкм збіль-

шується модуль пружності від 80 до 90 ГПа, межа міцності на згин – від 95 до  

110 МПа, електрична міцність – від 40 до 45 кВ/мм [44].  

Встановлено, що тангенс кута діелектричних втрат tg δ зростає при змен-

шенні співвідношення К2О/Na2O. Найменша величина відповідає фарфору з мі-

крокліном (0,024), найбільша – з альбітом (0,271).  При частковій заміні оксидів 

калію та натрію оксидами кальцію встановлено зменшення tg δ та підвищення 

температури, що відповідає зростанню кута діелектричних втрат [45]. 

Електрична міцність фарфору при кімнатній температурі мало залежить 

від співвідношення лужних оксидів у складі склофази. Проте із збільшенням 

температури спостерігається суттєве зниження пробивної напруги. Так, для фа-

рфору, до складу якого входить мікроклін, температура напруги пробою стано-

вить 135 °С, а за наявності альбітової складової – лише 50 °С (рис. 1.7).  
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Рисунок 1.7 – Залежність електричної міцності електрофарфору від 

температури [9] 
 

Отже, в польовошпатовій складовій фарфорових мас має переважати К2О, 

який у порівнянні з Na2O забезпечує підвищені діелектричні властивості та 

знижує  схильність при випалі до деформації виробів за рахунок високої 

в’язкості польовошпатового розплаву. Оптимальне значення калієвого модуля 

К2О/Na2O складає 2-3.  

До складу електрофарфорових мас  також може входити фарфоровий бій, 

кількість якого зазвичай не перевищує 5-6 %.  В такій кількості він не чинить 

істотного впливу на властивості фарфору, тоді як при додаванні бою до 40 % 

спостерігається  суттєве зростання кількості муліту в фарфорі, що вочевидь 

пов’язано із збільшенням кількості мулітової фази у вихідній суміші, яка спри-

чиняє додаткове зародкоутворення вторинного муліту.  

Це припущення підтверджується тим, що заміна кварцу на випалений 

каолін у складі класичного електротехнічного фарфору збільшує межу міцності 

на згин від 80 до 125 МПа без погіршення інших властивостей [42]. Однак 

температура випалу виробів при цьому дещо збільшується. 

Дослідженим є вплив малих добавок на властивості електрофарфору.  За 

результатами рентгенографічного дослідження додавання доломіту в межах до  

2 %  сприяє зниженню інтенсивності основних рефлексів кварцу і кристобаліту 

та збільшенню інтенсивності рефлексів муліту [46]. В цьому випадку, електро-

фізичні властивості фарфору покращуються не лише за рахунок збільшення кі-



41 
 

лькості муліту, але і за рахунок «ефекту нейтралізації» при збільшенні в скло-

фазі вмісту Ca2+ та Mg2+ та зменшенні Na+ та К+. 

Позитивний вплив лужноземельних оксидів на синтез муліту з глинистих 

матеріалів відмічено також в роботі [47]. Автор доводить, що кількість муліту 

значно зростає при введенні MgO до 2 мас. %, а при збільшенні до 

4 мас. % спостерігається зменшення кількості муліту, кварцу та кристобаліту, 

що пов’язано з утворенням кордієриту. 

 

1.5. Процеси формування електрокераміки в умовах низькотемпературно-

го синтезу 

Утворення фарфору супроводжується низкою фізико-хімічних процесів, 

перебіг яких відбувається  спочатку в твердофазовому стані, а при підвищених 

температурах – в присутності рідкої фази. Рідкофазове спікання фарфору відбу-

вається внаслідок стягування твердих часток під дією сил поверхневого натягу 

розплаву, утвореного при випалі [48]. Ступінь і швидкість спікання фарфору 

залежать від температури та тривалості випалу, характеру газового пічного сере-

довища, дисперсності частинок, кількісних та якісних характеристик розплаву. 

Весь процес фарфороутворення можна звести до трьох етапів: плавлення 

легкоплавких фаз; дифузійне розчинення в розплаві тугоплавких фаз; кристалі-

зація з розплаву термодинамічно стійких фаз [17]. Найбільш наглядною та 

інформативною, наш погляд, є схема, запропонована П.П. Будніковим [49], яка 

характеризує послідовність процесів, що відбуваються між зернами каолініту, 

кварцу та польового шпату як основних компонентів фарфорової маси на різ-

них стадіях випалу (рис. 1.8). Рисунок дозволяє оцінити вклад кожного компо-

ненту у формування фазового складу фарфору. Формування структури фарфору 

в процесі випалу відбувається в декілька стадій і температурно-часова кінетика 

цього процесу суттєво залежить від складу вихідної шихти та вмісту в ній до-

мішок. Втім варто зазначити, що така чітка послідовність вказаних процесів 

може і не мати місця через неоднорідність складу матеріалу при випалі, пере-

пади температури в залежності від товщини виробу, тому запропонована схема 

має узагальнюючий характер. 
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Рисунок 1.8 – Схема процесу фарфороутворення 

1 – каолініт, 2 – кварц, 3 – польовий шпат, 4 – SiO2 в каолінітовому залишку, 5 – первинний 

муліт (короткопризматичний) в каолінітовому залишку; 6 – контури каолініту по границях взає-

модії з польовим шпатом, 7 – розплавлений польовий шпат, 8 – польовошпатовий розплав, 

9 – дифузійний муліт (голчастий), 10 – кремнезем-польовошпатовий розплав в межах каолініто-

вого залишку, 11 – оплавлена кайомка кварцу, 12 – залишковий кварц 
 

На початковій стадії нагрівання відбувається розкладання глинистих мінера-

лів з утворенням метакаолініту 

 

Al2O3·2SiO2·2H2O → Al2O3·2SiO2 + 2H2O. 

 

При подальшому нагріванні до 1000 °С проходить  реакція утворення пер-

винного (короткопризматичного) муліту та кремнезему в твердій фазі  

 

3(Al2O3·2SiO2) → 3Al2O3 + 6SiO2 → 3Al2O3·2SiO2 + 4SiO2 . 

 

В продуктах термообробки також наявні каолінітовий залишок, кварц та 

польові шпати. При 1000-1100 °С за рахунок плавлення останніх з’являється 

рідка фаза, яка інтенсифікує спікання фарфору, що позначається на збільшенні 

усадки  матеріалу. В присутності розплаву відбувається утворення вторинного 

муліту. Утворений розплав заповнює проміжки між кристалами.  

При підвищенні температури до  1200-1300 °С відбувається поступове 
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розчинення в польовошпатовому розплаві кремнезему з каолінітового залишку: 

навколо зерен кварцу з’являється помітна реакційна кайма ~ 0,002-0,004 мм.  

Подальше підвищення температури до 1400 °С призводить до появи на 

зернах кварцу  тріщин, вздовж яких розвивається осклування, та повного роз-

чинення зерен кварцу в високоактивному  розплаві. Загальна кількість кварцу 

різко знижується,  відбувається кінцеве дозрівання фарфору. Муліт має виразну 

дрібноголчасту форму. Вміст скло-мулітової частини досягає 75 %.  

Формування фазового складу та структури фарфору відбувається за умо-

ви високих температур, тому питання інтенсифікації процесів, в т.ч. мулітоут-

ворення стало предметом вивчення багатьох дослідників [50-52]. 

Вирішення цієї задачі відбувалось різними шляхами: за рахунок більш 

тонкого помелу сировинних композицій, введення модифікаторів, мінераліза-

торів або комплексних добавок, часткової заміни класичних сировинних мате-

ріалів альтернативними тощо. Названі фактори сприяють більш ранньому утво-

ренню розплаву при спіканні та обумовлюють можливість впровадження низь-

котемпературних швидкісних режимів випалу фарфору. 

Збільшення тонини помелу кам’янистих матеріалів (кварцового піску та 

польового шпату) є причиною зростання контактної поверхні часток, що значно 

підвищує реакційну здатність компонентів маси та сприяє рівномірній криста-

лізації дрібних кристалів муліту [44]. При подрібненні матеріалів спостеріга-

ється не тільки диспергування та агрегація часточок, але й руйнування криста-

лічної структури, що викликає підвищення їх активності [53]. 

Тривалість термообробки  також впливає на ступінь завершеності  фазо-

вих перетворень. При швидкісному випалі процеси фарфороутворення зміщу-

ються в область більш високих температур та накладаються один на один. За 

думкою автора [54] в ході процесу спікання фарфору з підвищенням темпера-

тури відбувається розчинення кварцу в польовошпатовому розплаві, 

одночасно кількість муліту збільшується (рис. 1.9). З поданих даних видно, що 

вміст муліту в значній мірі залежить від тривалості випалу. В умовах тривалої 

термообробки процеси протікають активніше, а мікроструктура матеріалу є 

більш однорідною. 
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Рисунок 1.9 – Температурна 

залежність утворення муліту в фарфорі 
Час нагрівання: 1 – 30 хвилин, 

2 – 1 година, 3 – 6 годин 

Тому при впровадженні приско-

рених режимів випалу для отримання 

бездефектних фарфорових виробів дис-

персність кам’янистих сировинних ма-

теріалів маси, особливо кварцових, не-

обхідно максимально збільшувати. Це 

прискорить спікання, збільшить розчин-

ність кварцу в розплаві, підвищить 

в’язкість і тугоплавкість рідкої фази, та 

сприятиме виключенню високотемпера-

турної деформації виробів. Водночас 

цей шлях інтенсифікації процесів спі-

кання передбачає застосування ефекти-

вних методів формування (наприклад, 

гідростатичне пресування). До того ж, 

використання прискореного випалу виробів вимагає опрацювання режиму термоо-

бробки. Так на думку автора [11], охолодження виробів при швидкісному випалі 

доцільно здійснювати наступним чином: від максимальної температури випалу до 

997 °С швидке зниження температури; від 997 до 497 °С – впродовж 5-6 хв.; від 497 

до 27 °С – протягом 2-4 хв. 

В працях Г. Н. Масленікової, І. Х. Мороза, С. А. Дубовицького [55],  

Г. А. Швиданенко [11], І. В. Ємченко [56], R. Rice  [57] та інших вчених викладені 

теоретичні основи інтенсифікації процесів спікання керамічних виробів, які склали 

підґрунтя для впровадження режимів низькотемпературного швидкісного випалу. 

В роботі [41] наголошується на можливості інтенсивного мулітоутво-

рення при температурі  до 1200 °С. Автори [58] свідчать, що високотемперату-

рні процеси можуть протікати при більш низьких температурах та з більшою 

швидкістю за наявності  розплаву,  утворення якого полегшується при збіль-

шенні числа компонентів маси. Це пояснюється зниженням в’язкості розплаву 

та зростанням дифузійної рухливості.  

Ці дані узгоджуються з результатами дослідників  [59], якими встановле-

но, що продуктом термообробки при  900 °С чистого каолініту є шпінель, в той 
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час як в продуктах випалу каолініту із добавками СаO та MgO ідентифіковано му-

літ. Іони кальцію та магнію впливають на координаційний стан алюмінію та спри-

яють перекристалізації муліту. Адже відомо, що наявні в польовошпатовому розп-

лаві групи [А1О6], [AlО4] і [SiO4] є зародковими елементами вторинного муліту 

[60]. При наявності > 50 % груп [А1О6] утворюється алюмо-кремнеземна шпінель, а 

за умови  > 50 % груп [AlО4] створюються умови для формування муліту. 

В роботі [61] зазначено, що малі добавки (до 1 мас. %) оксидів лужних та 

лужноземельних металів (зокрема Na2O, К2О та СаО), а також  оксиди TiO2 та 

Fe2O3 сприяють більш інтенсивному перетворенню каолініту в муліт.  

На думку автора [62] введення мінералізуючих добавок (ZnO, TiО2, MgO, 

CaF2 і ін.) змінює будову розплаву та збільшує його реакційну здатність. Зок-

рема добавка TiO2  здатна знизити температуру випалу фарфору до 1200 °С, в 

той час як максимального ефекту можна досягти шляхом комплексної дії зазна-

чених сполук. 

Дослідженнями [63] доведено, що при додаванні BeO, CaO до 5 мас. % 

кількість утвореного муліту досягає 90 % від теоретичної. Проте при введенні 

BeO утворюються голкоподібні кристали, в той час як при додаванні СаО – 

кристали не мають чіткої форми.  

Ефективність дії мінералізаторів залежить переважно від типу сполуки: 

фториди лужних металів зменшують вихід муліту, сульфати та хлориди цих же 

елементів навпаки [64]. Так, добавки фторидів та карбонатів літію знижують 

тем-пературу кристалізації муліту до 550 С, а фторид алюмінію в кількості 

10 мас. % сприяє утворенню муліту вже при 660 С. 

Автором  [18] запропоновано критерії вибору мінералізаторів в залежнос-

ті від характеру їх дії на процеси фазоутворення та спікання алюмосилікатної 

кераміки. Згідно цієї класифікації мінералізатори поділяються на групи: 

 елементи, що утворюють з мулітом тверді розчини – оксиди та сполуки 

3d-перехідних елементів (наприклад, рутил, залізна руда, мангановий концент-

рат та карбонат мангану); 

 елементи, які характеризуються флюсуючою дією та здатні регулювати 

реологічні властивості розплаву – оксиди та сполуки лужних та лужноземель-
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них оксидів (наприклад, K2O, Na2O, MgO, CaO, K2CO3, Na2CO3, 

3MgO·4SiO2·H2O, СaCO3); 

 елементи, які характеризуються комплексною флюсуючою та мінералі-

зуючою дією (CaF2 і NaF). 

Позитивним з точки зору зниження температури формування фарфору є 

досвід використання альтернативних видів мінеральної сировини [65], який 

вказує на можливість зниження температури випалу кварцового фарфору  на  

80-100 °С при введенні до складу мас бентонітів в кількості 2-4 мас. %. 

Автором [58] досліджена можливість отримання фарфору на основі 

місцевої глинистої сировини, що за мінеральним складом суттєво відрізняється 

від традиційної. При цьому формування структури фарфору завершується вже 

при температурі 1150 °С. Втім суттєвим недоліком є надвузький інтервал спе-

ченого стану (20-30 °С),  що ускладнює виробництво. 

Процес утворення муліту, як вже було зазначено раніше, залежить від 

складу пічного середовища. В роботі [17] вказується на те, що відновлювальне 

середовище  (СО+Н2 = 2÷4 %) за умови швидкого підвищення температури  

(~ 50 град/год) сприяє зниженню температури кристалізації муліту  до ~ 850 С 

та  підвищенню його кількості у фазовому складі виробів.  

Таким чином, спираючись на позитивний досвід попередніх дослідників, 

можна стверджувати, що шляхом регулювання вищезазначених чинників мож-

на досягти зниження температури формування фарфору при збереженні висо-

кого рівня властивостей виробів. 

 

1.6. Аналіз сучасних розробок в області отримання низькотемпературного 

електрофарфору 

В рамках огляду джерел інформації за темою дисертації  здійснено патентний 

пошук розробок в області ресурсо- та енергозбереження при виробництві елек-

тротехнічного фарфору. Найбільш цікаві розробки наведені нижче. 

Фарфорова маса для виготовлення електротехнічних виробів [66] на ос-

нові серицит-кварцового фарфорового каменю та воластоніту має наступний 

шихтовий склад, мас. %: серицит-кварцовий фарфоровий камінь 50÷66; глина 
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тугоплавка 5÷12; каолін 12÷41; воластоніт 4÷10. Вироби, які випалюють при 

1280 – 1320  ºС, характеризуються  наступними властивостями: межею міцності 

на згин 80÷85 МПа, електричною міцністю 28,4÷31,0 кВ/мм, питомим об’ємним 

електричним опором 1∙1013 ÷2∙1013 Ом∙см, тангенсом кута діелектричних втрат 

при частоті 50 Гц – 0,025÷0,030, термостійкістю 170÷183 ºС, високою ударною 

міцністю, низькою лінійною усадкою. Проте середня температура випалу виро-

бів все ж є зависокою (1300 ºС), що обумовлює значні виробничі енерговитрати.  

Керамічна маса для виготовлення виробів з підвищеною термостійкістю 

[67], що рекомендована для отримання виробів електротехнічного призначення 

при 1130 ºС, включає наступні компоненти, мас. %: глину – 43÷48; шамот – 

35÷39; тальк – 9÷12; воластоніт – 1÷13. Фізико-механічні показники виробів є 

наступними: лінійна усадка – 8,9÷9,0 %, водопоглинання – 2,0÷2,5 %, межа мі-

цності на згин – 62÷73 МПа, питомий об’ємний електричний опір при 20 ºС – 

не менше  2∙1015 Ом∙см, термостійкість – 390 ÷430 ºС. Недоліком розробки є не-

достатній рівень спікання виробів, що обумовлює їх низьку  міцність через по-

рівняно високу поруватість.  

 Авторами [68] запропоновано двокомпонентний склад керамічної маси 

для виготовлення низьковольтних електричних ізоляторів, мас. %: пегматит – 

35÷37; глина – 63 ÷ 65. Отримані зразки характеризуються наступними власти-

востями: водопоглинання – 1 %, уявна щільність – 2,15 ÷2,20 г/см3, електрична 

міцність – 18 кВ/мм. Водопоглинання виробів, отриманих з використанням цієї 

розробки, не задовольняє вимоги до фарфорових ізоляторів. Відомості щодо 

інших електрофізичних характеристик, регламентованих діючим стандартом на 

електротехнічний фарфор, авторами не наведено. 

 Сировинна суміш для виготовлення керамічних виробів для електро-

технічного фарфору, запропонована авторами [69], включає наступні компоне-

нти, мас. %: глинистий компонент – 15÷50; фельзит – 35÷80; збагачений каолін 

– до 20; шамот – до 15. Вироби, випалені при 1250 ºС, мають загальну усадку 

13 %, водопоглинання – 0,1 %, межу міцності при стиску – 110 МПа, кислото-

стійкість – 99,6 %. Наголошується, що мінеральний склад фельзиту (кислої 

ефузивної породи, яка в основному складається з плагіоклазу, кварцу, ортокла-
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зу та склофази невідомого складу) забезпечує відносно низьку температуру 

початку спікання (1100 ºС). Разом з цим, присутність у фельзиті більш глинозе-

мистих і менш лужних порівняно з польовими шпатами шаруватих силікатів, 

забезпечує широкий температурний інтервал спікання  (понад 150 ºС). Порода 

характеризується невисоким вмістом вільного кварцу (~ 5 %), а вміст забарв-

люючих оксидів складає ~ 3 %. Проте електрофізичні властивості виробів авто-

рами патенту не наведені.  

 Фарфорова маса для виготовлення електротехнічних виробів [70] включає 

наступні компоненти, мас. %: глина – 28,0÷37,0; каолін – 4,0÷6,0; пегматит – 

33,0÷36,0; кварц – 12,0÷16,0; фарфоровий бій – 12,0÷16,0. Отримання виробів 

відбувається шляхом двостадійного випалу: перший – при температурі 900 ºС, а 

після глазурування виробів другий випал – при 1200÷1300 ºС. Вироби мають 

міцність на згин 90 МПа. Недоліком цієї розробки, на наш погляд, є висока ене-

ргоємність способу отримання продукту внаслідок необхідності двостадійного 

випалу, що призведе до підвищення вартості продукту. 

 Дослідником [71] запропонована фарфорова маса, яка може бути викори-

стана для виробів електротехнічного призначення. Технічним результатом ви-

находу є зниження температури випалу фарфорової маси, яка відрізняється тим, 

що додатково містить спучений перлітовий пісок при наступному співвідно-

шенні компонентів, мас. %: каолін – 23,0÷25,0; глина вогнетривка – 20,0÷25,0; 

оксид барію – 2,0÷3,0; оксид цинку – 2,0÷3,0; польовий шпат – 23,0÷27,0; квар-

цовий пісок – 8,0÷10,0; глинозем – 2,0÷3,0; бій фарфоровий – 5,0÷7,0; спучений 

перлітовий пісок – 5,0÷7,0. Випал виробів проводять при температурі 1150 ºС в 

окислювальному середовищі. Втім автори не наводять відомості щодо власти-

востей виробів, що унеможливлює висновки щодо можливості використання 

розробки у виробництві фарфорових ізоляторів. 

 Керамічна маса для виготовлення низьковольтних, а також лінійних під-

вісних високовольтних ізоляторів [72] має наступний шихтовий склад, мас. %: 

глина вогнетривка – 30÷40; глинозем – 20÷30; пісок кварцовий – 8÷10; каолін – 

20÷30; лужний стік виробництва капролактаму – 0,5÷1,0, який використовують 

як луговмісний плавінь. Отримані вироби мають високу міцність на розтяг, згин 
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та електричну міцність. Винахід дозволяє знизити температуру випалу керамічної 

маси для ізоляторів до 1150 – 1200 ºС. Ця розробка представляє великий інтерес за 

умови утворення відходів виробництва капролактаму в кількості, яка має повніс-

тю задовольнити матеріалоємне виробництво фарфорових ізоляторів. Крім того, 

однією з вимог використання цієї розробки є сталість складу відходу. 

Розробка дослідників [73] відноситься до виробництва електрокерамічних 

матеріалів для виготовлення високовольтних ізоляторів. Керамічна маса вклю-

чає компоненти в такому співвідношенні, мас. %: глина вогнетривка Веско Екс-

тра – 18÷20, пісок кварцовий – 5÷9, мікрокліновий продукт 2МК-2 – 12÷16, 

каоліно-кварцова суміш – 45÷53, фарфоровий бій – 8÷10. Формування виробів 

відбувається шляхом пластичного формування або екструзії, випал здійснюєть-

ся при 1250÷1280 °С. Отриманий електрофарфор характеризується наступними 

властивостями: максимальна повна усадка 9 %, міцність на згин 76,2 МПа, 

електрична міцність 28,6÷29,5 кВ/мм, ТКЛР в інтервлаі 20÷100 °С  – 3,73·10–6, 

відкрита пористість відсутня. Автор наголошує на ефективності використання 

місцевих сировинних матеріалів, а саме каоліно-кварцової суміші та мікроклі-

нового продукту 2МК-2, що забезпечують стабільну низьку усадку. 

Проведений патентний огляд вказує на те, що розробка низькотемперату-

рного фарфору електротехнічного призначення є актуальною проблемою, оскі-

льки на її вирішення спрямовані зусилля великої кількості дослідників. Існуючі 

композиції мас для виготовлення електротехнічного фарфору, які забезпечують 

стабільно високі показники електричних та механічних властивостей, отримані 

при температурі ~ 1250÷1300 °С. Переважним напрямком досліджень є пошук 

нових видів мінеральної і техногенної сировини, використання якої дозволяє 

суттєво знизити температуру спікання та фазоутворення фарфору для забезпе-

чення необхідного рівня механічних та електрофізичних властивостей ізолято-

рів та скоротити енерговитрати на їх виробництво.  

 

1.7.  Висновки за літературним оглядом. Вибір напрямку досліджень 

Україна вимушена частково задовольняти попит на ізоляторну продукцію 

за рахунок імпорту. Враховуючи забезпеченість вітчизняних виробництв висо-
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коякісною алюмосилікатною сировиною, кваліфікованими технічними кадрами 

та робочою силою, таке становище не можна вважати задовільним.   

На сьогодні ринок керамічних ізоляторів України залишається досить 

конкурентним. Проте для збереження цих позицій та розвитку галузі пріорите-

тними напрямками розвитку мають стати: 

 модернізація теплотехнічного обладнання для зниження енергоємності 

виробництва та підвищення ефективності виробництва; 

 підвищення якості виробів, як одного з найважливіших факторів кон-

курентоздатності продукції має відбуватись шляхом  інтенсифікації процесів 

формування матеріалів за рахунок розробки нових мас низькотемпературного 

спікання; 

 вирішення проблеми імпортозаміщення сировини за рахунок викорис-

тання у виробництві електрофарфору альтернативних сировинних матеріалів; 

 залучення світового досвіду та новітніх розробок  в області силікатного 

матеріалознавства. 

Якість виробів з електротехнічного фарфору обумовлена підвищеними 

вимогами до електрофізичних властивостей (електричної міцності, питомого 

електроопору, діелектричної проникності, тангенсу кута діелектричних втрат), 

які насамперед залежать від структури і фазового складу матеріалу. Заданий 

рівень властивостей досягається за рахунок максимального рівня спікання та 

формування переважної фази скломулітового складу. 

Зусилля багатьох дослідників спрямовані на розробку електрофарфору із 

зниженою температурою випалу. Отримані позитивні результати свідчать про 

перспективність створення енергоощадної технології низьковольтного та висо-

ковольтного фарфору при використанні мінералізаторів для спрямованого ре-

гулювання процесів спікання та фазоутворення в умовах енергоощадних режи-

мів випалу,  застосуванні більш дисперсних матеріалів та використанні альтер-

нативної мінеральної сировини у складі фарфору.  Втім огляд патентної літера-

тури свідчить про недостатню вивченість цієї області керамічного матеріалоз-

навства. Питання щодо можливості отримання якісних фарфорових виробів в 

умовах низькотемпературного випалу вимагає додаткового вивчення. А осво-
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єння нових вітчизняних родовищ, як джерел імпортозаміщуючої сировини  для 

виробництва електротехнічної кераміки, потребує  технологічного вивчення 

нетрадиційних для цієї технології матеріалів.   

В промислово розвинених країнах при виготовленні виробів  тонкої кера-

міки електротехнічного призначення знайшов використання пірофіліт, практи-

чна цінність якого обумовлена високими діелектричними властивостями про-

дуктів випалу. Вивчення складу та технологічних властивостей пірофілітових 

порід вітчизняних родовищ дозволить розширити сировинну базу керамічного 

виробництва, зокрема, електротехнічного фарфору. 

У зв’язку із вищевикладеним, розробка технології низькотемпературного  

фарфору електротехнічного призначення на основі вітчизняної алюмосилікат-

ної та кварц-польвошпатової сировини є актуальною науково-прикладною за-

дачею, вирішення якої складає мету дисертаційної роботи. Для досягнення цієї 

мети  необхідним є проведення досліджень в таких напрямках: 

- визначення складу та властивостей пірофілітів вітчизняних родовищ, а 

також процесів, що супроводжують їх термообробку для визначення умов ви-

користання при розробці мас низькотемпературного електрофарфору; 

- обґрунтування вибору флюсуючої складової мас на основі аналізу флю-

суючої здатності вітчизняних КПШМ, які задовольняють вимоги стандарту; 

- розробка  складів мас низькотемпературного електротехнічного фарфору 

на основі застосування інноваційних підходів до оптимізації фазового складу та 

експлуатаційних властивостей фарфору з урахуванням умов служби виробів; 

- комп’ютерне імітаційне моделювання поведінки ізоляторів різного фа-

зового складу під впливом інтенсивних механічних і теплових навантажень, 

аналогічних тим, що виникають в умовах експлуатації виробів; 

-  вибір області складів в системі Na2OK2OAl2O3SiO2 для розробки мас 

електротехнічного фарфору з температурою випалу 1200  °С;  

- розробка оксидних композицій низькотемпературного фарфору на основі 

графічного аналізу температурної залежності фазового складу продуктів випалу; 

- розробка технологічних сумішей  з використанням вітчизняної пірофі-

літвмісної та кварц-польовошпатової сировини; 
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- виготовлення лабораторних зразків та визначення властивостей, що 

характеризують завершеність процесів формування фарфору; вивчення електро-

фізичних та  фізико-механічних властивостей лабораторних зразків відповідно 

до ГОСТ  20419-83 [74], який регламентує вимоги до виробів електротехнічного 

фарфору; 

- вибір оптимальних складів мас та вивчення фазового складу продуктів 

їх випалу при 1200 ºС; встановлення закономірностей формування низько-

температурного електротехнічного фарфору; 

- надання практичних рекомендацій щодо використання результатів 

досліджень у виробництві електротехнічного фарфору та проведення лаборато-

рно-дослідних випробувань. 
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РОЗДІЛ 2 

СИРОВИННІ МАТЕРІАЛИ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика сировинних матеріалів і технологія виготовлення зразків 

При проведенні досліджень для отримання низькотемпературного еле-

ктрофарфору використані природні сировинні матеріали наступних родовищ: 

глина Веско-Екстра (Донецька обл.), кварцовий пісок новоселівський 

(Харківська обл.), доломіт ямський (Донецька обл.), каолін  полозький (За-

порізька обл.), продукт збагачення лозуватських пегматитів – ПШМ лозуват-

ський (Кіровоградська обл.), пірофіліт кур’янівський (Житомирська обл.), 

пірофіліт чистогорівський (Челябінська обл., Росія), плагіоклаз-серицит сте-

повий (Челябінська обл., Росія). Хімічний склад сировинних матеріалів наве-

дено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Хімічний склад природних сировинних матеріалів 

Найменування сировини 
Вміст оксидів , мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O в.п.п. 

