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ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДИФІКУЮЧИХ ДОМІШОК В ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИХ НЕФРИТОВАНИХ 

ПОКРИТТЯХ 

 
Розроблено енергоефективний метод створення нефритованих покриттів шляхом застосування модифікуючих оксидних композицій. Нові 

високоресурсні покриття володіють підвищеними фізико-механічними та експлуатаційними характеристиками. Покриття, які розроблені,  є 
перспективними для фарфорової промисловості та також для виробів технічної кераміки                                                          

Ключові слова: модифікуючи оксидні композиції, високоресурсні покриття, фізико-механічні та експлуатаційні характеристики, 

технічна кераміка. 
 

Разработан энергоэфективний метод создания нефритованных покрытий путем использования модифицирующих оксидних композиций. Новые 
высокоресурсные покрытия обладают повышенными физико-механичными и эксплуатационными характеристиками. Разработанные покрытия, 

перспективны для фарфоровой промышленности, а также для изделий технической керамики.  

Ключевые слова: модифицирующие оксидные композиции, высокоресурсные покрытия,  физико-механичные и эксплуатационные 
характеристики, техническая керамика. 

 

An energy-efficient method of creation of non-frit coating, by using a modified oxide composition has been developed. New coatings have high 
physico-mechenical and exploitation characteristics. Developed coatings are perspective for porcelain industry and also for manufacturing of technical 

ceramics. 

Keywords: modified oxide composition, coatings have high, physico-mechenical and exploitation characteristics, technical ceramics. 

 

 Вступ. Найбільш економічним видом поливних 

покриттів є нефритовані покриття, у виробництві яких 

відсутні затрати на попереднє виготовлення фрити. 

 Традиційно, нефритовані покриття застосовуються 

для нанесення на фарфорові, напівфарфорові вироби, а 

також вироби технічної кераміки, технологія 

одержання яких передбачає високі (1250–1350 °С) 

температури формування та подовжені режими випалу 

(більше 18–36 годин). Останнім часом є актуальним 

використання нефритованих складів покриттів, що 

призначені для кераміки, які виробляються за 

низькотемпературними (1150–1200 °С) швидкісними 

режимами випалу (9–18 год.). 

 Аналіз літературних даних та постановка 

проблеми. Відомо, що покриття по кераміці, які 

отримані на основі нефритованих полив, 

представляють собою склоподібний шар та до них 

можна застосовувати відомі положення склоподібного 

стану [1]. Так, при випалюванні сирої поливи 

безпосередньо на поверхні керамічного черепка 

протікають наступні процеси: 

– термічне розкладання; 

– поліморфні або модифікаційні перетворення; 

– процеси розчинення твердих часток в розплаві, які 

утворюється в процесі термообробки; 

– хімічна взаємодія поміж компонентами суміші; 

– процеси, що відбуваються на межі розділу твердої і 

рідкої фази; 

– утворення нових кристалічних сполук. 

 Необхідно відмітити, що перелічені стадії в повній 

мірі реалізуються в умовах тривалої (більш 24 годин) і 

високотемпературній (більш 1300 °С) термообробки із 

сталим тепловим потоком. 

 Для низькотемпературних полив утворення 

склокристалічної структури нефритованих покриттів є 

досить проблематичною. В роботі [2] показано, що на 

перший план виступають процеси взаємодії 

наповнювачів з матричним розплавом, з подальшою 

можливістю фазоутворення. 

 Абсолютною більшістю досліджень [3,4] 

встановлено, що факторами, які визначають умови 

отримання склокристалічних полив є: оптимальні 

режими випалювання, наявність попереднього 

лікваційного розподілу склофази, а також присутність 

модифікаторів (інтенсифікаторів кристалізації). 

 Механізм утворення склокристалічних полив, 

складається з трьох послідовних стадій. Перша стадія – 

лікваційний фазовий розподіл скла, коли поливне скло 

розподіляється на області, збагачені фазоутворюючими 

оксидами, та області з підвищеним вмістом оксидів–

склоутворювачів. На другій стадії відбувається 

утворення сиботаксичних груп в областях, які за 

хімічним складом відповідають складу кристалічної 

фази. На третій стадії синтезуються центри 

кристалізації та відбувається зростання новоутворених 

кристалів [5].  

 Більшість дослідників відзначає, що 

перспективним є синтез полив, оснований на принципі 

перенасичення складу поливи оксидами ТіО2, ZrO2, 

MgO, SnO2 та інших, які в залежності від температури 

випалювання та ступеню перенасичення забезпечують 

виділення на поверхні покриття кристалів різних 

розмірів та форм. В роботі [6] відзначається, що 

оптимальний розмір кристалів у покриттях не повинен 

перевищувати 2 мкм. Це забезпечується великою 

здатністю їх до спонтанної кристалізації і малою 

швидкістю росту кристалів. 