глина Екстра АТЗТ «Веско» 

(ТУ У14.2-00282049-001-2002) 
53,94 30,56 0,8 1,44 0,45 0,54 1,89 0,49 9,89 

Полозький каолін  
(ТУ У 322–7–00190503–056–96) 

48,29 35,88 0,77 0,77 0,72 0,28 0,33 0,10 12,86 

Лозуватський польовошпатовий 

матеріал (ПШМ) (ГОСТ 7030–75) 
68,09 18,15 0,10 0,04 0,65 0,21 8,27 3,96 0,53 

Польовий шпат марки Nor float 66,86 17,90 0,15 – 0,45 – 11,52 2,86 0,21 

Вишневогорівський польовий 

шпат (Росія) 

ТУ 5726-036-00193861-06   

59,54  23,45  0,2  – 0,66  – 8,28  7,23  0,64 

Новоселівський кварцовий пісок  

(ГОСТ 7031-75) 
99,12 0,39 0,04 – 0,20 0,04 – – 0,21 

Ямський доломіт  

(ГОСТ 2367379) 
2,00 1,00 0,50 – 30,00 20,00 – – 46,50 

Кур’янівський пірофіліт  61,36 29,53 1,05 0,68 0,01 0,02 0,04 0,05 6,44 

Чистогорівський пірофіліт  80,03 15,04 0,05 0,38 0,12 0,10 0,20 0,20 3,29 

Степовий плагіоклаз-серицит  44,61 37,73 0,47 1,49 0,01 0,32 8,28 1,59 4,62 

 

Глина Веско-Екстра характеризується низьким вмістом органічних ре-

човин, після випалу має високу механічну міцність білий колір (при 1200 °С  
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L = 84,22; a = 1,89; b = 13,96). Усадка після випалу складає не більше 13 %. 

Залишок на ситі № 0063 не більше 0,5 %. 

Каолін Полозький є вторинним основним каоліном. У порівнянні з 

Глуховецьким та Просяновським каолінами він є більш грубодисперсним та 

менш пластичним. Втім міцність висушених зразків Полозького каоліну є в 

1,5 – 2 рази вищою. Як відомо, ступінь спікання продуктів випалу полозького 

каоліну при температурі 1250 °С є більшою, ніж для всіх інших основних 

вторинних каолінів.  

Лозуватський ПШМ отримують за технологією сухої електромагнітної 

сепарації, яка полягає в попередньому подрібненні породи, розсіві на фракції та 

електромагнітній сепарації продуктів крупної та середньої фракції. За техноло-

гією збагачення, розробленою ТОВ «Георесурс» можливим є отримання збага-

ченого матеріалу із заданим калієвим модулем. За класифікаційними ознаками 

за ГОСТ 7030-75 [75] лозуватський ПШМ відповідає вимогам до кварц-

польовошпатової сировини для тонкокерамічних виробництв (ΣK2O + Na2O = 

12,21 %; калієвий модуль K2O/Na2O = 2,09; вміст Fe2O3 = 0,1 %; кількість 

вільного кварцу – 11,3 %). 

Для порівняння в ході досліджень аналізували флюсуючу дію імпорт-

них кварц-польовошпатових матеріалів.. Норвезький польовошпатовий кон-

центрат марки Nor float, що імпортується вітчизняними виробництвами елек-

тротехнічного фарфору, за класифікаційними ознаками відповідає вимогам 

[75] (ΣK2O + Na2O = 14,38 %; калієвий модуль K2O/Na2O = 4,02; вміст 

Fe2O3 = 0,15 %; кількість вільного кварцу 5,16 %). Плагіоклаз-серицит родо-

вища Степове (Південний Урал, Росія). Проба для детальних досліджень ві-

дібрана на південно-східному фланзі родовища (див. п. 4.3.1). Мінеральний 

склад (об. %): плагіоклаз – 5÷20; серицит – 80÷95.  

Для пірофілітової та серицитової сировини спеціальних стандартів та 

технічних умов немає. Пірофілітвмісні матеріали, використані нами як альте-

рнативні традиційній алюмосилікатній сировині, мають наступні характерис-

тики. 
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Родовище Кур’янівських пірофілітів розташовано в Житомирській об-

ласті. Проба породи відібрана з рудного відвалу в південно-західному напря-

мку від гирла свердловини. За результатами рентгенофазового аналізу міне-

ральний склад представлений (об. %): каолінітом – 51; пірофілітом – 25; 

кварцом – 14 та серицитом – 10. Акцесорна мінералізація представлена 

рутилом, епідотом, гетитом та піритом.  Детальні дослідження кур’янівських 

пірофілітів наведені в п. 4.2.1. 

Для порівняння досліджували вплив на процеси формування фарфору 

пірофілітових порід Чистогорівського родовища (Південний Урал). Місце 

відбору проби – південно-східний борт кар’єру. Мінеральний склад (об. %): 

кварц – 30; серицит – 5; пірофіліт – 65. Детальні дослідження чистогорівсь-

ких пірофілітів наведені в п. 4.2.2. 

Кварцовий пісок Новоселівського родовища відрізняється найнижчим 

вмістом оксиду заліза та переважною більшістю фракції 0,1–0,8 мм (залишок 

на ситі № 08 не більше 0,1 %, проходження крізь сито № 01 не більше  

0,5 %). Кар’єрна вологість піску не перевищує 0,5 %.  

Сирий мелений доломіт Ямського родовища використовували у складі 

фарфорових мас як модифікуючу добавку для зниження температури утво-

рення рідкої фази та оптимізації її властивостей. 

Для поліпшення реологічних властивостей фарфорового шлікеру вико-

ристовували технічний продукт – триполіфосфат натрію Na5P3O10. Розчин-

ність у воді: 14 % при 10 °С; 34 % при 100 °С. 

Приготування зразків здійснювали за пластичною технологією, наближе-

ною до технології виготовлення електротехнічного фарфору, яка передбачає:  

1) мокрий сумісний помел компонентів технологічної суміші (вологість 

шлікеру 40 %) до залишку на ситі № 0063 не більше 1,5 %; 

2) отримання фарфорових мас з вологістю 22 % шляхом часткового 

зневоднення шлікеру на гіпсовій пластині та вакуумування; 

3) пластичне формування зразків, форма та розміри яких відповідають 

вимогам стандартів, які регламентують методи визначення властивостей еле-

ктротехнічного фарфору; 
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4) сушка напівфабрикатів до залишкової вологості не більше 1 % в су-

шильній шафі при 110 °С; 

5) випал зразків в муфельній печі СНОЛ 45/1300 при температурі  

1200 °С за умови слабоокислювального середовища. Швидкість нагрівання до 

заданої температури становила 2,5 °С/хв. Тривалість підйому температури 

склала 12 годин, витримка при максимальній температурі нагрівання – 

1 годину. Охолодження зразків відбувалось разом з піччю. 

 

2.2. Методологія структурно-імітаційного моделювання поведінки 

фарфорових ізоляторів при експлуатації 

Особливості руйнування фарфорових ізоляторів обумовлені наявністю 

різних за механічними і теплофізичними властивостями компонентів його 

фазового складу, сукупність яких обумовлює певну структуру та властивості 

матеріалу. Крім того певні відмінності характеру руйнування керамічних та 

композиційних матеріалів пов’язані із різноманіттям процесів, що відбува-

ються на макрорівні (здрібнення кристалів та волокон, руйнування по грани-

цях розділу компонентів, розтріскування матеріалу матриці тощо) [76].  

Визначення критеріїв руйнування фарфорових ізоляторів внаслідок про-

бою є  складною фізичною та математичною задачею, для вирішення якої най-

більш ефективним є чисельні методи, серед яких найбільше поширення отримав 

метод кінцевих елементів (МКЕ). На основі МКЕ розроблено цілий ряд програм-

них пакетів, які відкривають нові перспективи для комплексних віртуальних дос-

ліджень процесів синтезу та експлуатації керамічних та композиційних матеріа-

лів для їх оптимізації. Як такий в роботі використовували прикладний програм-

ний пакет COSMOSWоrks, інтегрований в СAD-систему SOLIDWorks, та призна-

чений для вирішення задач механіки деформованого твердого тіла на основі 

МКЕ. Такий вибір обумовлений тим, що пакет COSMOSWоrks дозволяє здійсню-

вати моделювання і розраховувати поля напружень, енергію деформації, темпе-

ратурні поля, а також поля термосилових напруг, що істотно наближає результа-

ти теоретичних розрахунків до реальності. Крім того, дозволяє одночасно вивча-

ти напружено-деформаційного стану (НДС) дослідної системи з урахуванням 

теплофізичних та фізико-механічних властивостей усіх елементів системи при 
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різних умовах термосилового навантаження [77-78].  

Слід зазначити, що основними причинами руйнування фарфорових ізо-

ляторів внаслідок електричного пробою є, по-перше, механічне руйнування 

через лавиноподібне збільшення кількості вільних зарядів, а  по-друге  – теп-

лове руйнування за рахунок зростання температури при короткому замиканні 

всередині ізолятора, і, як наслідок, його розплавлення, прогоряння або 

обвуглення. В залежності від умов експлуатації ізоляторів можна спостеріга-

ти різні форми пробою, однак в загальному випадку це явище має електро-

термомеханічний характер. Тому як основні фактори, які обумовлюють про-

цеси руйнування фарфорових ізоляторів внаслідок пробою, розглядали 

температурні та механічні навантаження. 

Враховуючи вищевикладене, проектування фазового складу електро-

фарфору базувалось на використанні оригінальної методології прогнозування 

поведінки фарфорових ізоляторів при дії інтенсивних механічних і теплових 

навантажень, аналогічних тим, що виникають в умовах експлуатації виробів. 

Алгоритм розрахунків є наступним: 

1) створення структурно-імітаційної 3D моделі елементів системи: 

завдання їх геометрії, опорних точок і систем координат; 

2) завдання взаємного розташування деталей, збір окремих елементів 

системи в єдину модель; 

3) визначення взаємодій між елементами системи (контактних ділянок 

взаємодій між деталями і їх властивостей); 

4) призначення фізико-механічних і теплофізичних властивостей мате-

ріалів, що є компонентами системи; 

5) завдання навантажень, у відповідності до поставленої задачі; 

6) перетворення геометричної моделі в кінцево-елементну: визначення 

типу і розміру кінцевих елементів, побудова сітки та її згущення; 

7) визначення послідовності розрахунку відповідно до обраного типу 

аналізу, виконання розрахунку, отримання та експорт результуючих даних; 

8) аналіз результатів розрахунку та візуалізація  отриманих даних у ви-

гляді діаграм, зручних для аналізу. 
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2.3. Методики теоретичних досліджень 

2.3.1. Оцінку флюсуючої здатності природних плавнів здійснювали за 

методикою, яка надає можливості ґрунтовного вибору флюсуючої складової 

маси  з урахуванням температури термообробки виробів на основі визначен-

ня кількісних та якісних характеристик плавлення дослідного матеріалу з ви-

користанням графоаналітичних розрахунків в системах породоутворюючих 

оксидів. Алгоритм розрахунків передбачає:  

1. встановлення хімічного складу дослідного матеріалу (породи) та ви-

значення основних породоутворюючих оксидів; 

2. моделювання теоретичного складу реальної багатокомпонентної су-

міші шляхом приведення до систем основних породоутворюючих оксидів; 

3. побудову діаграм плавлення моделей дослідного матеріалу з викори-

станням комплексу трикомпонентних діаграм стану породоутворюючих  ок-

сидів (N-A-S; K-A-S; C-A-S); 

4) графічне визначення температури початку плавлення та температури 

ліквідусу за даними діаграм плавлення, побудованих з використанням три-

компонентних діаграм 

 

(Тmb)і  (Tmb)N-A-S ; (Tmb)K-A-S ; (Tmb)C-A-S, (2.1) 

(Тliqv)і  (Tliqv)N-A-S ; (Tliqv)K-A-S ; (Tliqv)C-A-S, (2.2) 

 

де  i – компоненти Na2O, K2O, CaO. 

5) графічне визначення кількості рідкої фази, що утворюється при заданій 

температурі термообробки (Тs) за даними діаграм плавлення, побудованих з 

використанням трикомпонентних діаграм 

 

(𝑄𝑙𝑖𝑞𝑣
𝑇𝑖 )𝑖 – (𝑄𝑙𝑖𝑞𝑣

𝑇𝑖 ) N-A-S; (𝑄𝑙𝑖𝑞𝑣
𝑇𝑖 ) K-A-S; (𝑄𝑙𝑖𝑞𝑣

𝑇𝑖 ) C-A-S, (2.3) 

 

де  i – компоненти Na2O, K2O, CaO. 

6) графічне визначення виду та кількості твердих фаз, присутніх в системі 

при заданій температурі термообробки (Тs) за даними діаграм плавлення, по-

будованих з використанням трикомпонентних діаграм 
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(𝑄𝑧𝑠𝑜𝑙
𝑇𝑠 )𝑖 – (𝑄𝑧𝑠𝑜𝑙

𝑇𝑠 )𝑖  N-A-S; (𝑄𝑧𝑠𝑜𝑙
𝑇𝑠 )𝑖 K-A-S; (𝑄𝑧𝑠𝑜𝑙

𝑇𝑠 )𝑖 C-A-S, (2.4) 

 

де  i – компоненти Na2O, K2O, CaO;  

z – тверді фази, присутні в системі в заданих температурних умовах. 

7) уточнення отриманих даних з урахуванням співвідношень компоне-

нтів Na2O, K2O, CaO. Поправочні коефіцієнти, які визначають мольну долю пе-

вного оксиду типу R2O або RO в загальній кількості оксидів, що виконують роль 

плавнів, за формулами: 
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де  Мi – вміст в матеріалі оксиду з ряду Na2O, K2O, CaO, мол. %.  

8) визначення вмісту оксидів, зв’язаних в твердих фазах, які присутні в 

системі при заданій температурі (Тs), проводиться з урахуванням виду та кі-

лькості останніх  

.
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Уточнення отриманих даних здійснюється у відповідності до співвід-

ношень Na2O, K2O, CaO  в матеріалі 
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де Мi – вміст в матеріалі окcиду з ряду Na2O, K2O, CaO, мол. %; 

n – оксиди, що входять до складу твердої фази; 

z – тверді фази, присутні в системі при заданій температурі Тs. 

9) розрахунок хімічного складу розплаву, що утворюється при заданій 

(2.5); (2.6); 

(2.7); (2.8), 

(2.9) 

(2.10) 
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температурі (Тs) під час термообробки дослідного матеріалу 

 

Ts

solinc

Ts

liqv nPPnPn 
 

де 𝑃𝑛𝑙𝑖𝑞𝑣
𝑇𝑠   вміст n-го оксиду  (мас. %)  в  розплаві, який утворюється  

при заданій температурі термообробки Тs;  

�̅�𝑛𝑠𝑜𝑙
𝑇𝑠   вміст n-го оксиду (мас. %), що знаходиться у складі твердої 

фази при  заданій  температурі термообробки Тs; 

𝑃𝑛𝑖𝑛𝑐  вміст n-го оксиду у вихідному складі матеріалу, мас. %. 

10) розрахунок властивостей розплавів, які обумовлюють інтенсивність 

спікання керамічних виробів (в’язкості, поверхневого натягу, здатності роз-

чиняти тверду фазу тощо). 

2.3.2. Розрахунки властивостей розплаву здійснювали з використанням 

математичних моделей, запропонованих В.І. Голеусом [79], які описують за-

лежності в’язкості, та поверхневого натягу розплаву з урахуванням темпера-

тури випалу виробів. Крім того розрахунковим шляхом визначали властивос-

ті склофази, що утворюється при заданій температурі випалу (ТКЛР, діелект-

ричну проникність та діелектричні втрати) [80]. 

2.3.3. Аналіз реакцій фазоутворення в модельных оксидних композиціях 

проводили із залученням термодинамічного методу, детально описаного в роботі 

[81]. Стандартні термодинамічні константи сполук запозичені з довідкової літе-

ратури [82-84]. 

 

2.4. Методики та апаратура для досліджень властивостей та структури 

матеріалів 

2.4.1. При проведенні досліджень застосовували методи у відповідності  до 

відомих інструкцій, технічних умов, згідно з ГОСТ 24409-80 [85]. Експеримента-

льні значення показників знаходили як середнє арифметичне з 3-5 визначень. 

2.4.2. Хімічний аналіз сировинних матеріалів проводили в аналітичній ла-

бораторії  ВАТ «УНДІВ імені А.С. Бережного» та Південно-Уральському центрі 

з досліджень мінеральної сировини Інституту мінералогії УрВ РАН методом си-

лікатного аналізу (Уніфіковані методи аналізу силікатних гірських порід з вико-

(2.11) 
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ристанням комплексонометрії (породоутворюючі елементи), НСАМ №163-х). 

2.4.3. Гама-спектрометричний аналіз дослідної сировини здійснено за 

допомогою сцинтиляційного гама-спектрометру СЕГ-001 «АКП-С» (рис. 2.1), 

діапазон вимірюваних енергій гама-випромінювання якого складає від 50 до 

3000 кеВ. Дослідні проби поміщувались у вимірювальний сосуд Маринеллі 

об’ємом 1 дм3. Час вимірювання активності природних радіонуклідів (ПРН) 

складав 2 години. Межа припустимої основної похибки вимірювання активно-

сті для геометрії «Маринеллі» (Р = 0,95) не більше 2,5 %. Для обробки резуль-

татів вимірювання використовувалось програмне забезпечення Akwin. 

 

 

Рисунок 2.1 –  Сцинтиляційний гама-спектрометр СЕГ-001 «АКП-С» 

 

Гама-спектрометричним методом визначені питомі активності природ-

них радіонуклідів (ПРН) (Сі) в зразках та ефективна питома активність (Сеф), 

що у відповідності з Нормами радіаційної безпеки України [86] є критерієм 

радіаційної оцінки матеріалів та сировини для їх виробництва. Величину Сеф, 

(Бк/кг), визначають як зважену суму питомих активностей 226Ra (CRa), 232Th 

(CTh),  132Cs (CCs) і 40K (CK) за формулою 

 

𝐶еф = 𝐶𝑅𝑎 + 1,31 𝐶𝑇ℎ +  0,31 𝐶С𝑠 + 0,085𝐶𝐾,  (2.12) 

 

де 1,31; 0,31та 0,085 – відповідно зважені коефіцієнти для 232Th , 132Cs і 

40K по відношенню до 226Ra. 

2.4.4. Уявну щільність та відкриту поруватість визначали способом гід-
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ростатичного зважування зразків, попередньо вакуумованих та насичених 

водою. Випробування проводили на розколотих кусках зразків та виробів ма-

сою 50÷80 г з чистою поверхнею. Визначення об’єму зразків проводили гід-

ростатичним зважуванням у воді з точністю до 0,01 г. Уявну щільність 

к, (г·см-3), та відкриту поруватість По, (%), обчислювали за формулами 

𝜌к =
𝑚𝑐𝜌ж

𝑚н− 𝑚г
 , (2.13) 

 

П0 =
𝑚н−𝑚с

𝑚н− 𝑚г
∙ 100 , (2.14) 

 

де mc – маса сухого випробуваного зразку при зважуванні у повітрі, г; 

mг – маса гир, які урівноважують масу випробуваного зразка, зануре-

ного у рідину, г; 

 mн  – маса насиченого рідиною зразка при зважуванні у повітрі, г; 

ж – щільність рідини, яка використовується для насичення та гідроста-

тичного зважування, при температурі досліду, г/см3. 

За результат приймали середнє арифметичне значення трьох паралель-

них випробувань з округленням до 0,01 г/см3. 

2.4.5. Водопоглинання визначали способом кип’ятіння відповідно до 

ГОСТ 28390–89 [87]. Зразки висушували у сушильній шафі при температурі 

115±5 °С до досягнення постійної маси, після чого зважували та вміщували в 

посудину з дистильованою водою на перфоровану підставку, установлену на 

відстані 1 см від днища сосуду. Кип’ятіння проводили впродовж 1 години з на-

ступним охолодженням до кімнатної температури, після чого зразки зважували 

з точністю до 0,01 г. Значення водопоглинання розраховували за формулою 
 

                                                  100
0

01 



m

mm
W , (2.15) 

 

де  W  –  водопоглинання  зразка,  %;  

m0  –  маса  сухого  зразка,  г;  

m1  –  маса  вологого зразка,  г. 

2.4.6. ТКЛР зразків визначали за ГОСТ 10978-80 з використанням 
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вертикального кварцового дилатометра марки ДКВ-5а, який призначений для 

автоматичної реєстрації дилатометричних кривих твердих тіл в інтервалі 

температур (20–900) ºС [88]. Розрахунок ТКЛР здійснювали за формулою 

 

,
)20(1000

1000 0

lt

lkl
ТКЛР




  (2.16) 

 

де l – довжина зразка при кімнатній температурі; 

0l  – зміна довжини зразка;  

(t – 20) – різниця кінцевої та початкової температур інтервалу;  

k – поправка на розширення деталей дилатометра. 

2.4.7. Дослідження динаміки усадки фарфорових мас під час нагрівання в 

інтервалі температур 20–1200 ºС здійснювали за допомогою дилатометра  

DIL 402 PC, до складу якого входить нагрівальна піч і програмне забезпечен-

ня Proteus Software for Thermal Analysis, що включає автоматизовані підпрог-

рами для проведення вимірювань і аналізу експериментальних даних.  

2.4.8. Електрофізичні характеристики матеріалів визначали відповідно 

до ГОСТ 24409-80 [85] на зразках, виготовлених за однаковою технологією. 

Визначення електричної міцності проводили при температурі від 15 °С до 25 °С. 

Для досліджень використовували зразки у вигляді дисків з напівсферичним вер-

хнім електродом відповідно з рис. 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Форма та розмір зразків для визначення електричної міцності 

 

Розміри зразків обирали у відповідності з табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 – Розміри зразків для дослідження електричної міцності кераміки 

Зовнішній діаметр  

d0, мм 

Внутрішній діаметр 

d1, мм 

Висота 

b, мм 

Радіус 

r, мм 

Номіналь-

ний 

Межа 

відхилень 

Номіналь-

ний 

Межа 

відхилень 

Номіналь-

ний 

Межа 

відхилень 

Номіналь-

ний 

Межа 

відхилень 

25 1 20 ±1 4 ±1 5,0 ±0,5 

 

Визначення проводили на установках TuR-WPT 0,8/65-GPT 3/80,  

Ф 4102/2-1М АИМ-90 при змінній напрузі. Напругу, яка дорівнює половині при-

пустимої пробивної напруги, підвищували швидко. В подальшому визначення 

електричної міцності проводили при повільному підйомі напруги з такою швид-

кістю, щоб пробій відбувався протягом 10÷20 с від початку підйому напруги. Для 

усунення поверхневих розрядів, які відбуваються при дослідженні зразків на по-

вітрі, виміри електричної міцності проводили в електроізоляційній рідині.  

Розрахунок електричної міцності Епр, (кВ·мм-1), здійснювали за формулою: 

 

𝐸пр = 𝑘 ∙ 𝑈𝑃, (2.17) 

 

де 𝑈𝑃 – діюче значення пробивної напруги зразка, кВ; 

 𝑘 – поправочний коефіцієнт, мм-1. 

Значення 𝑘 для різних зразків наведені у табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Значення коефіцієнта k для розрахунку електричної міцності 

Найменша 

вимірювана 

товщина 

зразка, мм 

Поправочний коефіцієнт 

k, мм-1 
Найменша 

вимірювана 

товщина 

зразка, мм 

Поправочний коефіцієнт 

k, мм-1 

для радіусу 

напівсфери 

10 мм 

для радіусу 

напівсфери 

5 мм 

для радіусу 

напівсфери 

10 мм 

для радіусу 

напівсфери 

5 мм 

1,41 0,777 0,848 1,52 0,726 0,797 

1,42 0,772 0,843 1,53 0,722 0,792 

1,43 0,767 0,838 1,54 0,717 0,788 

1,44 0,762 0,833 1,55 0,713 0,784 

1,45 0,758 0,828 1,56 0,709 0,780 

1,46 0,753 0,823 1,57 0,705 0,776 

1,47 0,748 0,819 1,58 0,701 0,772 

1,48 0,744 0,814 1,59 0,697 0,768 

1,49 0,739 0,810 1,60 0,693 0,764 

1,50 0,735 0,805 1,61 0,689 0,760 

1,51 0,730 0,801 1,62 0,685 0,756 
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За результат випробувань приймали середнє арифметичне значення  

п’яти паралельних випробувань з округленням до 1 кВ·мм-1. 

2.4.9. Для визначення питомого об’ємного електроопору використову-

вали тераомметр ТОмМ-01 та установку Zahner elektrik IM 6e. Останній з 

вказаних приладів не є стандартизованим на території України, схема його  

установки наведена на рис. 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Схема приладу для вимірювання об’ємного електроопору 

Zahner elektrik IM 6e 

 

Метод полягає у вимірюванні струму, що протікає за об’ємом або по 

поверхні керамічного зразка заданої форми та розмірів (рис. 2.4), з нанесе-

ною системою електродів при постійній напрузі встановленого значення. 

    

 

Рисунок 2.4 – Форма та розміри дослідного зразка для визначення 

електричного опору v при постійній напрузі, діелектричної проникності ε 

і тангенсу кута діелектричних втрат tg δ 

1 – вимірювальний електрод; 

2 – охоронний електрод; 

3 – високовольтний електрод 
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Розрахунок питомого об’ємного опору v, (Омсм),  здійснювали за фо-

рмулою 

V

2

2
V R

t4

)qd(






 , (2.18) 

 

де RV – виміряний опір, Ом;  

t – товщина зразка, см;  

d2 – діаметр вимірюваного електроду, см;  

q – ширина охоронного пояска, см. 

За результат випробувань приймали середнє арифметичне значення 

трьох результатів вимірювань. 

2.4.10. Тангенс кута діелектричних втрат та діелектричну проникність 

визначали за допомогою моста змінного струму високовольтного СА 70 

з діапазоном вимірюваних значень tg δ в межах 1,0·10–4÷1,0 в інтервалі час-

тот 48–62 Гц.  

Для визначення діелектричної проникності й тангенсу кута діелектрич-

них втрат застосовували зразки, форма яких представлена на рис. 2.4. Для 

забезпечення міцного прилягання електродів зразки шліфували. Похибка ви-

мірювань складала  ± (2·10–4+0,05·tg δ).  

Відносну діелектричну проникність ε розраховували з використанням 

даних, отриманих із застосуванням моста змінного струму, за  формулою 

 

2
144,0

сер

х
d

S
С  , (2.19) 

 

де  ε – відносна діелектрична проникність;  

Сх  – електрична ємність дослідного зразка, см;  

S    – товщина зразка, см;  

𝑑сер
2 – середнє значення діаметрів зовнішнього та внутрішнього охо-

ронних електродів, см. 

За результат досліджень приймали середнє арифметичне значення 

трьох паралельних вимірювань. 
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2.4.11. Межу міцності на стиск, згин та на розрив визначали на зразках, 

форма і розміри яких вказані на рис. 2.5. 

 

   

а) б) в) 
 

Рисунок 2.5 – Форма та розміри дослідних зразків для визначення 

межі міцності при стиску (а), на згин (б) та розтягу (в) 

 

Межу міцності на стиск вимірювали за допомогою преса ГМС-50 

(з максимальним навантаженням 500 кН). Метод полягає у визначенні зусил-

ля, під дією якого дослідний зразок руйнується. Діаметр зразка визначали з 

точністю 0,1 мм у двох взаємно перпендикулярних напрямах. Для розрахунку 

поперечного перетину використовували середнє значення діаметру зразка. До 

зразка прикладали стискаюче навантаження, яке підвищували рівномірно з 

такою швидкістю, щоб час з моменту прикладання навантаження до руйну-

вання зразка складав від 20 с до 40 с. Руйнуючу силу вимірювали з похибкою 

до 1%. Межу міцності при стиску σст, (МПа), розраховували за формулою 

 

S

F
ст   , (2.20) 

 

де F – руйнуюча сила, Н;  

S – площа поперечного перетину зразка, мм2. 

Міцність на згин визначали на зразках у вигляді прямокутних парале-

лепіпедів розміром 3512010 мм на лабораторному приладі МІІ100.  В мо-

мент руйнування зразка при його згині фіксували руйнівну силу та розрахо-

вували межу міцності на згин  σзг, (МПа), за формулою 
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hb

lP
зг






2

3
  , (2.21) 

де Р –  руйнівна сила в момент згину, Н  

l   відстань між опорними призмами, мм  

b – ширина дослідного зразка, мм  

 h – товщина дослідного зразка, мм. 

При визначенні межі міцності на розтяг статична загрузка контролюва-

лась за динамометром типу ДПУ-0,5/2 № 1874. Зразок закріплювали в захва-

тах і подавали на нього розтягуюче навантаження, що зростало постійно та 

рівномірно. По досягненні статичного навантаження в 30 МПа зразки трима-

ли при цій величині впродовж 1 хв., після чого відбувалось підвищення пока-

зника до досягнення розриву зразка. Межу міцності на розрив σроз, (МПа), 

для кожного дослідного зразка визначали за формулою 

 

S

F
роз   , (2.22) 

 

де F – руйнуюча сила, Н;  

S – площа поперечного перетину зразка, мм2. 

2.4.12. Фазові перетворення, що мають місце в сировинних матеріалах 

та їх композиціях в процесі нагрівання, вивчали із залученням методу дифе-

ренційного термічного аналізу (ДТА). Термограми зразків знімали на дерива-

тографі SТА–409РС в інтервалі температур 20÷1200 °С, при масі наважки 

0,5 г і швидкості підйому температури 10 град/хв. 

2.4.13. Якісний фазовий склад дослідних зразків визначали за допомо-

гою методу рентгенофазового аналізу (РФА) із застосуванням дифрактометра 

ДРОН-3М з CuK   випромінюванням та нікелевим фільтром при стандарт-

них умовах його роботи, а також дифрактометра SHIMADZU XRD-6000 з  

Cu-анодом та графітовим монохроматором. Для ідентифікації фаз використо-

вували картотеку ASTM  [89]. 
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2.4.14 Дослідження структурного стану матеріалів проводили з викори-

станням інфрачервоної спектроскопії. ІЧ-спектри реєструвались на  

ІЧ Фур’є-спектрометрі Perkin Elmer Spectrum One в області хвильових чисел 

4000÷450 см-1 з точністю вимірювання  1 %. Зразки для вимірювання готу-

вали методом таблетування тонкомеленого порошку дослідного матеріалу з 

еталоном КВr. Обробку результатів виконували за допомогою програми 

Spectrum Version 5.0.2. 

2.4.15. Вивчення мікроструктури дослідних зразків фарфору здійсню-

вали  на мікроскопі МИН–8 в прохідному поляризованому світлі при збіль-

шеннях 100–600× в прозорих шліфах та в імерсійних препаратах, а також 

прямим методом електронної мікроскопії з використанням растрового елект-

ронного мікроскопу з мікроаналізатором типу РЕММА-101А. Роздільна 

здатність мікроскопа в режимі спостерігання зображення у вторинних елект-

ронах складала не більше 6,0 нм. Мікроструктура матеріалів визначалась як 

шляхом фрактографічних досліджень, так і методом вилучення скловидної 

фази розчином фтористоводневої кислоти, концентрація якого підбиралась 

емпіричним шляхом. Дослідження поверхні сколів зразків здійснювали на 

лазерному скануючому мікроскопі VK 9700 KEYENCE, обробка результатів 

проводилась за допомогою програми VK Analyzer. 

2.4.16. При розробці фарфорових мас використовували методи повного 

факторного та симплекс-решітчатого планування експерименту, математичну 

обробку результатів здійснювали за допомогою програми STATISTICA [90-91]. 

Розрахунок кількісних та якісних характеристик розплаву проводили із залу-

ченням програми Melt Properties  (Додаток А). 
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РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ  

 НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ 

 

3.1. Обґрунтування раціонального фазового складу електротехнічного 

фарфору на основі комп’ютерного імітаційного моделювання поведінки 

фарфорових ізоляторів при експлуатації 

Найбільш важливою діелектричною характеристикою електрофарфору є 

міцність на пробій, яка визначається величиною пробивної напруги. Як відомо, 

електричному пробою фарфорового ізолятора передує збільшення провідності ма-

теріалу під дією електричного поля, що викликає підвищення температури. Про-

відність польовошпатового фарфору має іонний характер і визначається переваж-

но вмістом у склофазі катіонів натрію і калію, які є більш рухливими внаслідок 

невеликого іонного радіуса.  

Інтенсивність руху іонів  лужних металів, для яких сила зв’язку із кис-

нем є порівняно невисокою, посилюється із збільшенням температури. На-

дійність високовольтних ізоляторів, що піддаються під час експлуатації три-

валим великим механічним і тепловим навантаженням, а також частим коли-

ванням температури, визначається фазовим складом і мікроструктурою фар-

фору. Згідно У. Д. Кінгері [92] електропровідність полікристалічного елект-

роізоляційного керамічного матеріалу залежить від електропровідності фазо-

вих складових, тоді як їх розмір майже не впливає на величину електропро-

відності. При цьому кристалічні фази та пори мають низьку електропровід-

ність, а для лужноалюмосилікатної склофази характерна помітна провідність, 

оскільки носіями струму є головним чином іони Na+ і K+.  

Для поглиблення теоретичних уявлень про процеси, що супроводжують 

формування та експлуатацію керамічних та композиційних матеріалів, сучасні 

матеріалознавці з успіхом використовують модельний експеримент, який дозво-

ляє на макрорівні імітувати поведінку елементів їх структури під дією силових і 

температурних навантажень тощо [77-78]. 
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Втім існуючі математичні моделі гетерогенних матеріалів не в повній мірі 

враховують різноманітність реальних мікромеханізмів руйнування, що викликає 

необхідність розробки мікроструктурних моделей, які точно відображають особ-

ливості структури матеріалу та параметри зовнішніх факторів, які викликають 

появу руйнуючих напружень. Створення моделі, яка відображає структурні осо-

бливості електрофарфору на макрорівні,  дозволить отримати дані про напруже-

но-деформаційний стан системи  «кристалічні фази – склофаза – пори» для ви-

значення умов руйнування електротехнічного фарфору при експлуатації. Та-

кий підхід дозволить вже на стадії проектування фазового складу майбутніх 

матеріалів визначити раціональні співвідношення фазових складових, фор-

мування яких забезпечить максимальну стійкість фарфорових ізоляторів до 

електричного пробою та скоротить витрати часу та матеріалів для здійснення 

експериментальних досліджень.  

При розробці тривимірної мікрорівневої моделі фарфорових ізоляторів 

використовували програмний пакет COSMOSWоrks, інтегрований в систему 

SOLIDWorks та призначений для вирішення задач механіки деформованого 

твердого тіла на основі МКЕ [76]. За даними робіт [93-97] найбільший прак-

тичний інтерес для розробки складів фарфору електротехнічного призначен-

ня матимуть суміші, при термообробці яких утворюватимуться такі фази 

як корунд, муліт, кварц та кордієрит, які є найбільш щільними, характеризу-

ються високою механічною та електричною міцністю, а також порівняно  ни-

зьким ТКЛР. При розробці 3D моделі фрагменту фарфору враховували роз-

міри, концентрацію геометрію кристалів відповідно до сингонії фаз та даних 

щодо фазового складу технічного фарфору. На основі відомостей про струк-

турно-фазові відмінності високовольтних фарфорових ізоляторів [98], а та-

кож інших видів керамічних діелектриків, які відрізняються високою термос-

тійкістю та міцністю, з урахуванням кількості, розміру та форми кристаліч-

них фаз [99-101], створена тривимірна мікрорівнева модель, яка відтворює 

особливості фазового складу та структури елементарного об’єму електротех-

нічного фарфору (рис. 3.1).  
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До моделі закладали основні фізико-механічні та теплофізичні характерис-

тики фаз: модуль пружності (Е), модуль здвигу (G), температурний коефіцієнт лі-

нійного розширення (α), коефіцієнт Пуассона (μ), коефіцієнт теплопровідності (λ) 

та питому теплоємність (С) згідно з довідковими даними [102]. Властивості крис-

талічних фаз, що найчастіше входять до складу фарфору, подані в  табл. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      а)                                                                            б)                                                                                      
 

Рисунок 3.1 – Мікрорівнева 3D модель системи 

«кристалічні фази – склофаза – пори» (а) та схема прикладення навантажень (б) 

 

Таблиця 3.1 – Властивості кристалічних фаз, що входять до складу 

електрофарфору 

Властивості фаз 
Кристалічні фази 

Муліт Кварц Кристобаліт Кордієрит Корунд 

Модуль пружності Е·10-4, МПа  15,1 7,00 7,02 7,85 25,00 

Коефіцієнт Пуассона  0,238 0,170 0,172 0,210 0,290 

Модуль здвигу, МПа  0,032 0,032 0,032 0,012 0,076 

Щільність, кг/м3  2800 2650 2277 2600 3970 

Міцність на розтяг, МПа  110,30 48,00 50,00 25,50 250 

Міцність на стиск, МПа  1310 650 55 350 2000 

ТКЛР·106, град-1  4,50 1,32 9,50 2,02 8,0 

Теплопровідність, Вт/(м·К)  6,06 6,82 6,56 3,00 40,00 

Питома теплоємність, Дж/кг·К  783 670 684 1465 775 
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За даними А.І. Августініка [40] величина електричної та механічної мі-

цності має максимальне значення за умови оптимального складу та кількості 

склофази. Встановлено, що підвищений вміст оксидів лужних металів у 

склофазі фарфору призводить до збільшення електропровідності, що пояс-

нюється зменшенням енергії активації носіїв струму. На наш погляд, частко-

ва заміна оксидів лужних металів на оксиди лужноземельних металів дозво-

лить знизити електропровідність склофази. При цьому найбільший ефект 

слід очікувати від іонів великого розміру, які несуть великий заряд і мають 

меншу рухливість, а тому здатні нейтралізувати рух іонів лужних металів, 

знижуючи тим самим електропровідність всієї системи.  

Фізико-механічні та теплофізичні властивості склофази розраховували 

за адитивними методами [103-104] на основі відомостей про її хімічний 

склад, який визначали з урахуванням літературних даних та результатів 

власних досліджень (табл. 3.2). При виконанні модельних експериментів роз-

глядали як лужноалюмосилікатну склофазу, яка характерна для традиційного 

електрофарфору, так і альтернативну, що містить лужноземельні оксиди 

кальцію та магнію, які частково  заміщують лужні оксиди. 

В ході модельного експерименту варіювали розмір кристалів та кіль-

кість різних кристалічних фаз, а також величину температурного та силового 

навантаження на розтягнення. Для імітації поведінки матеріалу при експлуа-

тації модель піддавали навантаженням, які виникають в реальних умовах 

роботи ізоляторів та супроводжують пробій матеріалів. Відомості щодо кри-

тичних значень температури та міцності на розтяг, які виникають в службі 

ізоляторів, запозичені з літературного джерела [105].  

Зазвичай при розрахунках в пакеті COSMOS Wоrks для оцінки ймовірності 

руйнування матеріалу передбачено використання критерію von Mises [106] 
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де 𝜎11, 𝜎22, 𝜎33, 𝜎12, 𝜎23, 𝜎31 – головні напруження розтягу. 

Використання цього критерію руйнування для керамічних матеріалів, що 
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мають крихкий характер руйнування неправомірно, оскільки він призначений 

для аналізу руйнування пластичних матеріалів. Натомість особливістю крихких 

матеріалів є істотна відмінність їх міцності при стиску і розтягу, що впливає на 

характер опору деформації, і виявляється в утворенні тріщин при низькому рівні 

пластичних деформацій [107]. Для оцінки міцності крихких структурно-

неоднорідних матеріалів достатнє експериментальне обґрунтування має критерій 

Писаренка-Лебедєва [108-109] 
 

  ,1 121

2

2

2

1  ххр   (3.2) 

 

де х – параметр, що визначає ступінь участі в мікроруйнування зсувної 

деформації, що створює сприятливі умови для розпушення матеріа-

лу та утворення  макротріщин; 

σ1, σ2 – головні напруження розтягу; 

σр – руйнівна одноосна напруга на розтяг, відповідна граничній 

напрузі σп. 
 

Таблиця 3.2 – Хімічний склад та властивості склофази електрофарфору 

Властивості фаз 

Склофаза 

лужноалюмосилікатна 
модифікована лужноземель-

ними оксидами 

Вміст оксидів, % 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

TiO2 

CaO 

MgO 

K2O 

Na2O 

 

81,08 

11,03 

0,74 

0,69 

0,55 

0,31 

3,56 

2,05 

 

82,20 

5,76 

1,29 

1,60 

2,17 

1,39 

3,94 

1,64 

Модуль пружності Е·10-4, МПа  6,55 7,01 

Коефіцієнт Пуассона  0,160 0,174 

Модуль здвигу, МПа  27600 28900 

Щільність, кг/м3  2457 2333 

Міцність на розтяг, МПа  60,00 75,63 

Міцність на стиск, МПа  90 103 

ТКЛР·106, град-1  9,0 4,74 

Теплопровідність, Вт/(м·К)  0,750 0,824 

Питома теплоємність, Дж/кг·К  834 801 



75 
 

За результатами розрахунків оцінювали НДС системи «кристалічні 

фази – склофаза – пори» при одночасному впливі температурних та силових 

факторів та проводили порівняльний аналіз розподілу полей термосилових 

напруг за їх рівнем на окремих структурних елементах  фарфору. На рис. 3.2 

подано приклад епюри розподілу напруг в дослідній мікрорівневій моделі.  

 

 
 

Рисунок 3.2 – Приклад епюри розподілу напруг 

 

Епюри напружень, отримані в результаті модельних експериментів, до-

зволили визначити найбільш вразливі фазові складові функціонального фар-

фору. Як видно з поданих фрагментів епюр (рис. 3.3), найбільші напруження 

виникають на зернах кристобаліту та порах, що вказує на необхідність їх ви-

ключення чи хоча б мінімізації їх впливу шляхом зменшення розміру та кіль-

кості цих структурних елементів. Показники максимальних значень напружень, 

що виникають на границі різних кристалічних фаз та склофази, подані в табл. 3.3. 

Результатом досліджень став раціональний фазовий склад електротех-

нічного фарфору, який має забезпечити високу електричну міцність ізолято-

рам завдяки підвищенню термічної та механічної стійкості шляхом форму-

вання заданого фазового складу фарфору. Аналіз отриманих даних дозволив 

встановити, що раціональний фазовий склад електротехнічного фарфору 

може змінюватись в наступних межах, об. %: муліт – 30-35; кварц – 10-20; 

склофаза – 50-55. 
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Рисунок 3.3 – Фрагменти епюр напружень, що виникають в  системі 

«кристалічні фази – склофаза – пори» при теплових та силових навантаженнях 

 

Таблиця 3.3 – Максимальні напруження, що виникають на контактних поверхнях 

компонентів системи «склофаза – кристалічна фаза – пори» 

Напруження на контакті фазових складових фарфору із склофазою, МПа 

Муліт Кордієрит Кварц Корунд Пори 

57,291 64,192 59,613 58,235 101,53 

 

Таким чином, в результаті моделювання поведінки фазових складових 

фарфору з урахуванням умов експлуатації виробів, встановлено раціональ-

ний фазовий склад та параметри структури майбутнього низькотемператур-

ного фарфору електротехнічного призначення, реалізація яких забезпечить 

виключення мікроруйнувань, що спричиняють пробій ізолятора та його вихід 

з ладу. Отримані результати ілюструють переваги запропонованого підходу 

до проектування раціонального фазового складу матеріалів шляхом мікрорі-

вневого комп’ютерного імітаційного моделювання поведінки матеріалу при 

дії навантажень, аналогічних тим, що виникають при експлуатації виробів.  

Запропонована методологія проектування фазового складу є ефектив-

ною та надійною, оскільки створена модель точно відтворює геометрію, роз-

міри та концентрацію кристалічних фаз, які є складовими кераміки, та врахо-

вує велику кількість їх фізико-механічних та теплофізичних характеристик, 

що максимально наближує результати теоретичних розрахунків до реальності. 
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3.2. Обґрунтування області системи, перспективної для розробки мас 

електротехнічного фарфору 

Низькотемпературний синтез щільноспеченої кераміки вимагає додер-

жання при проектуванні складу композицій певних принципів, зокрема: 

 композиція має забезпечувати активне утворення розплаву при 

якнайменшій температурі для досягнення максимального рівня спікання 

матеріалів при зниженій температурі термообробки; 

 склад композиції повинен створювати умови для синтезу фаз, здат-

них поліпшити властивості кераміки; 

 при виборі композицій слід враховувати їх здатність до відтворюва-

ності фазового складу матеріалів при можливих відхиленнях у складі сиро-

вини та дозуванні компонентів, що в цілому визначає технологічність компо-

зицій і є гарантією стабільності властивостей отриманих виробів. 

Чотирикомпонентна система Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 є основою для 

створення багатьох видів тонкокам’яних керамічних матеріалів, зокрема фа-

рфорових виробів. За даними авторів [110] ця система в області субсолідусу 

розбивається на 68 елементарних тетраедрів, за уточненими даними автора 

[111], кількість тетраедрів становить 69.  

Деякі властивості основних фаз обраної системи, що обумовлюють фор- 

мування експлуатаційних характеристик керамічних матеріалів, наведені в 

табл. 3.4 [112-114].  Аналіз представлених даних свідчить про те, що най-

більший практичний інтерес з точки зору отримання низькотемпературного 

фарфору з комплексом високих фізико-механічних та електрофізичних влас-

тивостей матимуть суміші, при термообробці яких утворюватимуться такі 

фази як  корунд та муліт, які є найбільш щільними, характеризуються високою 

твердістю та високими діелектричними властивостями. 

Враховуючи, що прогнозована температура випалу для майбутнього 

низькотемпературного електрофарфору складатиме лише 1200 С, можна 

прогнозувати присутність у його фазовому складі також нерозчинених зали-

шків калієвого та натрієвого польових шпатів, які мають твердість 6,5 за 
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шкалою Моосу, не розчиняються у воді та слабких розчинах луг та кислот. 

 

Таблиця 3.4 – Деякі властивості фаз системи Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 

Сполука 

Властивості 

Сингонія 
ТКЛР·10-6, 

град-1 

Щільність, 

кг/м3 

Твердість 
за 

Моосом 

Діелектрична 
проникність 

ε 

Діелектричні 
втрати 

tg δ ∙ 10-3 

Al2O3 

(корунд) 

тригона-

льна 
5,7 3950 9 9,3 4,5–13,8 

Na2O·Al2O3·2SiO2 

(нефелін) 

гекса-

гональна 
12,9 2620 5,5–6 7,53 32 

K2O·Al2O3·4SiO2 

(лейцит) 

тетра-

гональна 
28,5 2470 5–6 6,5 20,7 

K2O·Al2O3·6SiO2 

(ортоклаз) 
моноклінна 8,0 2560 6–6,5 5,73 12,7 

Na2O·Al2O3·6SiO2 

(альбіт) 
триклинна 16,0 2610 6–6,5 7,7 27,0 

3Al2O3·2SiO2 

(муліт) 
ромбічна 6,2 3360 6–7 7,0 5,0 – 10,0 

SiO2 

(кварц) 

гекса-

гональна 
1,32 2649 7 3,2 1,7 

    

Аналізуючи хімічні склади сировинних матеріалів, що використову-

ються в технології електрофарфору (вогнетривких глин, польових шпатів та 

пегматитів) можна помітити, що після приведення складів до системи 

Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 їх фігуративні точки знаходитимуться в елементарних 

тетраедрах, які містять альбіт та ортоклаз.  

Для більш наглядної уяви про форму, розміри, положення та співісну-

вання елементарних тетраедрів, на основі  літературних даних [110, 115-119] 

була побудована 3D-модель дослідної чотирикомпонентної системи [120], що 

представлена на рис. 3.4. 

Для отримання більш повної характеристики області хімічних складів 

мас, придатних до виготовлення електрофарфорових виробів при енергооща-

дному режимі випалу (зниженій температурі), слід детально розглянути 

будову тетраедру № 66. Оскільки саме цій області системи належать склади 

основних породоутворюючих мінералів кварц-польовошпатової і глинистої 

сировини. 



79 
 

 

Рисунок 3.4 – Об’ємне зображення та фрагмент геометро-топологічного графу 

системи Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 

 

Розрахунковим шляхом встановлено, що приведений склад дослідних 

глинистих та кварц-польовошпатових матеріалів, обраних нами для розробки 

мас низькотемпературного електрофарфору (лозуватського ПШМ, глини 

Веско-Екстра, каоліну Полозького родовища, пірофілітів Чистогорівського та 

Кур’янівського родовищ і плагіоклаз-серициту Степового родовища, знахо-

дяться в межах тетраедру № 66. З цього можна зробити висновок, що проду-

кти випалу сумішей, отриманих з використанням цієї сировини, також роз-

ташовуватимуться в межах означеного тетраедру. 

Розгортка тетраедру представлена на рис. 3.5 (цифрами вказані темпе-

ратури розрахованих подвійних, та потрійних евтектик [121]). Розрахована 

температура евтектики тетраедру № 66 становить 1039 °С та має наступний 

склад, (мол.%): A3S2 – 0,01; NAS6 – 45,82; KAS6 – 33,37; S – 20,8. 

Як встановлено дослідженнями субсолідусного стану системи 

Na2O–K2O–Al2O3–SiO2, тетраедр № 66 (NAS6–KAS6–A3S3–S) відрізняється 

порівняно великим елементарним об’ємом (Vi = 14,3 ‰) та наявністю великої 

кількості низькотемпературних евтектик. Це дає підстави припускати, що 

при термообробці керамічних мас за відносно невисоких температур 
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11501200 °С утворюватиметься достатня для інтенсивного спікання кіль-

кість рідкої фази. 

 

Рисунок 3.5 – Розгортка тетраедру A3S2–NAS6–KAS6–S 

 

Детальний розгляд цього тетраедру (рис. 3.6) дозволив визначити обла-

сті, які є найбільш перспективними для отримання щільноспеченого матеріа-

лу при температурі до 1200 °С в умовах тривалого випалу. Так, область окси-

дних композицій мас для швидкісної термообробки виробів знаходиться в 

межах ділянки тетраедру, яка максимально наближена до зони розташування 

евтектик тетраедру № 66 з температурою 1039 °С, оскільки умови форсова-

ного випалу вимагають швидкого утворення рідкої фази для інтенсивного 

спікання матеріалу за короткий час (до 1 години). В разі відхилень у хімічно-

му складі сировини або незначних похибок при дозуванні компонентів здат-

ність композицій до швидкого утворення розплаву при низькотемператур-

ному випалі зберігається завдяки наближеності обраної області композицій 

до зон розташування евтектик прилеглих тетраедрів: № 48 (Тевт= 1059 °С), 

№ 67 (Тевт= 678 °С), №68 (Тевт= 676 °С), №69 (Тевт= 764 °С). 

Область композицій для низькотемпературного спікання в умовах три-

валої термообробки розташовується в центральній частині тетраедру та є 

Довжини конод: 

S–NAS6 274 

NAS6–KAS6 149 

NAS6–A3S2 475 

KAS6–A3S2 474 

S–KAS6 305 

S–A3S2 718 
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більш наближеною до фази муліту, що збільшує вірогідність утворення цієї 

цінної для фарфору кристалічної фази. 

 

 

Рисунок 3.6 – Область оксидних композицій для отримання мас  

низькотемпературного спікання 

 

 Обрана область характеризується наявністю значної кількості евтектик, 

а саме:  

а) бінарні – між альбітом NAS6 та лейцитом KAS4 (Тевт = 1075 °С), між 

лейцитом KAS4 та кварцом SiO2 (Тевт = 1150 °С ), між ортоклазом KAS6 та квар-

цом SiO2 (Тевт = 990 °С), між альбітом NAS6 та  кварцом SiO2 (Тевт = 1062 °С); 

б) трикомпонентні – між лейцитом KAS4, ортоклазом KAS6 та мулітом 

A3S2, (Тевт = 1140 °С),  між  мулітом A3S2, альбітом NAS6 та  кварцом SiO2 

(Тевт = 1050 °С), між ортоклазом KAS6, мулітом A3S2 та кварцом SiO2 (Тевт = 985 °С); 

в) чотирикомпонентна – між мулітом A3S2, альбітом NAS6, ортоклазом 

KAS6 і кварцом  SiO2 (Тевт = 1039 °С).  

Як видно з рис. 3.6, область найнижчих евтектичних температур в тет-

раедрі A3S2–NAS6–KAS6–S знаходиться в безпосередній близькості до грані 

NAS6–KAS6–S. При цьому збільшення кількості муліту за рахунок зменшен-

ня кварцу та польових шпатів супроводжується помітним зростанням темпе-

ратури плавлення системи в цілому.   

В той же час, аналіз положення точок композицій, розташованих в 
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межах визначених областей, свідчить про те, що для утворення кількості роз-

плаву, необхідної для досягнення максимального рівня спікання композицій, 

що містять фазу муліту, температура має бути досить високою. Тому, вихо-

дячи з поставленої задачі реалізації принципів енергозбереження при вигото-

вленні низькотемпературного електрофарфору, необхідно визначити вид та 

кількість добавок, за рахунок введення яких можна досягти суттєвого зни-

ження температури утворення розплаву та здійснити спрямоване регулюван-

ня його властивостей. При цьому слід розглянути можливість одночасної 

інтенсифікації спікання матеріалів та мулітоутворення. 

 

3.3. Оцінка флюсуючої здатності кварц-польовошпатової сировини для 

виготовлення елктрофарфору 

Важливою частиною теоретичних досліджень при розробці електрофа-

рфору є визначення різних фізико-хімічних та електрофізичних властивостей 

склофази, що утворюватиметься при випалі, оскільки від складу та кількості 

цієї фази найбільше залежать діелектричні характеристики ізолятора. 

Обґрунтування вибору флюсуючих компонентів фарфорових мас відбува-

лось на основі прогнозного фізико-хімічного аналізу в трикомпонентних сис-

темах породоутворюючих оксидів, методика якого представлена п. 2.3. Із залу-

ченням розробленої програми Melt Properties (див. Додаток А) для дослідних 

польовошпатових матеріалів (лозуватського ПШМ, вишневогорівського ПШ, 

норвезького ПШ Nor Float та плагіоклаз-серициту степового)  отримані відомості 

щодо кількісних та якісних характеристик плавлення. Розроблена програма 

дозволяє зробити висновки щодо доцільності застосування ПШМ в технології 

кераміки різного функціонального призначення, зокрема електрофарфору. 

Програма Melt Properties має широкий діапазон варіювання оксидів при 

розрахунку електрофізичних властивостей (діелектрична проникність, тангенс 

кута діелектричних втрат) та тих, що обумовлюють інтенсивність спікання фар-

фору (в’язкість, поверхневий натяг, активність розплаву (як здатність розчиняти 

тверді рештки компонентів маси)). 
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В’язкість розплаву прямо залежить від кількості та розмірів силіцій-

кисневих та алюмосиліційкисневих комплексів, та зворотно залежить від 

температури. Лужні оксиди (K+, Na+, Li+) знижують в’язкість, проте в присут-

ності Al2O3 роль лужних катіонів змінюється, оскільки вони сприяють зміні 

координаційного числа алюмінію з 6 до 4. За умови, що Me2О : Al2O3  1 тет-

раедри [AlO4] разом з тетраедрами [SiO4] утворюють загальні алюмосиліцій-

кисневі комплекси, внаслідок чого в’язкість розплаву зростає. Збільшенню 

в’язкості сприяють оксиди SiO2, Al2O3, TiO2, зниженню  – оксиди Мe2O, PbO, 

BaO, ZnO. Таким чином, зміна хімічного складу уможливлює варіювання по-

казників в’язкості [92]. 

Поверхневий натяг є мірою нескомпенсованості міжмолекулярних сил 

в міжфазовому шарі та кількісно дорівнює вільній поверхневій енергії систе-

ми. При підвищенні температури та під дією поверхнево-активних речовин 

поверхневий натяг розплавів зменшується. Відповідно до даних роботи [104] 

оксиди за їх впливом на поверхневий натяг скла поділяються на: поверхнево-

неактивні (Al2O3, CaO, MgO, Me2O, ZrO2), оксиди проміжного характеру 

(B2O3) і поверхнево-активні (K2O, B2O3, P2O5, Cr2O3).  

Одним із показників ефективності флюсуючої дії розплаву є активність 

розплаву, тобто його здатність реагувати з твердою фазою керамічного мате-

ріалу, зокрема з продуктами термообробки глинистих компонентів маси. За 

даними Г. Зальманга [122], лужні оксиди сприяють збільшенню активності 

розплавів, якщо вони не зв’язані у сполуки. Натомість лужні силікати не вза-

ємодіють із продуктами розкладання глинистих компонентів при термообро-

бці за причини їх неповної дисоціації, яка пояснюється значною міцністю 

хімічного зв’язку цих сполук. Приймаючи це до уваги, активність розплавів, 

тобто здатність вступати до реакцій з продуктами високотемпературного 

руйнування глинистих матеріалів, при випалі можна оцінити за формулою 

.
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Відносну діелектричну проникність ε визначають як відношення заря-

дів на обкладинках конденсатора при заміні пластин з даного діелектрика на 

вакуум. Така зміна ємності конденсатора відбувається в результаті явища по-

ляризації діелектрика (процесу зміщення структурних елементів (електронів, 

атомів, іонів та ін.) із свого нормального положення під впливом електрично-

го поля). У результаті взаємодії із зовнішнім електричним полем відбува-

ється порушення і перерозподіл електростатичних сил, що діють усередині 

матеріалу, при збереженні його загальної нейтральності. Механізм поляриза-

ції може бути різний залежно від того, які структурні елементи беруть участь 

в процесі поляризації. Величина діелектричної проникності відображає поля-

ризованість даного виду кераміки. 

Величиною тангенса кута діелектричних втрат tg δ зазвичай оцінюють 

властивості діелектрика. Діелектричні втрати в керамічних діелектриках 

складаються із витрат енергії, пов’язаних з наступними основними процеса-

ми: наскрізною електропровідністю, поляризацією, іонізацією газоподібної 

фази. В загальному випадку джерелом діелектричних втрат є ті самі причини, 

що обумовлюють електропровідність. Зі збільшенням кількості склофази в 

матеріалі діелектричні втрати зростають. Кераміка з кристалічною структу-

рою щільної упаковки та мінімальним вмістом склоподібної фази характери-

зується найменшими діелектричними втратами [9]. 

Оскільки склофаза є найбільш уразливою складовою електротехнічно-

го фарфору, властивостям розплаву приділена особлива увага. Для візуаліза-

ції результатів, отриманих в програмі Melt Properties на основі математичних 

моделей І.А. Маховської та В.І. Голеуса [79-80, 122], а також за методом  

Г. Зальманга [123] побудовані температурні залежності вищевказаних влас-

тивостей розплавів, утворених при термообробці дослідних плавнів (рис. 3.7). 

Аналіз рисунку показав, що вишневогорівський ПШ через високу кіль-

кість лужних оксидів плавиться майже повністю, проте утворює занадто
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Рисунок 3.7 – Результати розрахованих властивостей розплавів, утворених при 1100÷1200 °С 

8
5
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активний розплав (Какт = 0,1796) та спричиняє погіршення діелектричних 

характеристик склофази (ε = 10,15). Плагіоклаз-серицит у порівнянні з інши-

ми ПШМ утворює значно меншу кількість розплаву (до 35,1 % при 1200 °С) 

що може негативно позначитись на спіканні фарфору, при цьому розплав має 

мінімальну серед інших флюсуючих матеріалів в’язкість (lg η = 3,853). За 

комплексом властивостей кращими є лозуватський ПШМ та норвезький ПШ 

(Какт = 0,157 та 0,152 відповідно). Варто зазначити, що ці матеріали подібні 

за складом, що пояснює їх схожу поведінку при плавленні та приблизно 

однакові властивості розплавів при 1200 °С, які обумовлюють інтенсивність 

рідкофазового спікання (lg η ~ 4,44 Па·с; σ ~ 0,277 Н/м) та кращі електрофі-

зичні характеристики склофази фарфору (ε = 7,91; tg δ = 0,011). 

Таким чином, результати досліджень свідчать про доцільність та перс-

пективність використання вітчизняного польовошпатового продукту при ро-

зробці мас низькотемпературного електротехнічного фарфору як найбільш  

технологічного, доступного, що дозволить виключити імпорт польовошпато-

вої сировини. 

 

3.4. Дослідження перспективності використання альтернативної 

алюмосилікатної сировини в складі електротехнічного фарфору 

Подальші експериментальні дослідження спрямовані на визначення те-

хнологічних властивостей альтернативних алюмосилікатних матеріалів, а са-

ме пірофілітвмісних порід, для використання при розробці мас низькотемпе-

ратурного електротехнічного фарфору. Для синтезу обрана модельна оксидна 

композиція, що за своїм складом знаходиться в обраній області системи 

Na2O–K2O–Al2O3–SiO2  (див. п. 3.2), мас. %: SiO2 – 63,00; Al2O3 – 26,02; 

K2O – 5,79; Na2O – 1,63. 

Модельні оксидні композиції серії ЕФР містять сировину російських 

родовищ (чистогорівський пірофіліт та степовий плагіоклаз-серицит). Моде-

льні композиції серії ЕФУ базуються на використанні виключно українських 
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матеріалів. Як альтернативну алюмосилікатну сировину розглядали можли-

вість застосування кур’янівського пірофіліту та лозуватського ПШМ.  

Хімічні склади модельних мас подані в табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 – Вміст основних оксидів в композиціях модельних мас 

Вміст оксидів 
Шифр маси 

ЕФР ЕФУ 

SiO2 57,92 66,43 

Al2O3 32,18 22,64 

K2O 5,16 3,55 

Na2O 1,63 1,60 

 

Прогнозування поведінки дослідних складів для отримання низькотем-

пературного електрофарфору проводилось із залученням прогнозного фізи-

ко-хімічного аналізу, методика якого представлена п. 2.3.1. Суть методики 

полягає у проведенні графоаналітичних розрахунків в трикомпонентних сис-

темах фазоутворюючих оксидів з метою прогнозування фазового складу 

матеріалів та властивостей розплавів, які утворюються при їх термообробці. 

 Для розрахунку фазового складу продуктів випалу модельних сумі-

шей, нехтуючи незначною кількістю оксидів кальцію та магнію, їх хімічний 

склад приведено до трикомпонентних систем та нанесено на діаграми стану 

Na2O–Al2O3–SiO2 та K2O–Al2O3–SiO2 (рис. 3.8). При цьому для обох систем 

фігуративні точки модельних композицій ЕФР та ЕФУ знаходяться в полі 

кристалізації муліту.  

Для модельних оксидних композицій побудовані діаграми (рис. 3.9), за 

якими визначали температуру початку плавлення, температуру ліквідусу, 

кількість розплаву та склад твердої фази при температурах 1100÷1300 °С. 

Результати проведених графоаналітичних досліджень процесів плавлення 

модельних сумішей наведені в таблиці 3.6. Результуючі дані, одержані 

шляхом корегування характеристик плавлення композицій з урахуванням до-

лі кожного з лужних оксидів, наведено в таблиці 3.7.  
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Рисунок 3.8 – Фігуративні точки дослідних мас на діаграмах стану 

трикомпонентних систем Na2O–Al2O3–SiO2 та K2O–Al2O3–SiO2 

ЕФР 

ЕФР 

ЕФУ 

ЕФУ 
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Рисунок 3.9 – Діаграми плавлення мас ЕФР та ЕФУ в системах 

Na2O–SiO2–Al2O3, K2O–SiO2–Al2O3 
 

Отримані дані дозволяють провести порівняльний аналіз фазового 

складу продуктів випалу модельних композицій, динаміку накопичення та 

властивості розплаву, що утворюється в заданих температурних межах. 

Розрахунок хімічного складу розплавів здійснювали в прикладній програмі з 

урахуванням хімічного складу сировини та кількості оксидів, що входять до 

складу твердої фази. Результати розрахунків наведено в таблиці 3.8. 

Інтенсивність рідкофазового спікання кераміки залежить в першу чергу від 

властивостей розплаву (в’язкості, поверхневого натягу, здатності розчиняти 

кварц і тверді продукти руйнування глинистих матеріалів). Тому розрахунковим 

шляхом визначали властивості розплавів в інтервалі температур 1100÷1300 С. 

ЕФР 

ЕФУ 
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Таблиця 3.6  – Фізико-хімічні характеристики дослідних мас, отриманих на основі системи Na2O–К2O–Al2O3–SiO2 
Ш

и
ф

р
 м

ас
и

 

Характеристики плавкості та фазовий склад продуктів випалу, визначені в системі Na2O–Al2O3–SiO2 
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 Склад твердої фази з 

урахуванням коефіцієнту, % 

Вміст оксидів в 

твердій фазі, % 

А
 

N
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S
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N
А

S
6
 

S
 

A
3
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N
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A
l 2

O
3
 

S
iO

2
 

Е
Ф
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1100 6,79 0,24 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,0 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 0,00 4,83 1,90 

1150 6,79 0,24 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25,5 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12 0,00 4,39 1,73 

1200 6,79 0,24 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,0 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 0,00 3,96 1,56 

1250 6,79 0,24 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20,4 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 3,52 1,38 

1300 6,79 0,24 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,0 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 0,00 3,10 1,22 

Е
Ф

У
 

1100 5,47 0,31 31,00 0,00 0,00 0,00 9,00 22,0 9,63 0,00 0,00 0,00 2,80 6,84 0,00 4,91 4,73 

1150 5,47 0,31 24,00 0,00 0,00 0,00 3,00 21,0 7,46 0,00 0,00 0,00 0,93 6,53 0,00 4,69 2,77 

1200 5,47 0,31 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,0 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 4,24 1,67 

1250 5,47 0,31 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,0 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 0,00 4,02 1,58 

1300 5,47 0,31 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,0 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 0,00 3,79 1,49 

 9
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Продовження табл. 3.6 
Ш

и
ф

р
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и

 

Характеристики плавкості та фазовий склад продуктів випалу, визначені в системі К2O–Al2O3–SiO2 
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твердій фазі, % 

А
 

К
A

S
2
 

К
А

S
6
 

S
 

A
3
S

2
 

А
 

К
A

S
2
 

К
А

S
6
 

S
 

A
3
S

2
 

К
2
O

 

A
l 2

O
3
 

S
iO

2
 

Е
Ф

Р
 

1100 6,79 0,76 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 24,32 0,00 0,00 0,00 0 24,32 0,00 17,46 6,86 

1150 6,79 0,76 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40 22,34 0,00 0,00 0,00 0 22,34 0,00 16,04 6,30 

1200 6,79 0,76 26,30 0,00 0,00 0,00 0,00 26,30 19,99 0,00 0,00 0,00 0 19,99 0,00 14,35 5,64 

1250 6,79 0,76 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24,40 18,54 0,00 0,00 0,00 0 18,54 0,00 13,31 5,23 

1300 6,79 0,76 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 16,41 0,00 0,00 0,00 0 16,41 0,00 11,78 4,63 

Е
Ф

У
 

1100 5,47 0,69 31,00 0,00 0,00 0,00 8,00 23,00 21,37 0,00 0,00 0,00 5,51 15,85 0,00 11,38 9,98 

1150 5,47 0,69 29,00 0,00 0,00 0,00 6,30 22,70 19,99 0,00 0,00 0,00 4,34 15,65 0,00 11,23 8,75 

1200 5,47 0,69 25,00 0,00 0,00 0,00 2,70 22,30 17,23 0,00 0,00 0,00 1,86 15,37 0,00 11,03 6,20 

1250 5,47 0,69 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14,47 0,00 10,39 4,08 

1300 5,47 0,69 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 13,78 0,00 0,00 0,00 0,00 13,78 0,00 9,90 3,89 

9
1
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Таблиця 3.7 – Фізико-хімічні характеристики стану модельних композицій в системі Na2O–K2O–Al2O3–SiO2 

Шифр 

маси 

Температура 

початку 

утворення 

розплаву, °С 

Температура 

повного 

плавлення, 

°С 

Кількість твердої фази, % 

при температурі 

Кількість розплаву, % 

при температурі 

1150 °С 1200 °С 1250 °С 1150 °С 1200 °С 1250 °С 

ЕФР 1004 1704 28,46  A3S2 25,51 A3S2 23,44 A3S2 71,54 74,49 76,56 

ЕФУ 1009 1700 
22,17 A3S2 

5,27  S 

21,27 A3S2 

1,86  S 
20,07 A3S2 72,55 76,86 79,93 

 

Таблиця 3.8 – Хімічний склад розплавів модельних композицій в інтервалі температур 1100÷1300 С 

Шифр 

маси 
Т, оС 

Вміст оксидів, мас. % 

Na2O K2O Al2O3 SiO2 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO 

ЕФР 

1100 2,36 7,48 14,35 71,29 1,36 0,74 0,00 0,99 1,42 

1150 2,28 7,21 16,42 69,74 1,31 0,71 0,00 0,95 1,37 

1200 2,19 6,93 18,62 68,09 1,26 0,68 0,00 0,91 1,32 

1250 2,13 6,74 20,05 67,02 1,23 0,67 0,00 0,89 1,28 

1300 2,06 6,51 21,82 65,69 1,19 0,64 0,00 0,86 1,24 

ЕФУ 

1100 2,39 5,31 9,98 77,85 0,95 0,75 0,00 1,04 1,72 

1150 2,27 5,05 10,00 78,43 0,91 0,71 0,00 0,99 1,63 

1200 2,14 4,76 10,29 78,81 0,86 0,67 0,00 0,93 1,54 

1250 2,06 4,58 10,98 78,53 0,82 0,65 0,00 0,90 1,48 

1300 2,04 4,52 11,74 77,90 0,81 0,64 0,00 0,89 1,46 

9
2
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Властивості розплаву, які визначають інтенсивність спікання та діелек-

тричні властивості склофази фарфору, визначали розрахунковим шляхом, 

аналогічно п. 3.3. Результати розрахунків подані в табл. 3.9. 

 

Таблиця 3.9 – Властивості розплавів, що утворюються при термообробці 

дослідної модельної суміші 

Шифр 

маси 
Т, °С 

Властивості розплаву модельної суміші 

В’язкість 

розплаву, 

lg η, Пас 

Поверхне-

вий натяг, 

σ·103
,
 Н/м 

Активність 

розплаву, 

Какт,, відн. од. 

Тангенс кута 

діелектричних 

втрат tg δ 

Діелектрична 

проникність 

ε 

ЕФР 

1100 4,78 278,46 0,1396 0,0065 6,49 

1150 4,63 283,29 0,1339 0,0063 6,84 

1200 4,48 288,36 0,1279 0,0061 7,21 

1250 4,33 292,36 0,1241 0,0059 7,46 

1300 4,20 296,90 0,1193 0,0057 7,78 

ЕФУ 

1100 4,79 277,13 0,117 0,0052 4,99 

1150 4,59 278,84 0,111 0,0051 4,91 

1200 4,42 280,92 0,104 0,0049 4,87 

1250 4,25 283,63 0,099 0,0048 4,95 

1300 4,07 286,53 0,098 0,0048 5,08 

 

Отримані температурні залежності вищевказаних властивостей розпла-

вів, що утворюються при термообробці модельних композицій, графічно 

візуалізовані (рис. 3.10). Аналіз одержаних результатів свідчить про те, що з 

підвищенням температури термообробки спостерігається загальна тенденція 

до збільшення кількості утвореного розплаву, зменшення його в’язкості та 

активності, підвищення поверхневого натягу. Розплави, які утворюються при 

плавленні обох модельних сумішей мають поверхневий натяг у межах 

(0,277–0,297) Н/м, що сприятиме покращенню змочування твердої фази роз-

плавом та інтенсифікації рідкофазового спікання в цілому. 

За даними літературного джерела [92] оптимальним значенням показника 

поверхневого натягу, здатним забезпечити інтенсивне рідко фазове спікання без 

проявів високотемпературної деформації, є δ  0,3 Н/м.  Як видно з поданих да-

них, якщо при температурі 1100 °С поверхневий натяг трохи нижчий у розпла-
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ву, утвореного композицією ЕФР, то з підвищенням температури залежність 

змінюється і при максимальній температурі значення поверхневого натягу зрос-

тає до 0,297 Н/м (проти 0,287 Н/м для розплаву, утвореного композицією ЕФУ). 

Рисунок 3.10 – Розрахункові властивості розплавів, що утворюються при 

термообробці модельних сумішей 

 

В’язкість розплавів має подібну тенденцію – за температури нагрівання 

1100 °С показник логарифму в’язкості розплавів є практично однаковим для 

обох мас  (~ 4,78 Па·с), та з підвищенням температури цей показник зменшу-

ється і при 1300 оС складає 4,20 Па·с для маси ЕФР та 4,07 Па·с для маси ЕФУ. 

Активність обох розплавів в заданому температурному інтервалі є досить 
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високою (більше 0,1 відн. од.) та зменшується з підвищенням температури ви-

палу до 1300 ºС (0,1193 та 0,095 відн. од. для композицій ЕФР та ЕФУ відповід-

но) за рахунок насичення розплаву оксидами алюмінію та силіцію.  

За показниками електричних властивостей склофази, утвореної з розпла-

ву, значну перевагу має модельна оксидна композиція ЕФУ. Склофаза, що утво-

рюватиметься з розплаву при температурі 1200 ºС, матиме задовільні значення 

діелектричної проникності, яка з підвищенням температури зростає від 4,99 до 

5,34. Для композиції ЕФР цей показник при температурі 1200 °С має задовіль-

ний показник ε = 6,49, проте він значно перевищує значення композиції ЕФУ, а 

при підвищенні температури до 1300 °С досягає значення 7,78. 

Тангенс кута діелектричних втрат склофази навпаки з підвищенням 

температури зменшується від 0,0052 до 0,0047 для композиції ЕФУ, та від 

0,0065 до 0,0057 для композиції ЕФР. Оскільки фарфор має характеризува-

тись мінімальним значенням цього показника, значення властивостей маси 

ЕФУ є більш прийнятними. 

Узагальнюючи результати розрахунків характеристик плавкості та влас-

тивостей розплавів можна зробити висновок, що обрані модельні композиції 

при температурі випалу 1200 ºС мають забезпечити високий рівень спікання 

фарфору за рахунок утворення достатньої кількості розплаву. Прогнозування 

властивостей розплавів і скло фази, що мають утворитись при випалі мас в за-

даних умовах,  свідчать про те, що маса ЕФР за усіма показниками властивостей 

(крім активності), поступається масі ЕФУ, яка має наступні розрахункові влас-

тивості за температури випалу 1200 °С: висока кількість розплаву (76,86 %), до-

статня в’язкість (η = 104,4 Па·с), низький поверхневий натяг (δ = 0,281 Н/м), акти-

вність складає 0,104 відн. од., тангенс кута діелектричних втрат tg δ = 0,0049, а 

діелектрична проникність ε = 4,87. 

Таким чином, враховуючи відомості про будову субсолідусної частини 

системи Nа2О–К2О–А12О3–SiO2 та базуючись на отриманих даних щодо тео-

ретичного фазового складу, характеристик плавкості, динаміки накопичення 

розплаву та властивостей розплавів, що утворюються при заданій температу-
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рі випалу, для подальших досліджень як базову обрано композицію  ЕФУ. В 

подальшому склад композиції ЕФУ був модифікований шляхом введення ок-

сидів CaO та MgO в кількості 0,02 та 0,04 мол. %. (шифри ЕФУ-1 та ЕФУ-2), 

як таких, що здатні прискорити утворення розплаву та вірогідно сприятимуть 

формуванню кордієритової фази, здатної поліпшити властивості кераміки 

електротехнічного призначення. 

 

3.5. Характеристика структурних особливостей розплавів модельних мас 

Властивості розплавів залежать від їх структури, характеристики якої в 

певній мірі  можна оцінити за структурними критеріями. Цікавою, на наш 

погляд, є оцінка впливу температури та модифікуючої добавки на його струк-

туру та властивості. Проведемо оцінку структурних характеристик розплавів 

дослідних мас, що утворюються при нагріванні в інтервалі температур 

11001300 °С з різною кількістю доломіту, при термічній дисоціації якого утво-

рюються оксиди кальцію і магнію, що прискорюють утворення склофази та 

змінюють її властивості. 

Серед критеріїв для оцінки структурних особливостей розплавів сте-

кол, запропонованих різними авторами, обрані наступні [104]: 

 коефіцієнт зв’язності силіцій-кисневого каркасу скла (fSi), за яким оці-

нимо ступінь деполімеризації каркасу склорозплаву, що визначає в’язкість і 

схильність до ліквації склофази; 

 коефіцієнт, що характеризує координаційний стан атомів алюмінію 

(ψА1) і дозволяє визначити здатність розплаву до кристалізації з утворенням 

мулітової фази. 

Ступінь зв’язності силіцій-кисневого каркасу чистого кварцового скла 

становить fSi = 0,5, при цьому кожна з кисневих вершин є спільною для двох 

сусідніх тетраедрів. При введенні модифікаторів  (лужних або лужно-

земельних оксидів) до кварцового склорозплаву відбувається ущільнення 

тетраедрів [SiO4] та зменшення в’язкості розплаву. Це пояснюється послаб-

ленням зв’язків Si–O спочатку для однієї вершини тетраедру, потім другої, 
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третьої і четвертої. Таке послаблення зв’язків призводить до зменшення кое-

фіцієнту зв’язності fSi, що свідчить про зміну характеру силіційкисневого 

каркасу скла, тобто про скорочення міжіонного зв’язку  Si–O [124, 125]. 

  Таким чином для промислових стекол, що містять оксиди-

модифікатори в кількості ~ 25 %, fSi складає 0,33. Для дослідних мас коефіці-

єнт зв’язності каркасу розраховували за формулою 

 

𝑓𝑆𝑖 =
γ𝑆𝑖𝑂2

γMe2O
+γ𝑀𝑒𝑂+3γ𝑀𝑒2𝑂3

+2γ𝑀𝑒𝑂2
+5γ𝑀𝑒2𝑂5

+3γ𝑀𝑒𝑂3

  

 

Результати розрахунку значення fSi  розплавів дослідних мас, утворених  

в інтервалі температур 1100÷1300 °С, наведені в табл. 3.10. З представлених 

даних видно, що значення коефіцієнтів зв’язаності силіцій-кисневого каркасу 

розплавів дослідних порід змінюються незначно і коливаються в межах 

fSi = 0,426-0,431. При цьому збільшення добавки модифікатора з 0,02 до 

0,04 мол. % призводить до зменшення значення fSi на 0,93 %. При підвищенні 

температури майже на всьому дослідному інтервалі для обох композицій 

спостерігається незначне збільшення fSi, і лише при 1300 °С значення ступе-

ню зв’язності зменшується на 0,01 одиницю (2,29 %). 

 

Таблиця 3.10 – Розраховані значення коефіцієнтів fSi та ψА1 для розплавів 

дослідних композицій 

Шифр маси 
Температура, °С 

1100 1150 1200 1250 1300 

fSi 

ЕФУ-1 0,431 0,434 0,434 0,436 0,426 

ЕФУ-2 0,427 0,430 0,430 0,432 0,422 

ψА1 

ЕФУ-1, ЕФУ-2 0,76 0,72 0,69 0,67 0,50 

 

Здатність розплаву до кристалізації мулітової фази, визначали за форму-

лою, заснованою на закономірностях, описаних А.А. Аппеном 
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𝜓𝐴𝑙 =
𝑅2𝑂 + 𝑅𝑂

𝐴𝑙2𝑂3
 . 

 

За даними авторів [104, 126] при ψAl > 1  алюміній знаходиться в тетраед-

ричній координації [AlO4], а при ψAl < 1 – в розплаві присутні іони як тетраед-

ричної [AlO4], так і октаедричної координації [AlO6]. В першому випадку Al2O3 

відіграє роль склоутворювача, в другому – модифікатора. Іони модифікатори 

малого радіусу (наприклад Mg2+) сприяють зберіганню октаедричної координа-

ції іонів Al3+ та утворенню в розплаві угруповань [AlO6]. А крупні іони модифі-

катори (наприклад К+, Na+, Ca2+) створюють умови для зміни координації 

алюмінію на тетраедричну [AlO4]. Кристалізація мулітової фази залежить від 

координаційного стану іонів алюмінію за киснем і можлива за умови одночас-

ної присутності іонів як тетраедричної, так і октаедричної координації. 

Отримані результати (див. табл. 3.12) свідчать про те, що вплив доло-

міту на структурний стан алюмінію в даному випадку практично відсутній. 

Для обох мас коефіцієнти ψA  майже однакові. На всьому температурному 

інтервалі 1100÷1300 °С алюміній знаходиться як в октаедричній [AlO6], так і 

в тетраедричній координації [AlO4]  за киснем, про що свідчать значення ко-

ефіцієнту ψA < 1. З підвищенням температури випалу спостерігається значне 

зниження показника ψA (на 34 %) від 0,76 до 0,50, що свідчить про збільшен-

ня угруповань [AlO6]. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, 

що наявність іонів алюмінію частково у вигляді груп [AlО4] та [AlО6] робить 

можливим формування новоутворень мулітової фази з розплавів при випалі 

фарфорових виробів в дослідному температурному інтервалі. 

Таким чином, для дослідних композицій ЕФУ-1 та ЕФУ-2 підвищення те-

мператури в межах дослідного інтервалу майже не позначається на зв’язності 

каркасу склорозплаву, для коефіцієнту fSi більш вираженою є залежність від кі-

лькості модифікатора. Збільшення кількості доломіту призводить до зменшення 

fSi на ~1 %, що свідчить про зменшення в’язкості та прискорення утворення 

кристалічних фаз. Одночасно з цим для ψA вирішальним є вплив температури 

випалу: при зростанні температури значення показника ψA знижується на 34 %. 
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3.6. Прогнозні термодинамічні розрахунки вірогідності твердофазових 

реакцій при термообробці модельних мас 

Складність фізико-хімічних процесів, що протікають при випалі 

електротехнічної кераміки, зумовлює необхідність теоретичних підходів до 

прогнозування твердофазових реакцій в системі Al2O3–SiO2. Розрахунок 

термодинамічних властивостей кристалічних новоутворень дозволить не лише 

встановити наявність фаз, але і визначити умови, за яких їх формування буде 

відбуватись з більшою вірогідністю. 

Для силікатного електрофарфору одним з основних кристалоутворюючих 

мінералів є муліт [128]. Причому склад його із підвищенням температури випа-

лу змінюється від 2Al2O3·SiO2 до більш термодинамічно стійкого 3Al2O3·2SiO2 

[129]. В залежності від початкового співвідношення оксидів алюмінію та силі-

цію крім муліту може також виділятись и силіманіт. В роботі [84] показано, що 

при співвідношенні Al2O3 : SiO2  як  3 : 2  та  2 : 1 реакція утворення муліту скла-

ду 3Al2O3·2SiO2  є переважаючою, оскільки характеризується найбільшим 

від’ємним значенням енергії  Гіббсу. При співвідношенні Al2O3 : SiO2  як 2 : 1, 

переважаючою є реакція утворення муліту складу 2Al2O3·SiO2. 

Термодинамічна оцінка проводилась для двох складів мас, що входять до 

складу області композицій для низькотемпературного спікання в умовах трива-

лого випалу. За своїм складом модельні композиції відрізнялись вмістом моди-

фікатора (доломіту): 2 мас. % для ЕФУ-1 та 4 мас. % для ЕФУ-2. 

Енергія Гіббса розраховувалась з урахуванням фазоутворюючих окси-

дів в складі мас для наступних реакцій 

 

𝑥 𝐴 + 𝑦 𝑆 =  
𝑥

3
 𝐴3𝑆2 + (𝑦 −

2

3
𝑥) 𝑆, (3.1) 

 

𝑥 𝐴 + 𝑦 𝑆 =  
𝑥

2
 𝐴2𝑆 + (𝑦 −

𝑥

2
) 𝑆, (3.2) 

 

𝑥 𝐴 + 𝑦 𝑆 =  𝑥 𝐴𝑆 + (𝑦 − 𝑥)𝑆, (3.3) 

 

𝑥 𝐴 + 𝑦 𝑆 + 𝑧 𝑀 =  
𝑧

2
 𝑀2𝐴2𝑆5 + (𝑦 −

5

2
𝑧) 𝑆 + (𝑥 − 𝑧)𝐴, (3.4) 
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𝑥 𝐴 + 𝑦 𝑆 + 𝑧 𝑀 =  
𝑧

2
 𝑀2𝐴2𝑆5 + (𝑦 −

5

2
𝑧 −

2

3
(𝑥 − 𝑧)) 𝑆 + (

𝑥−𝑧

3
)𝐴3𝑆2, (3.5) 

 

𝑥 𝐴 + 𝑦 𝑆 + 𝑧 𝑀 =  
𝑧

2
 𝑀2𝐴2𝑆5 + (𝑦 −

5

2
𝑧 − (𝑥 − 𝑧)) 𝑆 + (𝑥 − 𝑧)𝐴𝑆, (3.6) 

 

𝑥 𝐴 + 𝑦 𝑆 + 𝑧 𝑀 =  
𝑧

2
 𝑀2𝐴2𝑆5 + (𝑦 −

5

2
𝑧 −

𝑥−𝑧

2
) 𝑆 + (

𝑥−𝑧

2
)𝐴2𝑆, (3.7) 

 

де x, y, z – коефіцієнти рівнянь, що дорівнюють молярному вмісту фа-

зоутворюючих компонентів дослідних мас (табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.11 – Вміст фазоутворюючих оксидів у складі дослідних мас 

Номер 

реакції 
Шифр маси 

Вміст фазоутворюючих оксидів, мол. долі 

Al2O3 SiO2 MgO 

3.1–3.3 
ЕФУ–1 0,33 0,99 – 

ЕФУ–2 0,33 0,99 – 

3.4–3.7 
ЕФУ–1 0,35 1,06 0,02 

ЕФУ–2 0,34 1,05 0,04 

 

Вихідні дані для термодинамічних розрахунків наведені в табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12  – Термодинамічні константи сполук [81-83] 

Сполука 
∆𝐻298

0  , 

кДж/моль 

∆𝐺298
0  , 

кДж/моль 

Коефіцієнти рівняння 

Ср=f(T) 

a b c 

AS -2730,00 -2560,00 42,24 6 -12,1 

A2S -4620,00* -4375,00* 73,15* 11,6* -23,75* 

A3S2 -7558,76 -7175,38 84,22 20 -25 

M2A2S5 -2190931 -2069212 443,83 0,0258 -386000 

MgO -143198 -136038 10,18 0,00174 -148000 

γ-Al2O3 -1639,55 -1543,60 17,64 12,1 0 

α-Al2O3 -1672,19 -1578,67 27,43 3,06 -8,47 

SiO2 (β-кварц) -860,63 -806,16 11,22 8,2 -2,7 

SiO2 (γ-тридиміт) -858,11 -804,06 3,27 24,8 0 

SiO2 (β-кристобаліт) -858,95 -804,90 4,28 21,06 0 

* термодинамічні константи, розраховані за методом порівняння  
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Для наведених реакцій встановлені рівняння залежності енергії Гіббсу 

від температури, за якими розраховані значення ∆𝐺𝑇
0 в інтервалі температур 

700÷1800 К з урахуванням поліморфних перетворень 

 

-Al2O3    Со1227
 -Al2O3 

і 

β-кварц   Со867
 γ-тридиміт   Со1470

β-кристобаліт 

 

Для розглянутих реакцій фазоутворення в силікатних фарфорових ма-

сах муліто-кремнеземного складу з різним вмістом модифікатору графічні 

залежності ∆𝐺𝑇
0 = 𝑓(𝑇) наведені на рис. 3.11. 

 

 

 

Рисунок 3.11 –  Залежність  ∆G°T  для реакцій утворення муліту, силіманіту 

та кордієриту в модельних композиціях: а) ЕФУ–1; б) ЕФУ–2 

 

Порівняльний аналіз залежностей вказує на те, що для всіх розглянутих 

реакцій зі збільшенням долі доломіту вірогідність протікання реакцій підви-

щується, про що свідчать більш від’ємні значення енергії Гіббсу. Проте, не 

зважаючи на збереження загальної тенденції утворення кристалічних фаз, для 

маси ЕФУ-1 до температури 1300 К реакція утворення муліту A3S2 більш віро-

гідна, ніж кристалізація M2A2S5 та A3S2 за реакцією (3.5). З підвищенням тем-

ператури до 1500 К значення енергії Гіббсу для обох реакцій майже однакові, 
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при подальшому нагріванні переважає утворення одночасно M2A2S5 і A3S2. 

Для маси з більшим вмістом модифікатору ЕФУ-2 на всьому темпера-

турному інтервалі більш від’ємними значеннями, а, відповідно і більшою 

можливістю протікання, характеризується реакція (3.5), що логічно поясню-

ється збільшеною кількістю модифікатора. 

Отримані результати розрахунків є прогнозними і дозволяють оцінити 

приблизний фазовий склад технічної кераміки при заданій температурі випа-

лу. Подальші дослідження впливу модифікатора на процеси фазоутворення 

низькотемпературного фарфору дозволять встановити особливості дії доло-

міту на формування основних кристалічних фаз продуктів випалу дослідних 

мас та визначити оптимальну кількість добавки, що забезпечить максимально 

інтенсивне мулітоутворення. 

Таким чином, теоретичні дослідження дозволили прогнозувати поведі-

нку матеріалу при термосилових навантаженнях та склали основу проекту-

вання складів електрофарфору з комплексом високих експлуатаційних харак-

теристик. Для розробки складів низькотемпературного електротехнічного 

фарфору визначена область системи Na2O–K2O–Al2O3–SiO2, що знаходиться 

у внутрішньому об’ємі елементарного тетраедру NAS6–KAS6–A3S2–S та об-

межена вмістом оксидів, мас. %: SiO2 – 5565; Al2O3 – 2045; K2O – 115; 

Na2O – 110. Композиції обраної області забезпечують  отримання матеріалу 

з максимальним рівнем спікання та заданим фазовим складом в умовах випа-

лу при зниженій температурі (1200 °С).  

Результати оцінки флюсуючої здатності продуктів збагачення лозуват-

ських пегматитів свідчать про доцільність їх використання як флюсуючої 

складової мас за умови використання модифікуючих добавок, здатних прис-

корити утворення розплаву та оптимізувати його реологічні властивості. За 

комплексом теоретичних розрахунків доведена ефективність використання в 

технології електрофарфору вітчизняних пірофілітів, що забезпечать матеріа-

лам високі діелектричні характеристики. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ АЛЮМОСИЛІКАТНОЇ  

СИРОВИНИ 

 

 

4.1. Обґрунтування доцільності використання альтернативної  

мінеральної сировини в технології електротехнічного фарфору  

Розширення сировинної бази за рахунок використання раніше неосво-

єних родовищ, а також вивчення можливості застосування нової мінеральної 

сировини є необхідним для успішного розвитку виробництва електрофарфо-

ру. Дослідження мінеральної сировини вітчизняних родовищ є вельми актуаль-

ним, зважаючи на необхідність  скорочення імпортозалежності українського 

керамічного виробництва. Оскільки сьогодні  щорічний імпорт польових шпатів 

перевищує 300 тис. тон [32], питання технологічної вивченості та придатності 

для використання у промисловості вітчизняної кварц-польовошпатової сирови-

ни набувають особливого значення. Зокрема, край необхідним є пошук польо-

вошпатових матеріалів, які здатні замінити у виробництві  електрофарфору 

сировину, що імпортується з Росії та Фінляндії, при збереженні фарфоровими 

ізоляторами властивостей, регламентованих державним стандартом.  

Враховуючи відомості про позитивний досвід використання пірофілітів 

при виготовленні щільноспеченої кераміки [27, 129], в роботі також досліджу-

вали можливість використання пірофілітвмісної природної сировини як акти-

ватора фазоутворення в умовах низькотемпературного синтезу електрофарфо-

ру. Як відомо, продукти випалу пірофіліту мають високі діелектричні власти-

вості, твердість за шкалою Мооса 6,5 – 7, міцність при стиску до 200 МПа, ви-

соку хімічну стійкість і низьке водопоглинання. Теплове розширення дослід-

них матеріалів максимально проявляється при температурі 800÷1000 °С і не 

перевищує 3,3 % за об’ємом. Цей факт, а також порівняно низький коефіцієнт 

розширення запобігає усадці, підвищує стійкість виробів до утворення трі-

щин у процесі сушки та випалу, а також під час значних термічних наванта-

жень при експлуатації, що викликає інтерес до пірофілітових матеріалів сто-
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совно використання при виготовленні фарфорових ізоляторів  [130-131]. Во-

гнетривкість пірофілітових порід в залежності від якісного та кількісного 

вмісту домішок складає 1550÷1600 °С, що визначає можливість їх викорис-

тання як компонента вогнетривких мас [28]. Втім інформація щодо складу та 

властивостей вітчизняної пірофілітової сировини є дуже обмеженою. Для аналізу 

ефективності використання різних пірофілітвмісних порід інтерес представляє до-

слідження складу та властивостей різних їх проявів.  

 

4.2. Дослідження складу та властивостей пірофілітвмісних матеріалів 

4.2.1. Визначення хіміко-мінерального складу пірофілітвмісних порід 

Кур’янівського родовища 

Наявність в Україні родовищ пірофілітів, а також існуючі відомості 

про їх властивості, визначають необхідність вивчення придатності цього 

виду мінеральної сировини для виробництва різних видів щільноспеченої 

кераміки, зокрема електрофарфору. Мінерально-сировинна база українських 

пірофілітів представлена родовищами, що розташовані в межах Овруцького 

рифта на північному заході Українського кристалічного щита (рис. 4.1). 

Найкрупнішими з них є Нагорянське та Кур’янівське. 

Рудні тіла представлені пластами, лінзами або тілами неправильної фо-

рми потужністю від перших метрів до перших сотень метрів. За мінеральним 

складом переважають пірофілітові і кварц-пірофілітові типи, значно рідше 

присутні серицит-пірофілітові і діаспор-пірофілітові різновиди. Запаси варі-

юють від сотень тисяч до перших десятків млн. тонн. 

З метою встановлення доцільності використання пірофіліту Овруцького 

рифта в складі низькотемпературного електрофарфору, проведені польові робо-

ти на Кур’янівському родовищі Житомирської обл. (географічні координати: 

51º19'01.2"N 28º38'15.2"E). Воно активно розроблялось з 30 до 80 рр. минулого 

століття, сьогодні на даному місці знаходяться руїни промислових споруд, за-

сипане гирло шахти та багато відвалів вскришних порід та руд. Родовище роз-

міщене в густій лісистій місцевості, розсіченій багаточисельними ярами та про-

моїнами глибиною 1,5-2,5 м при ширині 2,5-10 м. Доступ до нього ускладнено. 
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Рисунок 4.1 – Схема геологічної будови Овруцького рифта 
 

1, 2 - товкачівська свита, верхній протерозой: 1 - кварцитові пісковики, 2 - пачки з 

пірофіллітовимі і серицит-пірофіліт-кварцовими сланцями; 3 - збраньківська свита, верхній 

протерозой (трахіандезіти, ріоліти, базальтоіди, прослої пісковиків, в основі місцями базальні 

конгломерати); 4 - пугачівська серія, середній протерозой (сланці кварц-серицитові, пісковики 

поліміктові, різнозернисті кварцити, пластові тіла і дайки діабазів); 5 - кіровоградсько-

житомирський комплекс, нижній протерозой (мігматити); 6 - коростенський і кишинський 

комплекси, нижній-середній протерозой (гранітоїди); 7 – диз’юнктивні порушення; 8 - родови-

ща і прояви пірофілітової сировини 

 

Цифрами 1-9 позначені родовища: 1 – Девошинське; 2 – Млинищівське; 3 – Прилукське; 

4 – Бережестевське; 5 – Можари; 6 – Нагорянське; 7 – Кур’янівське; 8 – Шишалівське; 

9 – Старопереїздівське 

 

Для дослідних робіт з виготовлення електрофарфору, відібрана бороздова 

проба пірофіліту з поверхні рудного відвалу, складеного глинисто-щебнистим 

матеріалом пірофілітвмісних порід. Уламки кремового і рожево-сірого кольору. 

Породи щільні плитчастого вигляду. Структура прихованозерниста, текстура 

тонкосмужчаста, що виражається в ритмічному чергуванні 0,3-1,2 мм прошар-

ків різних відтінків. Пірофіліт забарвлений в рожево-коричневий або жовтува-

то-сірий кольори. Крім того, приблизно третю частину відвала складають слан-

цеваті різновиди пірофіліту. Смужчатість в них менш виражена або повністю 

відсутня, потужність смуг до перших доль міліметрів. 

Як відомо, придатність сировини для виробництва електрофарфору, як 

і властивості ізоляторів, визначаються хімічним складом сировини. Найбільш 

важливими характеристиками є вміст фазоутворюючих оксидів фарфору 

(SiО2, Аl2O3, K2O+Na2O), а також шкідливих домішок (FeO, Fe2O3, МnО, ТiO2 
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тощо). Хімічний склад дослідних пірофілітвмісних матеріалів наведено в 

табл. 2.1.  Аналіз даних хімічного аналізу свідчить, що для кур’янівських 

пірофілітвмісних порід кількість основних породоутворюючих оксидів Al2O3 

та SiO2 сягає 90 %. Вміст оксидів заліза не перевищує 1 %, що дозволяє 

віднести ці матеріали до якісної алюмосилікатної сировини, придатної для 

використання в технології тонкої кераміки. 

Дослідження мінерального складу пірофілітових порід здійснювали з 

використанням петрографічних та рентгенографічних досліджень. З вико-

ристанням петрографії встановлено текстурно-структурні особливості 

кур’янівських пірофілітів. На мікрофотознімках (рис. 4.2) спостерігаються 

тонколусчаті агрегати слюдистої речовини, окремі агрегати пірофіліту в 

міжзеренному просторі кварцитів та скупчення зерен кварцу, що піддалися 

процесу корозії, в пірофілітовому сланці відповідно. 

 

 

Рисунок 4.2 – Текстурно-структурні характеристики пірофілітвмісних 

порід Кур’янівського родовища 

(умови зйомки: збільшення 10х  ніколі ×) 
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Візуальне дослідження зразка пірофіліту показало, що матеріал має 

шарувату структуру і характеризується низькою пластичністю. 

На рентгенограмі дослідної породи (рис. 4.3) ідентифіковано рефлекси 

пірофіліту (d = 0,921; 0,460; 0,3065; 0,2556; 0,2411; 0,230 нм), серициту 

(d = 0,1002; 0,500; 0,4461; 0,2989; 0,2556; 0,2384; 0,200 нм), каолініту 

(d = 0,716; 0,4461; 0,4387; 0,3569; 0,2556; 0,2384; 0,200 нм) та кварцу 

(d = 0,425; 0,3342; 0,2455; 0,2282 нм). Пірофіліт знаходиться у переважній 

кількості. 

 

 

 – (K,Na)Al2(Si,Al)4O10(OH)2  серицит;  – Al2Si4O10(OH)2 пірофіліт; 

 – Al2Si2O5(OH)4 каолініт; Δ – SiO2  кварц 

 

Рисунок 4.3 – Рентгенограма пірофілітової породи Кур’янівського 

родовища 

 

За  даними РФА, проведеного в лабораторії фізичних методів аналізу міне-

ральної сировини, розраховано кількість мінеральних фаз в відібраній пробі, 

об. %: пірофіліт – 51, каолініто-серпентинова група – 25, кварц – 14, слюда – 10. 

Дослідження процесів, що супроводжують термообробку кур’янівської 

пірофілітової сировини проводили з використанням ДТА в інтервалі темпе-
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ратур 20÷1050 °С та РФА. Комплексний аналіз термограми (рис. 4.4) і 

дифрактограми (рис. 4.5) дозволив встановити, що в інтервалі температур 

500÷900 ºС спостерігається поступова деструкція пірофіліту, викликана 

видаленням хімічно зв’язаної вологи (ендоефект значної інтенсивності, що 

супроводжується втратою ваги). При подальшому нагріванні відбувається 

кристалізація нової фази – муліту (екзоефект з максимумом при 980 ºС). 

 

 

Рисунок 4.4 – Термограма кур’янівського пірофіліту 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Рентгенограма продуктів випалу пірофіліту Кур’янівського родовища 

 

Дослідження продуктів випалу пірофілітової сировини при температурі 

1200 °С дозволило встановити, що у фазовому складі переважають фази му-

 –муліт;  

Δ – кварц  
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літу  (d = 0,540; 0,3438; 0,3396; 0,2891; 0,2701; 0,2552; 0,2434; 0,2298; 0,2215; 

0,2282 нм) та кварцу (d = 0,426; 0,3345; 0,2458; 0,2282; 0,2215; 0,1981 нм). 

В цілому процеси фазоутворення при термообробці дослідної пірофі-

літвмісної породи можуть бути представлені у вигляді наступної реакції 

 

 

З наведених даних видно, що супутнім продуктом реакції є кремнезем, 

який трансформується в α-форму.  

Слід зазначити, що присутність водяної пари, яка утворюється при де-

гідратації матеріалу, є  потужним мінералізуючим фактором. Випал покращує 

електроізоляційні характеристики пірофіліту, що дозволяє використовувати 

його для виготовлення високоякісних фарфорових ізоляторів. Пірофіліт також 

може знайти застосування при виробництві радіокераміки, яка займає проміж-

не положення між твердим електротехнічним фарфором та новими видами 

щільної установочної кераміки. 

4.2.2. Визначення хіміко-мінерального складу кварц-пірофілітових по-

рід Чистогорівського родовища 

Для порівняння проведені дослідження кварц-пірофілітових метасоматитів 

Чистогорівського родовища (Південний Урал), яка за даними роботи [132] є най-

кращою на теренах Росії за якісними характеристиками. Порода має світло-сірий 

колір із зеленуватим відтінком. За даними петрографічних досліджень (рис. 4.6) 

текстура породи гранолепідобластова: лусочкові агрегати слюдистої сировини 

розміром 0,01÷0,05 мм обволікають зерна кварцу та їх зростки розміром 0,1÷0,5 

мм. Мінеральний склад породи, мас. %: кварц – 30; серицит – 5; пірофіліт – 65. 

Для хімічного складу чистогорівського кварц-пірофіліту (див. табл. 2.1) 

характерний низький вміст оксидів заліза (0,06 мас. %), титану (0,37 мас. %) та 

мангану (до 0,01 мас. %), що дозволяє припускати можливість їх використання 

в технології електрокераміки, зокрема електротехнічного фарфору. Співвід-

ношення оксидів Al2O3 : SiO2 = 1 : 4 при їх сумарній кількості 95,5 мас. %. 

. 
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Рисунок 4.6 – Текстурно-структурні характеристики чистогорівського 

кварц-пірофіліту 

 

Дослідження процесів, що супроводжують термообробку породи 

здійснювали комплексним методом з використанням ДТА та РФА. Отримана 

термограма представлена на рис. 4.7. Як видно з рисунку, при нагріванні 

кварц-пірофіліту в інтервалі температур 400÷1000 °С відбувається поступова 

втрата ваги, викликана видаленням хімічно зв’язаної вологи внаслідок посту-

пової деструкції гратки пірофіліту. Максимуму глибокого ендоефекту при 

722 °С, який характеризує інтенсивність процесу дегідратації пірофіліту, 

відповідає зменшення маси зразка майже на 3 % за рахунок втрати вологи. 

При температурі 1000 °С з продуктів руйнування пірофіліту починає формува-

тись нова кристалічна фаза, яка за даними РФА ідентифікована як муліт. Мак-

симум реакції мулітоутворення спостерігається при 1136 °С. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Термограма кварц-пірофілітової чистогорівської породи 

1 – зерна кварцу; 

2 – агрегати пірофіліту  
 

0,2 mm 
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У складі продуктів випалу (рис. 4.8) дослідного матеріалу аналогічно 

кур’янівській породі ідентифіковані муліт і кварц.  

 

 – муліт, Δ – кварц 
 

Рисунок 4.8 –  Рентгенограма продуктів випалу чистогорівського 

кварц-пірофіліту 

 

Результати досліджень свідчать, що при нагріванні чистогорівської пірофі-

літвмісної породи формування мулітової фази відбувається без утворення проміж-

них сполук. Це вказує на доцільність її використання як компонента, здатного ін-

тенсифікувати мулітоутворення при випалі мас низькотемпературного фарфору. 

 

4.3. Дослідження альтернативної кварц-польовошпатової сировини 

4.3.1. Плагіоклаз-серицити родовища Степове 

Великий інтерес для технології електрокераміки представляють серици-

тові породи,  цінність яких обумовлена високими діелектричними властивостя-

ми матеріалів, завдяки кристалічній структурі основного породоутворюючого 

мінералу. Як відомо, продукти термообробки серицитових порід відрізняються 

високим електроопором та низькою діелектричною проникністю [133]. Поєд-

нання діелектричних властивостей матеріалів з високою хімічною стійкістю і 

механічною міцністю роблять серицит цінним сировинним матеріалом у вироб-

ництві електротехнічної кераміки для використання в електро- і радіотехніці.  

Найбільші родовища серицитвмісних порід відомі в Індії, Бразилії, 

США, Кореї, Китаї, Канаді, Танзанїі, Росії і Південно-Африканській Респуб-

ліці. В Україні всі відомі прояви серицитвмісних порід зосереджені в трьох 

районах: в межах Українського щита в Приазовському та Північно-

Західному, а також в Рахівському районі на Закарпатті. 
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Як такі досліджували плагіоклаз-серицити родовища Степове (Челябін-

ська обл., Росія). Проба для досліджень відібрана на південно-східному фланзі 

родовища. Плагіоклаз-серицитовий метасоматит світло-сірого кольору зі слаб-

ким зеленуватим відтінком, дрібно- та скритозернистий з рідкими виділення-

ми агрегатів мусковіту (розміром 0,5-1,5 мм), що «іскряться», з зеленувато-

кремовими плямами, які виконані скритолусчатою слюдистою речовиною. 

Процеси, що супроводжують нагрівання плагіоклаз-серицитової породи до-

сліджували з використанням ДТА та РФА, результати яких наведені на рис. 4.9. 

 

 

а) 
 

 

∆ – 3Аl2O3·2SiO2;    ▲ – SiO2;       ●  –  β-кварц 

б) 

 

Рисунок 4.9 – Термограма плагіоклаз-серицитової породи  (а) 

та рентгенограма продуктів її випалу (б) 
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Мінеральній склад плагіоклаз-серициту представлений (об. %): плагіо-

клаз – 5÷20; серицит – 80÷95. Акцесорні мінерали представлені кварцом, ка-

льцитом, хлоритом, каолінітом.  

Як видно з поданих даних, при нагріванні плагіоклаз-серицитової по-

роди відбувається поступова втрата ваги за рахунок видалення конституцій-

ної вологи з гратки гідрослюдистої складової матеріалу, що відбувається в 

інтервалі температур 400÷1000 °С. Максимум реакції дегідратації плагіоклаз-

серициту спостерігається при 783 °С. При подальшому нагріванні плагіоклаз-

серицитових матеріалів на фоні часткового плавління відбувається утворення 

муліту. Максимум реакції мулітоутворення спостерігається при 1157 °С. 

Продукти випалу плагіоклаз-серициту містять муліт, а також високотемпера-

турні та низькотемпературні фази кварцу. 

Для хімічного складу степового плагіоклаз-серициту (див. табл. 2.1) харак-

терний вміст оксидів заліза (0,47 мас. %), в той час як кількість оксиду титану у 

порівнянні з іншими сировинними матеріалами є досить високою (1,49 мас. %). 

Співвідношення оксидів Al2O3 : SiO2 = 0,85 : 1 при їх сумарній кількості 

82,34 мас. %. Кількість лужних оксидів становить 9,87 мас. % при калієвому 

модулі K2O : Na2O = 5,21, що свідчить про перспективність використання 

плагіоклаз-серициту в якості флюсую чого компонента електротехнічного 

фарфору.  

 

4.3.2. Лозуватський польовошпатовий матеріал 

Україна має значні запаси кварц-польовошпатової сировини пегмати-

тового характеру, гранітів та інших порід, багатих на лужні алюмосилікати. 

Більшість кристалічних утворень Українського кристалічного щита  склада-

ються з кварц-польовошпатових матеріалів, які за умови проведення  збага-

чувальних заходів, досягають рівня якості, необхідного для технології фар-

форо-фаянсових виробів.  

Налагодження випуску високоякісного польовошатового концентрату для 

керамічних виробництв України, зокрема для підприємств з виробництва техніч-
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ного фарфору, є неодмінною умовою виключення сировинної імпортозалеж-

ності та стабільної роботи вітчизняних виробників. 

Одним з перспективних родовищ в складі Українського кристалічного 

щита є Лозуватське родовище пегматитів (Кіровоградська область), яке 

експлуатується ТОВ «Георесурс». Родовище пегматитів розташовано в 1 км 

на південь від с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської обл. 

Географічні координати родовища: СхД 32°21'03”, ПнШ  48°10'15”. Площа 

ділянки становить 7,86 га.  Пегматити мають світло-бежевий колір та відрізня-

ються наявністю сірих включень.  За макроскопічною характеристикою ці поро-

ди за їх текстурою можна віднести до масивних однорідних порід. 

Спеціалістами підприємства розроблений метод збагачення пегматитів, 

який дозволяє не лише видаляти темнозабарвлені залізовміщуючі породи, що 

погіршують якість кварц-польовошпатової сировини, але й отримувати про-

дукти із заданим мінеральним складом. Технологія збагачення пегматитів 

реалізована шляхом створення цеху збагачення. На сьогодні ТОВ “Георе-

сурс” має ліцензію на промислову розробку пегматитів Лозуватського родо-

вища Кіровоградської області із загальними запасами 6 млн. т. 

В результаті збагачення природних пегматитів шляхом комбінування різ-

ної кількості альбітової, ортоклазової та кварцової складових отримують кілька 

сумішей, які придатні для використання в різних керамічних технологіях: 

- польовошпатовий матеріал (ПШМ); 

- кварц-польовошпатовий матеріал (КПШМ); 

- кварцовий продукт; 

- відход збагачення (пил). 

Пегматити Лозуватського родовища придатні для багатьох напрямків 

використання. Мінеральний склад пегматиту представлений на рис. 4.10, ха-

рактеризується підвищеною кількістю біотіту та альбіту, та меншою кількіс-

тю кварцу та мікрокліну у порівняно рівних співвідношеннях. Розрахунковий 

мінеральний склад породи містить, об. %: ортоклаз – 28,46, альбіт – 31,04; 

каолініт – 5,6, вільний кварц – 34,88. 

Поглиблена переробка пегматитів, що здійснюється в цеху збагачення з 

річною продуктивністю до 50 тис. т., дозволяє зменшити вміст вільного ква-
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рцу (SiO2) з 37 до 12  мас. % і оксиду заліза (Fе2О3) з 1,3 до   0,15 мас. %; 

підвищити вміст лужних оксидів (К2О+ Νа2О) з 8÷9 до 12 мас. %. При цьо-

му збільшується калієвий модуль з 1,6 до 2,2. 

 

 – SiO2 (кварц),  – KAS6 (мікроклін), Δ – NAS6 (альбіт),  – біотит 

Рисунок 4.10 – Рентгенограма Лозуватського пегматиту 

 

ПШМ є продуктом поглибленої переробки пегматитів, яка передбачає 

дроблення та тонке подрібнення пегматиту, повітряну сепарацію для вида-

лення домішок легких фракцій (мусковіт та ін.), класифікацію за крупністю, 

електричну сепарацію для видалення вільного кварцу та регулювання каліє-

вого модуля продукту збагачення, а також магнітну сепарацію з сильним по-

лем (до 1,4 Тл) для видалення слабомагнітних фемічних мінералів (гранат, 

біотит тощо). Використання збагачувальної установки дозволяє одержувати 

високоякісний польовий шпат за ГОСТ 7030–75. Хімічний склад лозуват-

ського ПШМ наведено в таблиці 2.1.  

Аналіз даних хімічного складу ПШМ свідчить, що вміст забарвлюючих 

оксидів у складі дослідних матеріалів становить лише 0,1 мас. %. За класифіка-

ційними ознаками матеріал містить Σ (K2O + Na2O) = 12,21 мас. % при спів-

відношенні K2O/Na2O = 2,09. Вільний кварц міститься в породі в кількості 

2 Θ, град 
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11,3 %. За всіма ознаками матеріал відповідає вимогам [37] і є перспективним 

для використання в технології електрофарфору. 

 

4.4. Визначення радіаційних властивостей 

Природні радіонукліди створюють в матеріалах дозу зовнішнього та 

внутрішнього опромінення людей. При цьому доза зовнішнього опромінення 

суттєво залежить від концентрації довгоживучих ПРН – 40K, 226Ra и 232Th, які 

є присутніми практично у всіх гірських породах, що використовуються в 

якості мінеральної сировини в промисловій індустрії. 

В залежності від величини ефективної питомої активності ПРН за ра-

діаційною безпекою матеріали поділяються на три класи, відповідно до  

яких визначають можливі області їх використання.  У зв’язку з цим прове-

дено вивчення радіаційних властивостей дослідних пірофілітвмісної та 

польовошпатової сировини за методикою, викладеною в п. 2.4.3. 

Як відомо, природна мінеральна сировина характеризується певним рівнем 

радіоактивності через присутність мінералів, що містять радіоактивні елементи. 

Так, наприклад, складові пегматитів польові шпати містять 40К, слюди – 40К і 

232Th тощо.  Враховуючи, що Кур’янівське родовище розташоване в Житомирсь-

кій області, наближеній до чорнобильської зони відчуження, дослідження радіа-

ційних властивостей є необхідним і для пірофілітових порід у відповідності з 

міжнародними нормами. Гама-спектри, представлені на рис. 4.11, свідчать про 

те, що у складі дослідних матеріалів зафіксована присутність наступних природ-

них радіонуклідів: 232Th, 226Ra, 40К, а для пірофілітвмісної породи ще й 137Сs. 

Результати гама-спектрометричного дослідження порід (табл. 4.1) пока-

зали, що до їх складу  входять природні радіонукліди  ПРН: 40К (β, γ – випромі-

нювачі) та представники радіоактивних сімейств 226Ra, 232Th, 132Cs (α, γ – випро-

мінювачі). Основний вклад до сумарної активності дослідної пірофілітвмісної 

породи Кур’янівського родовища вносять ізотопи 40К і 232Th. В той час як для ло-

зуватського ПШМ – переважно ізотопи 40К. 
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Рисунок 4.11 – Гама-спектри дослідних матеріалів 

 

Радіоактивність сировини, оцінювали за показником ефективної пито-

мої активності (Сеф), розрахованої за формулою (2.12). 

 

 

кур’янівська пірофілітвмісна порода 

лозуватський ПШМ 
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Таблиця 4.1 – Результати гама-спектрометричного аналізу дослідної 

алюмосилікатної сировини 

Дослідна проба 

Питомі радіоактивності 

нуклідів, Бк/кг  (доля, %)  
Сума питомих 
активностей, 

Бк/кг  

Сеф, 

Бк/кг  
232Th  226Ra  40К  132Cs  

Кур’янівський 

пірофіліт  

187 

(40,1)  

39,7 

(8,5)  

229 

(48,9)  

11,7 

(2,5)  
467,4  305  

Лозуватський 

ПШМ 

14,2  

(0,72)  

16,6 

(0,85)  

1930 

(98,4)  
–  1961  199,7  

 

Згідно величини Сеф, для обох дослідних порід виконується умова 

Сеф ≤ 370 Бк·кг-1, хоча для кур’янівського пірофіліту значення показника 

ефективної питомої активності значно перевищує це ж значення для ПШМ.  

За радіаційною безпекою матеріали відносяться до 1 класу та можуть вико-

ристовуватись у якості сировини при виготовленні керамічних матеріалів 

широкого вжитку без обмежень [134-135]. 

Таким чином, проведені експериментальні дослідження альтернативної 

алюмосилікатної сировини дозволяють рекомендувати пірофілітвмісні, пла-

гіоклаз-серицитові та польовошпатові матеріали у виробництві низькотемпе-

ратурного фарфору електротехнічного призначення. Тим не менш, для вико-

ристання пластичного способу формування мас на основі непластичної піро-

філітвмісної сировини до складу сировинних сумішей необхідно обов’язково 

вводити добавки пластичних глин. Для отримання щільноспечених виробів 

фарфорова композиція має містити польовошпатові матеріали, в тому числі 

плагіоклаз-серицитові породи. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ 

 

5.1. Проектування мас та визначення властивостей низькотемператур-

ного електрофарфору  

5.1.1. Визначення вмісту та співвідношення основних компонентів мас 

та оптимальної кількості модифікатора 

В ході теоретичних досліджень (див. п. 3.2) обґрунтована область скла-

дів чотирикомпонентної системи для отримання електротехнічного фарфору 

зі зниженою температурою випалу. З метою інтенсифікації спікання та мулі-

тоутворення в умовах низькотемпературного синтезу фарфору необхідним є 

модифікування фарфорових мас за рахунок введення добавок, здатних при-

скорити утворення розплаву, а також створити умови для форсованого утво-

рення мулітової фази.  

Базуючись на результатах попередніх досліджень [136], як модифікатор 

розплаву використовували доломіт ямський. В технології щільноспечених ке-

рамічних матеріалів накопичено значний науковий та практичний досвід інтен-

сифікації випалу за рахунок добавок, що містять оксиди CaO та MgO. В роботах 

[137, 18] відмічається, що при їх введенні до складу керамічних мас змінюється 

структура та властивості розплаву, утвореного в масі під час нагрівання та при-

скорюється процес розчинення твердих решток каолініту і кварцу, що в цілому 

створюює умови для інтенсивного спікання кераміки. Як інтенсифікатор мулі-

тоутворення до складу мас вводили пірофіліт кур’янівський. В літературі 

зустрічаються відомості щодо мінералізуючої дії пірофіліту при синтезі керамі-

чних та вогнетривких матеріалів і, зокрема, вказується на його позитивний 

вплив з точки зору утворення мулітової фази [138-141]. 

Відомо, що діелектричні властивості матеріалу зумовлені, в першу чергу, 

його щільністю, яку можна регулювати шляхом підбору сировинних компонен-

тів та їх співвідношення в шихті. При цьому головна роль належить глинистій 
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складовій, яка надає керамічним масам пластичності та забезпечує основні про-

цеси фазоутворення кераміки. В процесі випалу іони алюмінію завдяки дифузії 

з дегідратованого каолініту переходять до польовошпатового розплаву, утво-

рюючи умови для кристалізації фази муліту. І муліт, і збагачена глиноземистою 

та кремнеземистою складовими склофаза, утворені в результаті охолодження 

фарфору, сприяють  підвищенню механічної міцності і термостійкості, що, в 

свою чергу, збільшує електричну міцність фарфорових ізоляторів. 

Зазвичай глинистий компонент фарфорових мас складається з каоліні-

то-гідрослюдистої глини і каоліну. Доцільним є встановлення оптимального 

співвідношення цих компонентів в складі маси для визначення його впливу 

на спікання та мулітоутворення для подальшої оптимізації мас низькотемпе-

ратурного електрофарфору та отримання виробів з комплексом високих екс-

плуатаційних властивостей. 

Як глинисту складову фарфорових мас використовували каолін Поло-

зького родовища та глину Веско-Екстра, співвідношення яких у складі мас 

змінювали від 1 : 3 до 1 : 1. Як флюсуючий компонент застосовували продукт 

збагачення пегматитів Лозуватського родовища – ПШМ. В ролі кварцової 

складової мас використовували кварцовий пісок Новоселівського родовища. 

Окрім основних компонентів до складу мас вводили добавки: пірофіліт 

Кур’янівського родовища як мінералоутворюючу складову, доломіт (понад 

100 % на суху речовину) – як модифікатор розплаву. Склади мас знаходились 

в наступних межах концентрації компонентів, мас. %: (глина + каолін) – 40; 

(пшм + пірофіліт) – 39÷43; пісок кварцовий – 15; доломіт – 2÷6. 

З метою визначення оптимального співвідношення глинистих компо-

нентів та кількості добавки-модифікатора (доломіту), реалізований повний 

факторний експеримент типу 22. Як змінні фактори обрано вміст доломіту та 

співвідношення каолін : глина. За нульовий рівень обрані наступні значення 

факторів: вміст доломіту – 4 мас. %; вміст глини – 32 мас. %:  

𝑧1
0 =

0,06 + 0,02

2
= 0,04 , 



121 
 

𝑧2
0 =

0,39 + 0,25

2
= 0,32 . 

Крок варіювання становив: для доломіту – 2 мас. %, для глини – 7 мас. %. 

 

∆𝑧1 =
0,06 − 0,02

2
= 0,02 , 

∆𝑧2 =
0,39 − 0,25

2
= 0,07 . 

Натуральний план експерименту наведений в табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – План-матриця та натуральний план експерименту 

№ досліду X1 X2 доломіт, мас. % глина, мас. % 

1 + 1 + 1 6 39 

2 + 1 – 1 6 25 

3 – 1 + 1 2 39 

4 – 1 – 1 2 25 

 

У відповідності до задач дослідження як відгуки обрані властивості 

фарфору, що обумовлюють його якісні характеристики: водопоглинання 

(W, %) та інтенсивність рефлексів муліту, яка непрямо може свідчити про 

кількість та морфологію кристалів. 

Дослідні зразки виготовляли за методикою, наведеною в розділі 2.1. Випал 

зразків здійснювали в лабораторній муфельній печі при температурі  

1200 °С. Загальна тривалість підйому температури склала 12 годин, експозиція 

1 год. при максимальній температурі. Після охолодження зразків в печівизначали 

їх водопоглинання та визначали інтенсивність рефлексів муліту за даними  РФА. 

Обробка результатів повнофакторного експерименту дозволила вста-

новити рівняння регресії, що адекватно описують залежності водопоглинан-

ня зразків та інтенсивності мулітоутворення від вмісту Ca-Mg-вмісного мо-

дифікатора (доломіту) та зміни співвідношення каолін : глина, яке відбува-

лось за рахунок  зменшення глинистої частини. Отримані математичні зале-

жності мають наступний вигляд: 
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Перевірка однорідності дисперсії виконана за критерієм Кохрена, розрахун-

кове значення якого дорівнює 0,5572 для водопоглинання; 0,5182 для інтенсивнос-

ті рефлексів муліту. Табличне значення Gтабл = 0,7679, тобто виконується умова 

Gp < Gтабл. Оцінена значимість коефіцієнтів tj, мінімальні значення яких дорівню-

ють 4,13 та 9,96 відповідно, що перевищує критерій Ст’юдента tтабл = 2,31. 

Адекватність моделі оцінена за критерієм Фішера: Fр = 0,3616 (для водопоглинан-

ня); Fр = 0,3409 (для інтенсивності рефлексів муліту). Умова Fр < Fтеор (5,3177) ви-

конується, тому рівняння адекватно описують дослідні процеси. 

Графічна інтерпретація встановлених залежностей представлена на 

рис. 5.1. Суцільною лінією позначені ізолінії для водопоглинання; пунктирною 

лінією – ізолінії, що позначають інтенсивність основного рефлексу муліту. 

 

 

Рисунок 5.1 – Залежності водопоглинання та ступеню мулітизації 

зразків від концентрації доломіту та співвідношення каолін : глина 
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Отримані дані свідчать про те, що необхідний рівень спікання фарфору 

досягається за умови введення доломіту в кількості не більше 4 %, оскільки 

при подальшому збільшенні доломіту спостерігається високотемпературна 

деформація зразків, яка проявляється у незначному спученні. Співвідношення 

каолін : глина має чітко виражений вплив на досліджені властивості. Найкращі 

показники водопоглинання мали зразки, для яких це співвідношення склало 

1 : 3. Зі зміною співвідношення до 1 : 1 зразки з мінімальним вмістом доломіту 

(2 мас. %) мали незадовільне водопоглинання (W = 0,16 %), що можна поясни-

ти недостатньою кількістю утвореного розплаву при спіканні матеріалу. Та-

кож ці зразки характеризуються мінімальною інтенсивністю рефлексів муліту, 

що можна пояснити незавершеністю процесів мулітоутворення, зокрема утво-

ренням вторинного муліту внаслідок перекристалізації через розплав.  

Для зразків, що містили максимальну кількість доломіту (6 мас. %), ін-

тенсивність мулітоутворення зростає, проте рівень водопоглинання не задо-

вольняє вимоги до виробів електротехнічного фарфору [74]. 

Таким чином, для подальшої роботи обрано фарфорові маси, які харак-

теризуються співвідношенням каолін : глина = 1 : 3 та містять доломіт в 

кількості 2 та 4 мас. %. Результати повного факторного експерименту дають 

підставу припускати, що використання цих складів дозволить забезпечити 

при зниженій температурі синтезу електрофарфору максимальний рівень спі-

кання та високі експлуатаційні властивості виробів. Для розроблених мас в 

подальшому використовували маркування МК–1 (для маси з 2 мас. % доло-

міту) та МК–2 (відповідно для маси з 4 мас. % доломіту). 

Для визначення рівня експлуатаційних властивостей розроблених мас, 

в лабораторних умовах виготовлена партія зразків форма та розміри яких 

(див. п. 2.4) відповідали діючому стандарту, що регламентує методи вимірю-

вання  електрофізичних та механічних характеристик, які визначають  якість 

виробів з електрофарфору [85].  

Експериментальним шляхом визначали наступні електрофізичні влас-

тивості: 
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 електричну міцність Епр, кВ∙мм –1 (f = 50 Гц); 

 тангенс кута діелектричних втрат tg δ∙103 (f = 50 Гц); 

 питомий об’ємний опір при постійному струмі ρV,  Ом∙см (t = 20 °C); 

 відносну діелектричну проникність ε (f = 50 Гц). 

Результати вимірювань представлені в табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Електрофізичні властивості зразків низькотемпературного 

фарфору 

Шифр зразка Епр, кВ∙мм –1 tg δ∙103 ρV,  Ом∙см ε 

МК–1 27 12,11 4,01∙1014 3,38 

МК–2 28 12,27 3,0∙1014 2,68 

 

Аналіз табличних даних свідчить про те, що зразки, отримані з викори-

станням мас МК–1 та МК–2 мають високий рівень електрофізичних власти-

востей і задовольняють вимоги до виробів з силікатного фарфору електротех-

нічного призначення (підгрупа 110), що регламентуються ГОСТ 20419-83. 

Величина діелектричної проникності отриманих матеріалів є меншою, 

ніж її показник, регламентований діючим стандартом,  проте за даними робо-

ти [6] на практиці для сучасних фарфорових ізоляторів менше значення цього 

показника є більш прийнятним. Це пояснюється тим, що діелектрична про-

никність кераміки відображає її поляризованість, яка  виявляється у зміщені 

структурних елементів кристалічної решітки фаз у складі фарфору зі свого 

нормального положення під впливом електричного поля. Відповідно зі збі-

льшенням значення цього показника  порушення кристалічної гратки внаслі-

док перерозподілу електростатичних сил, що діють всередині кристалу, бу-

дуть відбуватись в більшій мірі. Певною мірою ε характеризує міцність елек-

тростатичних зв’язків кристалічної решітки матеріалу, тому є найважливі-

шою властивістю будови керамічного діелектрика. 

Визначення фізико-механічних властивостей зразків показало, що зраз-

ки, виготовлені з маси МК–2 за показниками уявної щільності (2,82 г/см3 ), 

водопоглинання (0,1 %) та міцності на згин (60,6 МПа) поступаються зраз-
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кам, з маси МК–1 (ρуяв = 2,85 г/см3; W = 0 %; σзг = 62 МПа). Це, на нашу думку, 

пояснюється негативним впливом доломіту, надлишкова кількість якого 

спричиняє розрихлення структури матеріалу внаслідок утворення замкнутих 

пор, які виникають при відновленні оксиду заліза (Fe2O3→FeO) та в процесі 

плавління компонентів маси. 

Для порівняння досліджували властивості маси МК-1Ч, хімічний склад 

якої є аналогічним складу маси  МК-1. Особливістю цієї маси є те, що піро-

філітова складова представлена чистогорівським кварц-пірофілітом в кілько-

сті 10 мас.%, а флюсуючий компонент представлений комплексним плавнем, 

що містив лозуватський ПШМ та степовий плагіоклаз-серицит у співвідно-

шенні 0,8 : 1 при їх сумарному вмісті 62,93. Відмінністю даної маси є майже 

повна відсутність кварцового піску, що, на нашу думку, може поліпшити 

властивості виробів, оскільки наявність кварцу з розміром більше ~ 10 мкм  в 

структурі фарфору спричиняє збільшення напруг на границі зерен та скло-

фази і, як наслідок, викликає руйнування ізолятора.  

За результатами досліджень зразки, виготовлені з маси МК-1Ч, характе-

ризуються наступними властивостями: водопоглинання W = 0,1 %; уявна 

щільність ρуяв = 2,83 г/см3 ; міцність на згин σзг = 61 МПа; питомий електрич-

ний опір ρV = 6·1013 Ом∙см; відносна діелектрична проникність ε = 6,0; тангенс 

кута діелектричних втрат tg δ∙103 = 12,2; електрична міцність Епр = 26 кВ∙мм –1. 

Порівняльний аналіз отриманих результатів вказує на те, що маса з 

кур’янівським пірофілітом та лозуватським пегматитом має переваги за та-

кими властивостями як водопоглинання W, питомий електричний опір ρV, 

електрична міцність Епр тощо. Тому на наступному етапі досліджень для 

отримання низькотемпературного електрофарфору використовували виклю-

чно вітчизняну сировину. Як базова при оптимізації складу сировинної ком-

позиції обрана маса МК–1, яка за температури випалу 1200 °С забезпечує 

отримання електрофарфору з високим рівнем експлуатаційних властивостей, 

що відповідають вимогам діючого стандарту. 
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5.1.2 Оптимізація складу сировинних композицій для отримання елект-

ротехнічного фарфору із зниженою температурою випалу 

Для вирішення задачі оптимізації фарфорових мас та дослідження вза-

ємозв’язку «склад – властивість» доцільним є залучення методу симлекс-

решітчатого планування експерименту з використанням планів Шеффе, суть яко-

го полягає в отриманні аналітичної залежності будь-якої властивості суміші від її 

складу з використанням спеціальних алгоритмів. Це дозволить встановити опти-

мальну кількість кожного компонента сировинної композиції, що, в свою чергу, 

забезпечить стабільно високий рівень електротехнічних та фізико-механічних 

властивостей матеріалу. 

Вміст компонентів сировинних сумішей варіювали в межах (мас. %):  

– кварцова та польовошпатова сировина (кварцовий пісок, ПШМ) – 30÷50; 

– глиниста сировина (глина та каолін)   – 40÷60;  

– пірофілітвмісна сировина  – 10÷30. 

При цьому кількість кварцового піску була сталою і дорівнювала 

15 мас. %. Всі маси містили 2 мас. % доломіту (понад 100 мас. % на суху речо-

вину). Область факторного простору, в якій проводився експеримент, та симп-

лекс-решітка неповного 3-го порядку у графічному вигляді наведені на рис. 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – Симплекс-решітчате планування експерименту 
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Факторами, за якими проводилося планування були суміші сировинних 

компонентів, а саме:  ПШМ+кварцовий пісок+доломіт; глина+каолін; пірофіліт. 

Дослідження та обробка результатів планованого експерименту проводилися 

в системі координат «Хn» у трикутнику Х1 – Х2 – Х3. План експерименту у 

кодованому та натуральному вигляді наведено у табл. 5.3. 

У відповідності до за-

дач дослідження за методи-

ками, викладеними у розділі 

2.1 виготовлені зразки, ших-

тові склади яких наведено в 

табл. 5.4, а зовнішній вигляд 

представлено на рис. 5.3. Як 

відгуки досліджені наступні 

властивості, що характеризу-

ють ступінь спікання фарфо-

ру: водопоглинання (W,%), 

лінійна вогнева усадка 

(Lвогн ,%) та інтенсивність му-

літоутворення (за основними 

рефлексами муліту згідно да-

них РФА). Середні арифметичні значення трьох паралельних   вимірювань зазна-

чених властивостей зразків, отриманих при температурі випалу 1200 °С предста-

влені в табл. 5.4. 

Обробку результатів планованого експерименту здійснювали з викори-

станням програми «STATISTICA».   

Встановлено закономірності, що визначають вплив співвідношень 

складових мас електрофарфору на властивості зразків, випалених при 

1200 С. Графічна інтерпретація отриманих залежностей для мас представле-

на у вигляді ізоліній рівних значень дослідних властивостей на трикутних 

діаграмах «склад  властивість» (рис. 5.4). 

 
 

Рисунок 5.3 – Зовнішній вигляд зразків, 

виготовлених у відповідності до планованого 

експерименту 
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Таблиця 5.3 – План експерименту в кодованому та натуральному масштабі факторів 

Координата 

точки 

Кодовані фактори Натуральні фактори 

х1 х2 х3 
ПШМ, кварцовий 

пісок, ССМ 
Глинисті Пірофіліт 

Х1 1 0 0 50 40 10 

Х2 0 1 0 30 40 30 

Х3 0 0 1 30 60 10 

Х12 0,5 0,5 0 40 40 20 

Х13 0,5 0 0,5 40 50 10 

Х23 0 0,5 0,5 30 50 20 

Х123 0,33 0,33 0,33 36,67 46,67 16,66 

КТ1 0,7 0,15 0,15 44 43 13 

КТ2 0,15 0,15 0,7 33 43 24 

КТ3 0,15 0,7 0,15 33 54 13 
 

Таблиця 5.4 – Шихтові склади дослідних мас та властивості зразків, отриманих при 1200 °С 

Координата 

точки 

Компоненти шихтового складу, мас. % Властивості зразків електрофарфору 

глина каолін ПШМ пірофіліт 
кварцовий 

пісок 
доломіт W,% Lвогн,% 

Інтенсивність 

рефлексів 

Х1 30 10 35 10 15 2 0,06 11,5 1,00 

Х2 30 10 15 30 15 2 0,16 16,5 1,47 

Х3 45 15 15 10 15 2 0,15 16,5 1,53 

Х12 30 10 25 20 15 2 0,03 14,6 1,31 

Х13 37,5 12,5 25 10 15 2 0,16 15,7 1,41 

Х23 37,5 12,5 15 20 15 2 0,06 15,6 1,55 

Х123 35 11,67 21,67 16,66 15 2 0,22 15,6 1,45 

КТ1 28,67 14,33 29 13 15 2 0,09 14,8 1,16 

КТ2 28,67 14,33 18 24 15 2 0,14 16,6 1,49 

КТ3 40,5 13,5 18 13 15 2 0,05 15,4 1,42 

1
2
8
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Рисунок 5.4 – Залежності «склад – властивість» для мас електротехнічного фарфору: 

а) – усадка, %; б) – водопоглинання, %; в) – інтенсивність рефлексів муліту за даними РФА 

 

�̂� = 11,5𝑥1 + 16,5𝑥2 + 16,5𝑥3 + 
+2,4𝑥1𝑥2 + 6,8𝑥1𝑥3 − 3,6𝑥2𝑥3 + 3,9𝑥1𝑥2𝑥3 

�̂� = 0,06𝑥1 + 0,16𝑥2 + 0,15𝑥3 − 

−0,32𝑥1𝑥2 + 0,22𝑥1𝑥3 − 0,38𝑥2𝑥3 + 4,05𝑥1𝑥2𝑥3 

 

�̂� = 𝑥1 + 1,47𝑥2 + 1,53𝑥3 + 0,3𝑥1𝑥2 + 

+0,58𝑥1𝑥3 + 0,2𝑥2𝑥3 − 0,09𝑥1𝑥2𝑥3 

 

1
2
9
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В результаті отримані математичні моделі (рис. 5.4) у вигляді поліному 

неповного третього порядку  

 

�̂� = 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝛽123𝑥1𝑥2𝑥3, 

 

де  βij – коефіцієнти поліному; xi – кодовані значення факторів. 

 

Аналізуючи отримані залежності властивостей фарфору від його складу, 

можна зробити наступні висновки. Мінімальною усадкою до 14 % характери-

зуються зразки, склади яких містять більшу кількість ПШМ (від 25 до 

35 мас. %). При збільшенні вмісту глинистих матеріалів та пірофіліту усадка 

фарфору збільшується та досягає 16 %. Для залежності водопоглинання від 

складу матеріалу оптимальними є дві області, що характеризуються мінімаль-

ними значеннями (~ 0,06 %). Проте область з мінімальною кількістю польово-

го шпату має високі значення усадки, що негативно позначиться при вироб-

ництві ізоляторів, де необхідною умовою є точність розмірів. Інша область 

оптимальних значень водопоглинання характеризується максимальною кількі-

стю ПШМ при одночасно мінімальній кількості глинистих матеріалів. При 

цьому кількість пірофіліту може досягати до 20 мас.%. Інтенсивність рефлек-

сів муліту має практично лінійний характер і збільшується при зменшенні кі-

лькості плавня. Максимальна кількість муліту синтезується в зразках з вміс-

том долі ПШМ, кварцового піску та доломіту 32 мас. %. Проте в результаті 

комплексного аналізу даних, враховуючи значення водопоглинання і усадки, 

оптимальним співвідношенням сировинних матеріалів обрано наступне: 

 

(глина + каолін) : ПШМ : пірофіліт = 40 : 33 : 12. 
 

Це співвідношення має забезпечити максимальний рівень спікання з 

мінімальною усадкою при 1200 °С. Таким чином, маса MK містить 

(мас. %): глину Веско-Екстра – 32; каолін Полозький – 8; ПШМ Лозуватський 

– 33; пірофіліт Кур’янівський – 12; пісок кварцовий новоселівський – 15; 

доломіт Ямський – 2 (понад 100 мас. %). 

Для інтенсифікації процесів мулітоутворення при випалі низькотемпе-

ратурного фарфору досліджували вплив малих добавок мінералізаторів. Ба-
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зуючись на літературних даних [18, 24, 56, 142] як такі добавки для дослі-

джень обрано оксиди B2O3, Li2O, TiO2, CuO, SnO2, які  не лише здатні прис-

корити утворення мулітової фази, а й сприяють ущільненню кераміки. Оксид 

бору вводили борною кислотою, оксид літію – карбонатом літію, інші оксиди 

вводили хімічними реагентами марки «Ч». 

До складу фарфорової маси добавки вводили в кількості 0,3 мас. % 

(понад 100 % на суху речовину). Для продуктів випалу мас, отриманих при 

1150, 1200 і 1250 ºС визначали ступінь спікання за водопоглинанням. Це до-

зволило визначити вплив добавок на температурний інтервал, в якому дося-

гається максимальний рівень спікання оптимальної маси MKopt (W = 0 %), 

який становить 100 ºС. Результати досліджень відображають температурні 

залежності водопоглинання зразків, представлені на рис. 5.5. 

 

 

Рисунок 5.5 –  Залежність водопоглинання від виду мінералізуючої добавки 

та температури випалу 

 

Як видно з рис. 5.5, введення до складу маси 0,3 % Li2O або CuO негатив-

но позначається на характеристиках спікання фарфору: при збільшення темпе-

ратури випалу до 1250 ºС водопоглинання зразків збільшується до 1,81 % та 

5,91 % відповідно. Як наслідок, інтервал, в якому фарфор має нульове водо-

поглинання, значно скорочується на ~ 50 ºС, що є неприпустимим для техно-

логії електрофарфору. 

Ступінь мулітизації зразків в залежності від виду мінералізуючої добавки 

досліджували з використанням РФА. Порівняльна оцінка ефективності впливу 
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малих мінералізуючих добавок на утворення мулітової фази при отриманні 

низькотемпературного фарфору здійснювалась за інтенсивністю основних реф-

лексів муліту d (І/І2 = 95) = 0,339 нм, які на рентгенограмах дослідних зразків 

фіксуються як 0,3424 нм (для зразків, що містять B2O3 та CuO як малі мінералі-

зуючі добавки) та 0,3426 нм (для зразка без добавки та з добавками оксидів Li2O, 

TiO2, SnO2). Результати досліджень подані в табл. 5.5 та на рис. 5.6. 

 

Таблиця 5.5 – Залежність інтенсивності рефлексів кварцу та муліту 

від вмісту мінералізуючих добавок 

Зразок 

Iнтенсивність рефлексів кристалічних фаз І, мм 

муліт кварц 

d95 = 0,3424 нм Ім, % d30 = 0,4267 нм Ікв, % 

без добавок 80 - 152 - 

з 0,3 % B2O3 85 + 6,25 136 – 10,53 

з 0,3 % СuO 89 + 11,25 140 – 7,89 

з 0,3 % Li2O 87 + 8,75 145 – 4,61 

з 0,3 % TiO2 90 + 12,50 150 – 1,32 

з 0,3 % SnO2 88 + 10,00 131 – 13,82 
 

Як видно з поданих даних, вплив мінералізуючих добавок позначається не 

лише у збільшенні інтенсивності рефлексів муліту (+ Ім), а й у зменшенні інтен-

сивності рефлексів кварцу (– Ікв), що непрямо свідчить про збільшення його 

розчинності. 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Вплив мінералізуючих добавок на водопоглинання та інтенси-

вність рефлексів муліту і кварцу у складі зразків, випалених при 1200 ºС 
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 За даними рис. 5.6 можна зробити висновок, що за збільшенням мінера-

лізуючої дії (з точки зору мулітоутворення)  дослідні добавки розташовані у на-

ступному ряду: TiO2 > CuO > SnO2 > Li2O > B2O3. При цьому вплив добавок на 

вміст кварцу зростає в ряду SnO2 > B2O3 > CuO > Li2O > TiO2 . 

Результатами досліджень взаємозв’язку мікроструктури та властивос-

тей електроізляійного фарфору [98, 143] встановлено, що для досягнення ма-

ксимального рівня діелектричних властивостей структура фарфору має від-

повідати наступним вимогам:  

а) тонкокристалічна маса на основі плутано-волокнистих кристалів 

вторинного муліту; 

б) відсутність крупних кристалічних включень та максимальна однорі-

дність структури; 

в) відсутність крупних зерен кварцу та утворень кристобаліту; 

г) мінімальна кількість пор, особливо розгалужених неправильної форми. 

З точки зору механічних властивостей оптимальною є структура, яка 

відрізняється: 

а) значним розвитком войлокоподібної сітки з голчастого муліту; 

б) вмістом скломулітової частини не менше 50 %; 

в) відносно слабим ступенем оплавленості зерен кварцу; 

г) обмеженою довжиною кристалів муліту (до 10 мкм). 

Враховуючи подані відомості щодо впливу фазового складу електро-

фарфору на електрофізичні та механічні властивості, можна зробити наступні 

висновки: добавки B2O3 і SnO2 зменшують вміст реліктів кварцу, але малое-

фективні з точки зору посилення мулітизацїї фарфору. Оптимальною мінера-

лізуючою добавкою в нашому випадку є діоксид титану в кількості 

0,3 % (понад 100 % на суху речовину), яка інтенсифікує утворення муліту, 

майже не впливає на кількість кварцу та не чинить негативного впливу на 

характеристики спікання мас як, наприклад, CuO і Li2O, що скорочують інте-

рвал спеченого стану фарфору, в якому досягається максимальний рівень 

спікання фарфору. 
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5.2 Визначення фазового складу розроблених матеріалів 

Фазовий склад матеріалів залежить від багатьох факторів: складу тех-

нологічної суміші, дисперсності компонентів мас, температури термообробки 

та експозиції при максимальній температурі, природи та кількості мінералі-

заторів, складу пічної атмосфери тощо. В ході досліджень з використанням 

РФА вивчали якісний фазовий склад продуктів випалу оптимальної маси 

МКopt. З метою встановлення мінералізуючої дії пірофіліту визначали фазо-

вий склад фарфору з різною кількістю пірофіліту в масі. На рис. 5.7 предста-

влені рентгенограми зразків обох мас. Результати обробки рентгенограм зра-

зків представлені в табл. 5.6. 

 

 
 

 – муліт A3S2; ∆ – кварц SiO2 

 

 

Рисунок 5.7 – Фрагменти дифрактограм зразків електрофарфору, 

отриманого при 1200 °С: а) пірофіліту 10 мас. %; б) пірофіліту 12 мас. % 

а) 

б) 
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Аналіз рентгенограм свідчить про те, що в умовах низькотемпературно-

го випалу (при 1200 °С) відбувається формування фаз муліту та кварцу. За да-

ними рентгенофазових досліджень кристобаліт в зразках не ідентифіковано. 

Судячи з розмірів та форми піків на рентгенограмі фарфору, який міс-

тить в складі пірофіліт в меншій кількості (рис. 5.7 (а)), новоутворення крис-

талічного муліту мають менш довершену структуру, що пояснюється нерів-

новажними умовами випалу, зниженою температурою термообробки та не-

достатньою тривалістю  витримки в лабораторній муфельній печі. На рентге-

нограмі зразка з пірофілітом в кількості 12 мас. % (рис. 5.7 (б)) спостеріга-

ються ті ж самі рефлекси, проте інтенсивність їх дещо більше, що свідчить 

про більш довершену структуру кристалічних новоутворень. 

 

Таблиця 5.6 – Результати обробки рентгенограм дослідних зразків 

 

 На рис. 5.8  наведено ІЧ-спектри продуктів термообробки. 

Кристалічна 
фаза 

Міжплощинні відстані сполук, 

зафіксовані на рентгенограмах 

Стандартні  

рентгенографічні дані 

МК МКopt 
Міжплощинні 

відстані d, нм 
Інтенсивність 

рефлексів, I/I2 

Кварц 

(SiO2) 

0,2462; 

0,335; 

0,4263; 

0,2463; 

0,3343; 

0,4266; 

0,426; 

0,3343; 

0,2458; 

0,2237; 

0,2128; 

0,198; 

0,1817 

35; 

100; 

12; 

6; 

9; 

6; 

17 

Муліт 

(3Al2O3·2SiO2) 

0,243; 
0,2547; 

0,270; 

0,2888; 

0,3392; 

0,3423; 
0,3782; 

0,4263; 

0,5395 

0,2431; 
0,2547; 

0,2696; 

0,287; 

0,3386; 

0,3427; 
0,3780; 

0,4266; 

0,540 

0,539; 

0,3774; 
0,343; 

0,339; 

0,2886; 

0,2694; 

0,2542; 
0,2292; 

0,2206; 

0,2121 

50; 

8; 
95; 

100; 

20; 

40; 

50; 
20; 

60; 

25 
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Рисунок 5.8 – ІЧ-спектри зразка низькотемпературного електрофарфору 

 

Спектри відрізняються великою дифузністю, що свідчить про невпоря-

дкованість структури склофази, що виникає при випалі. Наявність дефектів 

та недосконалість структури кристалічних фаз позначається на спектрах збі-

льшенням ширини смуг та їх дифузності. 

В короткохвильовій області спектра спостерігається смуга поглинання 

середньої інтенсивності з максимумом при 3435,74 см-1, та дві смуги погли-

нання меншої інтенсивності при 2924,50 і 2853,06 см-1, які визначаються як 

область валентних коливань груп ОН. Зразок характеризується максимумом 

при 1621,11 см-1, яка належить до області деформаційних коливань (Н-О-Н) 

кристалізаційної води та вільних гідроксильних груп мінералу. 

Смуга в області від 1100 до 900 см-1 з максимумом при 1075,46 см-1 влас-

тива валентним (Si-O) коливанням силікатів. Смуги при 1178,06 та 900,01 см-1, 

що відрізняються великою дифузністю, оскільки групи AlO4 та SiO4 чергу-

ються невпорядковано, вказують на присутність муліту у складі зразка. Сму-

ги в області частот 830÷750 см-1 відносяться до коливань кілець (Si-O-Si) 

груп SiO4 силіційкисневих тетраедрів. 



137 
 

Сильна полоса дуплету смуг в цій області з максимумами при 796,99 та 

779,37 см-1 свідчить про те, що кристалічний кварц знаходиться в α-формі, 

оскільки інші його модифікації дають в цій області одну смугу. 

Присутність смуг при 609,30 та 558,72 см-1, характерних для (Si-O-Al) 

силікатів, свідчить про часткову тетрагональну координацію алюмінію, що вхо-

дить до сітки склофази. Причому для зразка з пірофілітом інтенсивність цих 

смуг є більшою. 

Смуга при 466,96 см-1 належить деформаційним коливанням Si-O. 

Таким чином, для отримання низькотемпературного фарфору та пок-

ращення його експлуатаційних властивостей доцільним є використання пі-

рофіліту, як мінералізуючої добавки, здатної інтенсифікувати утворення му-

літової фази в умовах низькотемпературного випалу електрофарфору. Утво-

рення цієї фази забезпечує самоармування скломатриці кристалічними ново-

утвореннями, що сприяє підвищенню показників механічних та електро-

фізичних властивостей. 

 

5.3.  Дослідження тонкої структури низькотемпературного електрофарфору 

Мікроструктура матеріалу чинить найбільший вплив на надійність 

 ізолятора впродовж тривалої експлуатації. Властивості мікроструктури та 

якість ізоляторів, що під час експлуатації  піддаються навантаженням різного 

характеру, тісно пов’язані.  

Дослідження тонкої структури отриманих матеріалів здійснювали з ви-

користанням петрографії, лазерної скануючої мікроскопії (ЛСМ) та растрової 

електронної мікроскопії (РЕМ). Для порівняльного аналізу мікроструктури 

високотемпературного (1350 °С) та низькотемпературного (1200 °С) електро-

фарфору досліджували відповідно зразки фарфорового ізолятора, виготовле-

ного на ПАТ «СЗВІ» (зразок «ФЗ») та лабораторного зразка (зразок «ФЛ»), 

виготовленого з маси МКopt.  

Петрографічні дослідження здійснювали на мікроскопі МИН–8 в про-

хідному поляризованому світлі при збільшеннях 100–600× в прозорих шліфах 

та в імерсійних препаратах.  
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Для зразка «ФЗ» встановлено наявність кварцу в кількості ~ 23÷25 % у 

вигляді ізометричних та подовжених зерен неправильної форми із середнім 

розміром 10÷20 мкм. Частина кварцових зерен досягає максимального розміру 

~ 60 мкм. Навколо зерен спостерігається тонка кайомка  шириною  до 3 мкм, 

показник світлозаломлення якої дещо менший ніж кварцу. Зерна залишкового 

польового шпату ледве помітні, а їх кількість складає ~ 27÷30 %. На ділянках 

польовошпатових зерен утворюється муліт у вигляді окремих тонких голок 

розміром до 10 мкм. Основна фаза фарфору представлена  ізотропною скло-

мулітовою складовою  світло-бурого кольору з середнім показником світло-

заломлення  Nс ~ 1,514÷1,524, в якій розрізняються поодинокі голочки муліту. 

Спостерігаються пори закритого типу округлої та овальної  форми з середнім 

розміром до 4÷6 мкм, які досягають максимального розміру ~ 12 мкм. Кіль-

кість пор становить ~ 8÷12 %. Пори, які утворюються внаслідок процесів де-

газації сировини і вивільнення гідроксильних груп ОН при розкладанні в 

процесі випалу глинистих мінералів, розподілені відносно рівномірно і лише 

зрідка утворюють ланцюжки та невеликі скупчення. Це свідчить про недо-

статню ступінь дозрівання фарфору.  

Лабораторний зразок «ФЛ», виготовлений з маси МКopt, має більш од-

норідну структуру. Основна маса фарфору представлена безбарвними прозо-

рими ізотропними скломулітовими агрегатами в кількості ~ 75 %. Підвище-

ний показник світлозаломлення скломулітової складової фарфору 

(Nс ~ 1,524÷1,530) пояснюється форсованим випалом зразка, загальна трива-

лість якого становила 12 годин. Зерна залишкового кварцу у порівнянні з зра-

зком «ФЗ» є більш дрібними (середній розмір 4÷10 мкм). Навколо зерен ква-

рцу відмічаються тонкі кайомки товщиною до 2 мкм. Зерна реліктів польово-

го шпату не розрізняються; на їх місці  в ділянках польовошпатового скла 

розвивають голки, що утворюють щільні переплетіння. Муліт присутній у 

вигляді голочок розміром до 2×(10÷12) мкм, які утворюють войлокоподібні 

скупчення. Розмір пор, які зрідка сполучаються, в середньому становить 

4÷10 мкм. Розрізняються одиничні пори округло-овальної форми розміром 
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від 40 до 80 мкм, наявність яких  можна пояснити відсутністю вакуумування 

фарфорової маси в лабораторних умовах. 

Результати СЕМ зразків дозволяють побачити,  що рельєф сколів до-

слідних зразків суттєво відрізняється (рис. 5.9). Так,  поверхня сколу зразка 

«ФЗ» є більш рельєфною, висота окремих зерен досягає ~ 29 мкм. Для 

поверхні розробленого фарфору характер рельєфу є менш вираженим, мак-

симальний підйом становить ~ 17 мкм. 

 

  

  

  
 

Рисунок 5.9 – Характер поверхні (оптичне та 3D-зображення) сколів 

фарфору: а) заводського «ФЗ»; б) розробленого «ФЛ» 

 

Результати дослідження структури зразків фарфору з використанням 

РЕМ дозволяє наочно спостерігати відмінності їх структур (рис. 5.10 – 5.13). 

Так, для зразка «ФЗ» при фрактографічній зйомці спостерігається грубий мі-

крорельєф та крупноблочна структура. Наявні ізометричні зерна кварцу, най-

дрібніші з яких мають розміри більше 2,5 мкм. Муліт, представлений довго-

а) б) 



140 
 

призматичними кристалами розміром 0,4÷10×5÷8 мкм, знаходиться в ото-

ченні склофази.  

 

 

Рисунок 5.10 – Мікроструктура зразків: 

а) заводський фарфор «ФЗ»; б) низькотемпературний фарфор «ФЛ» 

 

Злам зразка «ФЛ» характеризується спокійним мікрорельєфом, невели-

кою блочністю із тонкою міжблочною границею. Структура зразка відрізняєть-

ся більшою однорідністю скломулітової фази без відокремлених ділянок польо-

вошпатового скла та включень крупних реліктів кварцу. На мікрофотографії 

можна відрізнити кристалічні та аморфні ділянки, що відповідають кристаліч-

ній та скло фазі. Це дозволяє оцінити співвідношення в матеріалі кристалічних 

та скловидної фаз та підтверджує дані петрографічного аналізу.  

Для встановлення морфології кристалічної фази, що знаходиться у 

скломулітовій складовій фарфору, зразки піддавались хімічному травленню у 

10 % розчині фтороводневої кислоти, після чого досліджували мікрострукту-

ру зразків (рис. 5.11-5.13). 

Отримані мікрофотознімки дозволили встановити, що зразок «ФЗ» міс-

тить кристалічну фазу у вигляді найдрібніших короткопризматичних та гол-

частих кристалів муліту розміром від 0,06×0,7 мкм до 0,25×0,6 мкм 

(рис. 5.11(а)). Кристали муліту, виявлені після видалення склофази із скло-

а) б) 
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мулітового агрегату, розташовані навколо крупних зерен кварцу та в центра-

льній частині польовошпатових зерен, що сприяє їх зв’язуванню в міцний 

моноліт. 

 

 
   

Рисунок 5.11 – Мікроструктура зразків після хімічного травлення 

а) заводський фарфор «ФЗ»; б) низькотемпературний фарфор «ФЛ» 

 

Кристалічна фаза зразка «ФЛ», представлена мулітом (згідно з даними 

петрографічного аналізу в кількості ~ 33 %), який значно відрізняється за роз-

мірами та морфологією кристалів від заводського зразка фарфору «ФЗ». 

Муліт має довгі, гнучкі кристали, товщиною ~ 0,007 мкм, які утворюють 

скупчення у вигляді щільного волока (рис. 5.11(б)). На знімку зафіксовано 

муліт, вилучений зі склофази, разом з дрібними залишковими вихідними 

компонентами у вигляді темних скупчень. Кристали муліту утворюють з ни-

ми одне ціле, з’єднуючи залишкові зерна між собою. 

В процесі випалу заводського зразка «ФЗ» кристали кварцу зазнають змі-

ни. На рис. 5.12(а) наведені зображення двох зерен кварцу в стадії перетво-

рення. На зернах утворюються тріщини, уздовж яких розвивається осклова-

ність. Навколо зерен наявна реакційна кайомка, на якій спостерігаються почат-

кові стадії утворення кристобаліту у вигляді найдрібніших зародків. На мікро-

фотографії (рис. 5.12(б) показана частина зерна вихідного компонента, що не 

прореагувала в процесі випалу. Лише зліва на зерні спостерігаються слабкі слі-

ди перетворення. Таким чином структура зразка «ФЗ» характеризується наявні-

а) б) 

1 мкм 1 мкм 
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стю крупних та дрібних зерен, вкраплених в основну масу, що складається з то-

нкодисперсного муліту та склофази. 

 

 
 

Рисунок 5.12 – Особливості формування структури зразка «ФЗ»: 

а) – зерна кварцу в стадії перетворення; б) – частина зерна вихідного компонента, 

що не прореагувала в процесі випалу 

 

Для зразка «ФЛ» добре сформовані голчасті кристали муліту (5.13(а)) 

спостерігаються в окремих місцях, в основному в порах (рис. 5.13(б)), що та-

кож сприяє зміцненню матеріалу.  

 
 

Рисунок 5.13 – Особливості формування структури зразка «ФЛ» 

а) – голчасті кристали муліту; б) – кристали муліту в порах 

 

Завдяки наявності аморфної кайми, утвореною навколо кварцу внаслі-

док часткового плавлення зерен при взаємодії з польовим шпатом, утворю-

а) б) 

а) б) 

1 мкм 1 мкм 

1 мкм 1 мкм 

Кайомки із зародками 

кристобаліту 

Зерна кварцу 
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ється міцний зв’язок між каолінітовими та кварцовими реліктами. Оскільки 

ця кайомка утворена з польовошпатового розплаву, збагаченого кремнезе-

мом, напруження, що виникають на поверхні розділу склофази та кварцових 

зерен, нівелюються. Як видно з поданих знімків мікроструктури, в матеріалі 

відсутні новоутворення кристобаліту, що узгоджується з даними РФА, а та-

кож результатами диференційно-термічного та дилатометричного аналізів, 

поданих нижче.  

Таким чином, розроблений низькотемпературний фарфор має дрібно-

зернисту структуру, що складається з склофази, заповненої голчастими та 

волокнистими кристалами муліту, а також дрібних ізометричних зерен квар-

цу, які є значно переродженими внаслідок оплавлення. Не зважаючи на сут-

тєве зниження температури випалу (1200 °С замість 1350 °С, що прийнята в 

технології електрофарфору), наявність комплексної флюсуючої складової, до 

якої входить ПШМ та доломіт, забезпечує утворення значної кількості висо-

коактивного розплаву,  що, в свою чергу, створює сприятливі умови для роз-

чинення кварцових зерен та розвитку вторинного муліту в присутності міне-

ралізаторів (пірофіліту та TiO2). Ці процеси забезпечують підвищенню рів-

номірності розподілу тонкодисперсних складових низькотемпературного фа-

рфору (у порівнянні з заводським зразком), що пояснює високу електричну 

міцність отриманого матеріалу (Додадки В, Ж). Однорідна войлокоподібна 

структура фарфору, а також оптимальне співвідношення дрібнодисперсного 

муліту та склофази (приблизно 1,3 : 1,0), сприяють зміцненню матеріалу, що 

забезпечує високі показники міцності на згин та розрив. 

 

5.4. Особливості формування низькотемпературного електрофарфору 

На основі відомостей, отриманих з використанням комплексного мето-

ду дослідження структури та фазового складу отриманих матеріалів, проана-

лізовані процеси формування низькотемпературного фарфору та встановлені 

особливості спікання та фазоутворення.  

Диференційно-термічний аналіз дозволив встановити послідовність 
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процесів, що супроводжують нагрівання маси оптимального складу (МКopt ). 

Результати диференційно-термічного і термогравіметричного аналізу фарфо-

рової маси у вигляді термограми, представлені на рис. 5.14. 

 

 

Рисунок 5.14 – Дериватограма зразка електрофарфору оптимального складу 

 

З термограми видно, що в інтервалі температур 100-200 °С відбувається 

втрата ваги за рахунок міжпакетних гідроксильних груп та видалення адсорбцій-

ної вологи з глинистих мінералів, про що свідчить ендоефект з максимумом при 

115 °С. Різкий та глибокий ендоефект на кривих DTA і DTG в інтервалі темпера-

тур 500-600 °С з максимумом при 550 °С характеризує видалення внутрішньопа-

кетної води зі структури каолініту, яка пов’язана з гідроксильними групами. В 

цьому температурному інтервалі спостерігається значна втрата ваги (~ 2-2,5 %), 

що діагностується за кривою TG, і пов’язана з видаленням кристалізаційних гід-

роксильних груп з пакетів глинистої каолінітвмісної складової, що супроводжу-

ється руйнуванням структури мінералу.   

Починаючи з 650 °С відбувається поступове плавлення флюсуючої скла-

дової маси, яке продовжується до максимальної температури термообробки 

1200 °С. Формуванню кристалічних новоутворень, які за даними РФА (див. 

рис. 5.7) ідентифіковані як муліт, на термограмі відповідає  екзоефект з мак-
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симумом при 990 °С. Вище цієї температури аж до 1100 °С на кривій DТА спо-

стерігається другий значно менший за інтенсивністю екзоефект, що за даними 

[144] відповідає кристалізації муліту з пірофіліту. 

Відсутність на термограмі екзотермічного піку в інтервалі температур 

1180-1200 °С свідчить про те, що кремнезем, утворений при формуванні муліту з 

алюмосилікатів, залишається в аморфному стані, збагачуючи розплав. Це підви-

щує в’язкість розплаву, що знижує ризик високотемпературної деформації  виро-

бів та уповільнює небажаний ріст кристалів муліту. 

 

5.5. Дилатометричні дослідження процесу спікання електрофарфору  

Для маси оптимального складу МКopt, проводили дилатометричні дослі-

дження з використанням приладу DIL 402 PC. Режим термообробки передбачав 

підйом температури в інтервалі 201200 С із швидкістю 8 °С/хв., подальшою 

60-ти хвилинною витримкою та охолодження до 30 С із швидкістю 7 °С/хв.  

Аналіз отриманої дилатограми (рис. 5.15) дозволив встановити, що коли-

вання лінійних розмірів зразка при нагріванні до моменту набування матеріа-

лом спеченого стану є незначними. 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Дилатограма фарфорової маси МКopt 

 

На кривій dL/dt, яка характеризує швидкість зміни розмірів зразка, наявні 

ледь помітні за амплітудою відхилення від базової лінії у вигляді максимумів в 
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діапазоні температур 550÷600 °С як на ділянці нагрівання, так і при охолоджен-

ні, які спричиняють збільшення лінійних розмірів зразка на 0,3 % і є наслідком 

поліморфного перетворення кварцу (α → β). Встановлено, що при нагріванні в 

інтервалі температур 550÷580 °С середній ТКЛР сягає 32,69·10-6, град-1, тоді як 

при охолодженні в цьому ж інтервалі температур середнє значення ТКЛР зме-

ншується до 14,33·10-6, град-1, що непрямо свідчить про часткове розчинення 

кварцових зерен в розплаві при випалі виробів. 

При подальшому підвищенні температури починається рідкофазове 

спікання матеріалу, що позначається у зменшенні лінійних розмірів зразка. 

Процес спікання за участі розплаву починається вже при  920 °С, що обумов-

лено утворенням рідкої фази при зниженій температурі завдяки введенню до 

складу маси комплексного плавня, що містить ПШМ та доломіт (як модифі-

катор розплаву). Із збільшенням температури інтенсивність спікання зростає 

за виключенням ділянки в інтервалі температур 980÷1060 °С, де відбувається 

незначне уповільнення процесу внаслідок формування новоутворень муліту. 

Це спостереження в повній мірі узгоджується з існуючою уявою про реологі-

чні властивості розплавів, які кристалізуються [104, 145].   Виникнення в ро-

зплаві кристалічної фази та збільшення її кількості спричиняє зростання 

в’язкості розплаву, що позначається на зменшенні швидкості спікання фар-

фору. При подальшому підвищенні температури процес спікання знов прис-

корюється і максимальної швидкості при температурі 1160 °С, при якій на 

кривій dl/dt зафіксовано максимальне відхилення від базової лінії. Внаслідок 

інтенсивного спікання фарфору при нагріванні та витримці сумарне змен-

шення лінійних розмірів зразка складає  dL/L0 = - 6,42 %.  

Ділянка дилатограми, яка ілюструє охолодження низькотемпературного 

фарфору,  характеризується відсутністю екстремумів, що свідчить про заверше-

ність процесів фазоутворення матеріалу. Слід зазначити, що ущільнення фар-

фору по інерції продовжується також на початковій стадії охолодження (в інте-

рвалі 1200÷1150 °С).  Зменшення розміру зразка при охолодженні від максима-

льної температури випалу до 20 °С складає dL/L0  - 0,91 %. Таким чином, сумар-
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не зменшення лінійних розмірів зразка від початку його нагрівання до повного 

охолодження становить (dL/L0 )заг = 9,03 %. 

Дослідження дилатометричних характеристик фарфору, отриманого в ре-

зультаті випалу при температурі 1250  °С, свідчить про досягнення максимально-

го рівня спікання матеріалу, який характеризується водопоглинанням 0,0 % і за-

гальною лінійною усадкою ~ 9 %.  

 

5.6. Обґрунтування режиму випалу низькотемпературного фарфору 

Результати диференційно-термічного та дилатометричного аналізів мас 

низькотемпературного фарфору (див. п. 5.4, 5.5) використані в ході опрацю-

вання технологічних параметрів випалу виробів низькотемпературного фар-

фору. З урахуванням представлених даних для випалу виробів низькотемпе-

ратурного фарфору запропоновано наступний режим випалу (рис. 5.16). 

 

 
 

Рисунок 5.16  –  Режим випалу виробів промислового та низькотемпературного 

електрофарфору 

 

Для порівняння на рис. 5.16 поданий режим випалу виробів підвісних 

високовольтних ізоляторів ЗАТ «Слов’янський завод високовольтних ізоля-

торів», який розглядався як базовий при оцінці економічної ефективності від 
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використання розробленого низькотемпературного фарфору. Як видно з  

представлених даних, економія при використанні розробленої маси  досяга-

ється за рахунок економії палива при зниженні температури випалу на 150 °С 

та скорочення його тривалості на 5 годин (Додаток З). 

Весь цикл випалу низькотемпературного електрофарфору можна умовно 

поділити на кілька періодів. Перший період до 800 С характеризується досить 

швидким підвищенням температури (не більше 67 С/год), забезпечує поступо-

вий прогрів матеріалу та рівномірне випаровування вологи з сирцю, поступове 

видалення хімічно зв’язаної води, що відбувається при розкладанні глинистих 

матеріалів, і часткове вигоряння органічних домішок. 

В другому періоді (800÷1000 С) для завершення вигоряння органічних 

включень та безперешкодної декарбонізації доломіту швидкість нагріву знижу-

ється до 23 °С/год. Утворений модифікований розплав зумовлює інтенсивне 

спікання матеріалу і формування кристалічних новоутворень муліту. В печі не-

обхідно підтримувати окислювальне газове середовище (вміст О2 = 12÷7,5 %) 

для запобігання відкладення вуглецю на поверхні виробів. 

В третьому періоді випалу (1000÷1200 С) температура нагріву збільшу-

ється до 40 °С/год. Відновлювальне газове середовище в цьому інтервалі 

(вміст СО = 2,5÷2,6 %) забезпечує перехід від Fe2O3 до FeO, газоподібні про-

дукти реакції відновлення безперешкодно видаляються, загальна кількість пор 

в матеріалі значно знижується. За рахунок інтенсивного плавлення флюсуючої 

складової у масі швидко збільшується кількість розплаву, внаслідок спікання 

відбувається інтенсивна усадка виробів. Кількість кристалічної фази, предста-

вленої плутановолокнистим та голчастим мулітом, збільшується, а крупного 

залишкового кварцу, що активно розчиняється в розплаві, навпаки зменшуєть-

ся. Таким чином в структурі матеріалу утворюється каркас, що сприяє зміц-

ненню та підвищенню термостійкості фарфору. Ізотермічна витримка впро-

довж 2 годин при максимальній температурі забезпечує максимальний рівень 

спікання матеріалу, утворення достатньої кількості муліту та часткового роз-

чинення кварцу, що є необхідною умовою отримання електрофарфору з ком-
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плексом високих механічних та діелектричних властивостей. 

Четвертий період є стадією охолодження. При зниженні температури 

до 1000 °С відбувається перехід від піропластичного до твердого стану, тому  

швидкість охолодження має бути підвищеною (117 °С/год). При 

1000÷700 С, коли відбувається загартування випалу, швидкість охолоджен-

ня повинна бути знижена до 30 °С/год. Ділянці  700÷500  С відповідає най-

нижча швидкість охолодження (15 °С/год) для попередження виникнення на-

пруг внаслідок поліморфних перетворень кварцу. Подальше охолодження до 

50 °С є швидким (34 °С/год).  

Таким чином, визначено особливості процесів формування розроблено-

го низькотемпературного фарфору. Встановлено, що технологічний прийом 

модифікації польовошпатового розплаву знижує температуру його утво-

рення, що сприяє більш ранньому інтенсивному спіканню матеріалу почина-

ючи з ~ 950 оС та активному розчиненню кварцу. В присутності комплексно-

го мінералізатора, до складу якого входить 0,3 мас. % TiO2 (понад 100 %) та   

12 мас. % пірофіліту відбувається інтенсивна мулітизація, завдяки форму-

ванню мулітової фази без утворення проміжних сполук. Мулітова фаза пред-

ставлена переважно довгими, вигнутими мікроволокнами (0,007×8 мкм), які 

утворюють скупчення у вигляді щільного войлоку. В поодиноких порах ма-

теріалу сформовані голкоподібні кристали муліту, що сприяє додатковому 

зміцненню матеріалу. Муліт разом із дрібними, значно оплавленими релік-

тами кварцу (~1÷1,5 мкм), утворює міцний каркас, який армує склофазу та 

підвищує показники механічної та електричної міцності фарфорових виробів. 

З урахуванням процесів, які за даними диференційно-термічних і дила-

тометричних досліджень відбуваються при формуванні низькотемпературно-

го електрофарфору, розроблено оптимальний режим випалу, що відрізняєть-

ся зниженою до 1200 °С температурою та скороченим на 5 годин циклом ви-

палу від режимів, що застосовуються у виробництві. 

Матеріали за темою дисертації детально викладені в роботах [146-164]. 
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РОЗДІЛ 6 

ДОСЛІДНО-ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО 

ЕЛЕКТРОФАРФОРУ 

 

6.1. Дослідження електрофізичних властивостей зразків елктрофарфору 

Відповідно до вимог діючого стандарту [74] для силікатного фарфору 

(з масовою часткою Al2O3 до 30 %) визначали наступні властивості: водопогли-

нання, уявну поруватість, уявну щільність, міцність на згин, стиск та розтяг (для 

неглазурованого зразка), ТКЛР, питомий об’ємний електроопір, електричну мі-

цність, тангенс кута діелектричних втрат, діелектричну проникність. 

Для вимірювання показників електричних властивостей в умовах ви-

пробувального центру ДП НДІ Високих напруг (м. Слов’янськ) виготовлено 

зразки за формою та розмірами, вказаними в ГОСТ 24409-80 «Керамічні еле-

ктротехнічні матеріали» (рис. 6.1). 

 

 
 

  

зразки для визначення 

питомого об’ємного 

електроопору і тангенса кута 
діелектричних втрат 

пробивної напруги 

(електричної міцності) 

 

Рисунок 6.1 – Зразки для визначення властивостей в умовах 

випробувального центру ДП НДІВН 
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В результаті проведених експериментальних досліджень та допоміж-

них розрахунків, за методикою, наведеною в розділі 2, отримані наступні да-

ні щодо властивостей лабораторних зразків (табл. 6.1). Результати випробу-

вань, подані в таблиці, є середнім арифметичним значенням властивостей для 

п’яти зразків кожної з експериментальних мас.   

 

Таблиця 6.1 – Властивості зразків низькотемпературного фарфору 

Властивості МК–1 МК–2 

Вимоги 

ГОСТ 20419-83 

до виробів 

підгрупи 110 

Електрична міцність Епр, кВ∙мм –1 

(f = 50 Гц) 
27 28 ≥ 25 

Тангенс кута діелектричних втрат 

tg δ∙103 (f = 50 Гц) 12,11 12,27 ≤ 25 

Питомий об’ємний опір при постійному 

струмі ρV,  Ом∙см (t = 20 °C) 
4,01∙1014 3,0∙1014 1013 

Відносна діелектрична проникність ε 

(f = 50 Гц) 
3,38 2,68 6,0–7,0 

Міцність на стиск σст, МПа 126,23 63,02 – 

Водопоглинання W, %* 0 0 0 

Відкрита поруватість Пвідкр* 
Відсутність фарбування 

фуксиновим розчином 

Уявна щільність ρуяв, г/см3 * 2,85 2,82 ≥ 2,3 

Міцність на згин σзг, МПа* 62 60,6 ≥ 60 

ТКЛР α20-100 °С ·106, град-1 * 4,9 5,1 3–6 

* – дані отримані в умовах лабораторії функціональної кераміки та за-

хисних композиційних покрить, НТУ «ХПІ» 

 

За показниками електрофізичних властивостей подані для досліджень 

зразки низькотемпературного фарфору відповідають вимогам до силікатного 

фарфору (підгрупа 110) діючого стандарту ГОСТ 20419-83 (Додаток Б). Слід 

зазначити, що величина діелектричної проникності отриманих матеріалів є 

значно меншою, ніж її показник, який регламентується наведеним вище стан-

дартом,  що позитивно позначиться на якісних характеристиках фарфорових 
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ізоляторів, виготовлених з використанням розроблених мас. 

Проте варто зазначити, що зразки, отримані з маси МК-2 хоча і мали ви-

сокі електрофізичні властивості, втім відрізнялись меншою межею міцності на 

стиск та згин, до того ж, вони були дещо деформовані. Це може бути пояснено 

збільшеною кількістю модифікатора розплаву –  доломіту (4 мас. %), надлиш-

кова кількість якого спричиняє розрихлення матеріалу. Тому в подальшому в 

якості оптимальної кількості модифікатора рекомендовано введення доломіту в 

кількості 2 мас. % (понад 100 % на суху речовину). 

За результатами проведеної оптимізації для низькотемпературного елект-

рофарфору визначались властивості зразків в умовах лабораторії функціо-

нальної кераміки та захисних композиційних покрить (НТУ «ХПІ»).  

В лабораторії тонких плівок та електротехнічної лабораторії Вищої школи 

Вісмару (м. Вісмар, Німеччина), а також в  електротехнічній лабораторії 

ПВП «Харківелектроналадка» проводили вимірювання пробивної напруги, пи-

томого об’ємного електроопору та міцності на розтяг неглазурованих зразків. 

Електрична міцність досліджувалась на зразках стандартного розміру, 

для вимірювання електроопору та міцності на розтяг виготовлено зразки у 

відповідності до вимог вимірювальних установок. Зовнішній вигляд дослід-

них зразків наведено на рис. 6.2. 

 

  

зразки для визначення 

питомого об’ємного електроопору  
 

межі міцності на розтяг 

 

Рисунок 6.2 – Зразки для визначення властивостей в лабораторії 

тонких плівок Вищої школи Вісмару та електротехнічної 

лабораторії ПВП «Харківелектроналадка» 
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Питомий об’ємний опір досліджували за допомогою приладу Zahner 

elektrik IM 6e після того, як на фарфор нанесли тонкі плівки золота, що слу-

гували електродами. Далі з використанням програмного забезпечення THA-

LES 2.11 FLINK отримані графічні залежності опору матеріалів в інтервалі 

частот від 100 мГц до 100 кГц. Залежності опору електрофарфору мають по-

дібний характер, графічна інтерпретація результатів одного з оптимальних 

зразків наведена на рис. 6.3. 

 

 

Рисунок 6.3 – Залежність опору дослідного матеріалу від частоти струму 

 

Як видно з рисунку, за низьких частот матеріал характеризується стабі-

льно високими показниками опору (˃ 1013 Ом·см при t = 20 °C ). Після 100 Гц 

опір починає стрімко зменшуватись, залежність має майже лінійний характер. 

Проте враховуючи той факт, що вироби з електротехнічного фарфору призна-

чені для роботи при постійній та змінній напрузі току частотою до 100 Гц, 

рівень опору дослідного зразка в цьому інтервалі є більш ніж достатнім. Час-

тоті f = 50 Гц відповідає значення опору ~ 4·1014 Ом·см. 

Результатом експериментальних досліджень є дані, подані в табл. 6.2. 

Значення показників властивостей є середнім арифметичним значенням декі-

лькох вимірювань. 
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Таблиця 6.2 – Властивості зразків низькотемпературного фарфору 

оптимального складу 

Властивості МКopt 

Вимоги 

ГОСТ 20419-83 

до виробів 

підгрупи 110 

 електротехнічна лабораторія та лабораторія тонких плівок Вищої шко-

ли Вісмару 

Електрична міцність Епр, кВ∙мм –1 (f = 50 Гц) 29 ≥ 25 

Питомий об’ємний опір при постійному 

струмі ρV,  Ом∙см (f = 50 Гц) 
4,1∙1014 1013 

електротехнічна лабораторія ПВП «Харківелектроналадка» 

Електрична міцність Епр, кВ∙мм –1 (f = 50 Гц) 30 ≥ 25 

Міцність на розтяг, МПа 31 ≥ 30 

лабораторія функціональної кераміки 

та захисних композиційних покрить, НТУ «ХПІ» 

Водопоглинання W, % 0 0 

Відкрита поруватість Пвідкр 
Відсутність фарбування 

фуксиновим розчином 

Уявна щільність ρуяв, г/см3 * 2,86 ≥ 2,3 

Міцність на згин σзг, МПа* 63 ≥ 60 

ТКЛР α20-100 °С ·106, град-1  4,9 3–6 

 

Аналізуючи результати вимірювань, наведені в таблиці 6.2, можна зро-

бити висновок, що розроблений з використанням вітчизняної пірофілітової 

сировини та отриманий за температури випалу 1200 °С електрофарфор за 

значенням показників властивостей відповідає вимогам ГОСТ для виробів 

підгрупи 110. Порівнюючи результати таблиць 6.1 та 6.2, можна зазначити, 

що оптимізація складу МК–1 позитивно позначилась на властивостях елект-

ро-технічного фарфору. Зокрема, електрична міцність матеріалу збільшилась 

з 27 до 29÷30 кВ·мм–1, інші показники змінились несуттєво або залишились 

на тому ж рівні.  

Таким чином, за результатами комплексних випробувань розроблений 
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низькотемпературний електротехнічний фарфор відповідає рівню вимог, що 

висувається до силікатного фарфору, та рекомендований до використання 

при виробництві високовольтних ізоляторів (Додатки В-Ж). 

Порівняльна характеристика матеріалу та його аналогів, представлена в 

табл. 6.3, демонструє переваги розробленого низькотемпературного фарфору 

як над виробами з твердого фарфору сучасного українського виробництва, 

так і над авторськими розробками низькотемпературного фарфору. 

 

Таблиця 6.3 – Властивості електрофарфору оптимального складу 

та його аналогів 

Властивості 
Розроблений  

низькотемператур-
ний електрофарфор 

ТОВ «Олевський 
фарфоровий 

завод» 

Низькотемпе- 
ратурний 

електрофарфор*  

Температура випалу, °С 1200 1350 1270 

ρV,  Ом∙м (f = 50 Гц) 4,1∙1012 1011 – 

Епр, кВ∙мм –1 (f = 50 Гц) 30 25 29  

tg δ·103 12,10 – – 

ε 3,4 6-7 – 

σрозр, МПа 31 30 – 

σзг, МПа 63 60 73 

W, % 0 0 – 

ρуяв, г/см3 2,86 2,45 – 

ТКЛР α20-100 °С·106
 , град-1 4,9 3-6 3,73 

 Пат. 88999 Україна – Пат. 2103237 РФ 

*розробка  Інституту загальної і неорганічної хімії ім. Н.С. Курнакова РАН 
 

Очікуваний сумарний економічний ефект для розробленого електрофа-

рфору, отриманий за рахунок зниження витрат палива на випал виробів та 

при використанні розроблених складів маси, для заводу з річною продуктив-

ністю 2500 тонн виробів складе 1019,55 тис. грн. При цьому питомий еконо-

мічний ефект становитиме 0,41 грн/кг виробів (Додаток З).  

Результати досліджень, приведені в дисертаційній роботі, впроваджені 

в навчальний процес кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та ема-

лей НТУ «ХПІ» при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціа-

льністю 091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалічних і силікатних 

матеріалів» (Додаток К). 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі вирішено науково-практичну задачу, спрямовану на розробку 

технології низькотемпературного електротехнічного фарфору з комплексом 

високих механічних та діелектричних властивостей при використанні вітчиз-

няної пірофілітвмісної сировини. За результатами досліджень зроблено на-

ступні висновки: 

1. Вперше на основі мікрорівневого імітаційного моделювання поведінки 

матеріалу з урахуванням реальних термосилових навантажень визначені еквіва-

лентні напруги, що виникають на контакті структурних елементів електрофар-

фору під час експлуатації ізоляторів. Визначено раціональний фазовий склад 

фарфору (%): муліт – 30÷35, кварц – 10÷20, склофаза – 50÷55 та встановлено, 

що позитивний вплив муліту на фізико-механічні характеристики фарфору 

обмежується розмірами кристалів (≤ 10 мкм), а для забезпечення надійної робо-

ти ізолятора кількість пор і крупних зерен кварцу має бути мінімальною.  

Результати моделювання дозволили прогнозувати поведінку матеріалу 

при термосилових навантаженнях та склали основу проектування складів 

електрофарфору з комплексом високих експлуатаційних характеристик. 

2. Для розробки складів низькотемпературного електротехнічного фар-

фору визначена область системи Na2O–K2O–Al2O3 –SiO2, що знаходиться у 

внутрішньому об’ємі елементарного тетраедру NAS6–KAS6–A3S2–S та обме-

жена вмістом оксидів, мас. %: SiO2 – 5565; Al2O3 – 2045; K2O – 24; 

Na2O – 24. Композиції обраної області забезпечують  отримання матеріалу з 

максимальним рівнем спікання та заданим фазовим складом в умовах випалу 

при зниженій температурі (1200 °С). 

3. Доведена ефективність використання в технології електрофарфору ві-

тчизняних пірофілітів та польовошпатових матеріалів як альтернативної си-

ровини замість імпортованої. Цінність кур’янівських пірофілітвмісних порід 

зумовлена їх здатністю інтенсифікувати процес мулітоутворення завдяки  

формуванню муліту прямим шляхом без проміжних сполук, а також відсут-

ністю шкідливих домішок, які знижують діелектричні властивості матеріалу.  
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Результати оцінки флюсуючої здатності продуктів збагачення лозуват-

ських пегматитів свідчать про доцільність їх використання як флюсуючої 

складової мас за умови використання модифікуючих добавок, здатних прис-

корити утворення розплаву та оптимізувати його реологічні властивості. 

4. З використанням вітчизняної пірофілітвмісних та польовошпатових ма-

теріалів розроблено склади мас низькотемпературного електротехнічного фар-

фору. Із залученням методів математичного планування експерименту встанов-

лена оптимальна кількість модифікатора розплаву (2 мас. % доломіту понад 100 

%) та співвідношення каолініто-гідрослюдиста глина : каолін = 1 : 3, які забез-

печують умови для задовільного спікання та мулітоутворення фарфору при 

1200 °С. Визначена область оптимальних складів сировинних композицій 

(мас. %): глина Веско-Екстра – 30÷31,5; каолін полозький – 10÷10,5; пісок 

кварцовий новоселывський – 15; ПШМ лозуватський – 24÷30; пірофіліт 

кур’янівський – 12÷21; доломіт ямський – 2 (понад 100 %). 

5. Досліджено вплив малих добавок мінералізаторів (B2O3, Li2O, TiO2, 

CuO, SnO2), які здатні прискорити утворення мулітової фази та сприяють 

ущільненню кераміки. Встановлено, що найкращою мінералізуючою дією 

характеризується добавка TiO2 в кількості 0,3 мас. % (понад 100 %). 

6. Комплексними експериментальними дослідженнями встановлено, що 

отриманий низькотемпературний електрофарфор характеризується: W = 0,0 %; 

ρуяв = 2,86 г/см3; σрозр = 31 МПа; σзг = 63 МПа; Епр = 30 кВ/мм; tg δ ·103 = 12,10; 

ρV20°С = 4,1·1014 Ом·см; α20-100 °С·106 = 4,9 град-1  та  відповідає вимогам діючого 

стандарту ГОСТ 20419–83 до виробів з силікатного фарфору (підгрупа 110). 

Комплекс високих фізико-механічних, електричних та  експлуатаційних вла-

стивостей електрофарфору обумовлений однорідною дисперсною структу-

рою, формуванням заданого фазового складу (ізотропна скломулітова матри-

ця з вмістом ~ 30 об. % вторинного муліту і ~ 20 об. % дисперсних зерен ква-

рцу без суттєвих ознак кристобалітизації) та морфологічними особливостями 

мулітової складової. 

7. Визначено особливості процесів формування розробленого низькотем-

пературного фарфору. Встановлено, що технологічний прийом модифікації 
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польовошпатового розплаву знижує температуру його утворення, що сприяє 

більш раннє інтенсивне спікання матеріалу починаючи з ~ 950 °С та активно-

му розчиненню кварцу. В присутності комплексного мінералізатора, до складу 

якого входить 0,3 мас. % TiO2 (понад 100 %) та 12 мас. % пірофіліту відбува-

ється інтенсивна мулітизація, завдяки формуванню мулітової фази без утво-

рення проміжних сполук. Мулітова фаза представлена переважно довгими, 

вигнутими мікроволокнами (0,007×8 мкм), які утворюють скупчення у вигляді 

щільного войлоку. В поодиноких порах матеріалу сформовані голкоподібні 

кристали муліту, що сприяє додатковому зміцненню матеріалу. Муліт разом із 

дрібними, значно оплавленими реліктами кварцу (~1÷1,5 мкм), утворює міц-

ний каркас, який армує склофазу та підвищує показники механічної та елект-

ричної міцності фарфорових виробів. 

8. З урахуванням процесів, які за даними диференційно-термічних і 

дилатометричних досліджень відбуваються при формуванні низькотемпера-

турного електрофарфору, розроблено оптимальний режим випалу, що відріз-

няється зниженою до 1200 °С температурою та скороченим на 5 годин цик-

лом випалу від режимів, що застосовуються у виробництві. Очікуваний 

річний питомий економічний ефект, отриманий за рахунок використання 

розробленої енергоощадної технології, становитиме 0,41 грн/кг виробів. 

9. Результати розробок пройшли апробацію в умовах ДП «НДІ Високих 

напруг» (м. Слов’янськ), в сертифікованій лабораторії ПВП «Харківелектрона-

ладка» (м. Харків) та електротехнічній лабораторії Вісмарської Вищої школи 

(м. Вісмар, Німеччина), за висновками яких розроблені маси низькотемперату-

рного фарфору рекомендовані для виготовлення високовольтних ізоляторів. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес кафедри 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ», де використо-

вуються при викладанні дисциплін «Хімічна технологія тонкої і технічної 

кераміки», «Ресурсо- та енергозбереження в технології ТНСМ», «Теоретичні 

основи формування щільноспеченої кераміки» та при виконанні науково-

дослідних робіт студентів. 
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Додаток А 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ MELT PROPERTIES 

 

Програма Melt Properties призначена для розрахунку на ЕОМ хімічного 

складу та властивостей розплавів, що утворюватимуться в заданому темпера-

турному інтервалі, а також властивостей склофази, яка формується при їх 

охолодженні. Програма дозволяє до проведення експериментальних дослі-

джень визначити температурні залежності властивостей склорозплавів та 

склофази, що утворюються при формуванні скловидних та керамічних мате-

ріалів. Використання розробленої програми також надає можливості отрима-

ти додаткові відомості, необхідні для визначення доцільності  застосування 

різних видів алюмосилікатної сировини і сировинних композицій в технології 

матеріалів різного функціонального призначення.  

Програма розроблена в середовищі Visual Studio 2013 та працює під управ-

лінням систем Windows 7+,  framework .NET 4.0. Підставою такого вибору є роз-

винута мова програмування, високий ступінь універсальності, а також можливість 

інтеграції з іншими програмними продуктами (MS Excel). 

Процес створення Melt Properties складався з двох етапів: розробки ло-

гічної та фізичної моделей програми. Логічна модель є засобом здійснення 

розрахунків, а фізична є відображенням логічної моделі та визначає спосіб 

розміщення і впорядковування  даних у програмі, а також шляхи організації 

зв’язків. Вихідний код розробленої програми доступний за адресою: 

https://github.com/bogdanovdotnet/MeltProperties. 

При розробці програми використані математичні моделі І.А. Маховської,  

В.І. Голеуса, Г. Зальманга, а також за оригінальна методика визначення харак-

теристик плавкості на основі прогнозного фізико-хімічного аналізу в трикомпо-

нентних системах K2O–Al2O3–SiO2, Na2O–Al2O3–SiO2, CaO–Al2O3–SiO2 і 

MgO–Al2O3–SiO2 , які складаються з основних породоутворюючих оксидів 

алюмосилікатної та лужно-алюмосилікатної сировини.  

На початковому етапі роботи задається хімічний склад матеріалу, а са-

https://github.com/bogdanovdotnet/MeltProperties
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ме масовий вміст оксидів, мас. %. Наступним етапом розрахунку є вибір тем-

пературного діапазону та кроку варіювання температури (Т, °С).  

 

 
 

Рисунок 1. Форма введення 

хімічного складу 

 

Рисунок 2. Форма введення 

дослідних температур 

 

 

Останньою формою введення даних є введення кількості кристалічних 

фаз матеріалу в заданому температурному інтервалі за результатами побудо-

ви діаграм плавління. Для введення фазового складу продуктів випалу про-

грама, нехтуючи оксидами, що містяться в незначній кількості, автоматично 

обирає системи для розрахунку властивостей розплаву. 

 

 
 

Рисунок 3. Форма введення фазового складу продуктів випалу 
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Розроблена програма здійснює розрахунок хімічного складу розплаву, 

одержаного шляхом корегування характеристик плавлення композицій з ураху-

ванням долі кожного з лужних (лужноземельних) оксидів (див п. 2.3.1.). За хімі-

чним складом обчислюються кількісні і якісні характеристики розплаву, який 

утворюється при нагріванні матеріалу до заданої температури: логарифм 

в’язкості, поверхневий натяг (За І.А. Маховською), активність розплаву  

(за Г. Зальмангом), діелектрична проникність, тангенс кута діелектричних втрат 

(за В.І. Голеусом). 

Звіт за результатами розрахунків записується до файлу з розширенням 

.xls, що можна відкрити в програмах MS Excel та Open Office. Файл містить 

графічне зображення динаміки утворення розплаву при збільшенні температу-

ри термообробки та розраховані властивості розплаву в табличному вигляді. 

 

 

Рисунок 4. Результати розрахунків в програмі Melt Properties 

 

Таким чином, розроблена програма Melt Properties передбачає компле-

ксний підхід до аналізу процесів рідкофазового спікання тонкої кераміки, до-

зволяє встановити доцільність використання різних видів алюмосилікатних та 

лужноалюмосилікатних матеріалів, а також проводити прогнозні розрахунки фа-

зового складу керамічних матеріалів при проектуванні складу мас. 

Melt Properties має продуманий та зручний інтерфейс, що робить мож-

ливим її застосування для користувачів різної кваліфікації. 
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