 Авторами [7] розглянута можливість застосування  

оксидів ТіО2 при розробці складів мас тіалітової 

кераміки зі зниженою температурою синтезу. Вироби 

володіють високими експлуатаційними показниками. 

 В статті [8] застосовують оксиди стануму та титану 

для отримання  плівок, які надають керамічним 

матеріалам напівпровідникові властивості. В роботі [9], 

були розглянуті плівки оксидів стануму та титану, які 

забезпечують високу фотокаталітичну активність.  

 Мета та задачі дослідження. Мета даної роботи 

полягає у дослідженні процесу фазоутворення при 

випалі низькотемпературного нефритованого покриття, 

до складу якого входять модифікуючі оксидні 

композиції ТіО2 – SnO2.  

 Задачею досліджень є: 
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  – дослідити вплив взаємозаміни компонентів 

оксидних композицій на показники експлуатаційних 

властивостей покриттів; 

 – із залученням повного факторного експерименту 

розбити хімічний склад покриттів та встановити 

температурні умови їх одержання; 

 – дослідити структуру та фазовий склад новітніх 

покриттів. 

 Експериментальна частина. Склокристалічні 

покриття по кераміці частіше за все представлені 

поліфазними структурами з розміром часток, які 

досягають 100 мкм [10]. 

 Для одержання тонкокристалічних покриттів нами 

була обрана оксидна композиція TiO2 – SnO2, 

дослідження якої ґрунтуються на таких предумовах: 

– обрані оксиди мають однакову кристалічну структуру 

тетрагональної сингонії, близькі значення радіусів іонів 

(за Полінгом, TiO2 – 0,068 нм, SnO2 –  0,071 нм) та 

молярних об‘ємів; 

– обидва оксиди здатні протистояти твердо- і 

рідкофазний дифузійним реакціям корозії та 

окисненню при високих температурах; 

– система TiO2 – SnO2 є майже повністю змішуваною і в 

ній не спостерігається утворення сполук, що зумовлено 

кристалохімічною будовою оксидів та координаційним 

числом (4 і 3 для TiO2 та 4 і 2 для SnO2). 

 Для визначення впливу хімічного складу та 

температури випалу на властивості покриттів нами 

проведений повний факторний експеримент. Були 

розглянуті два головних змінних фактори, які чинять 

найбільший вплив на мікрокристалізацію – вміст 

компонентів (фактор хімічного складу Х1) та 

температура термообробки (фактор температури Х2). 

Було використано взаємозаміну каситериту SnO2 на 

оксид титану. Така взаємозаміна розглядалася, 

виходячи з припущення, що SnO2 не впливатиме на 

синтез кристалічних фаз в покриттях. Вміст змінювався 

в межах від 0 до 15 мас. % із кроком 5%, а температура 

термообробки – 1150 °С до 1200 °С із кроком 50 °С. 

При цьому були взяті до уваги склади, які містили 

максимальну кількість взаємозамінних оксидів (15 мас. 

%) і мінімальну їх кількість (5 мас. %). 

 Факторний простір спланованого експерименту 

наведений на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Область факторного простору 

повного факторного експерименту 

  

 Відгуками в даному експерименті служили такі 

властивості покриттів, як мікротвердість, 

кислотостійкість і термічна стійкість. 

 План-матриця експерименту з факторами в 

кодованому та натуральному вигляді наведений в табл. 

1.   
 

Таблиця 1 – План-матриця експерименту 

 

№ 

досліду 

Фактори в 

кодованому 

вигляді 

Фактори в натуральному 

вигляді 

x1 х2 

Х1вміст 

ТiO2,  

мас. % 

Х2температура  

випалу,°С 

1 + + 15 1200 

2 - + 5 1200 

3 + - 15 1150 

4 - - 5 1150 
   

 В даному експерименті отримано лінійну модель у 

вигляді рівняння регресії такого загального вигляду:  

                                 



n

i

ii xbby
0

0 ,                     (1) 

 де у – відгук (властивість покриттів);  

      x – коефіцієнти рівняння регресії; 

      n – фактори. 

 Рівняння регресії для властивостей покриттів 

становить: 

Мікротвердість, МПа. . . . . .y=96,8–2,9x1+2,85x2 + 2,9x1x2 

Кислотостійкість, %. . . . . . .y=7125–75x1–925x2  

 Хімічний склад і комплекс прогнозованих 

властивостей покриття може бути оцінений за 

значеннями розрахованих показників приведених у 

табл. 2. 

 Сумісний розгляд отриманих залежностей 

показало, що оптимальною областю значень вище 

вказаних факторів є межі вмісту оксиду титану в 10–15 

%, а SnO2 15 %, при температурі випалу 1150–1170 ºС. 

 На основі розрахованого хімічного складу був 

сформований шихтовий склад нефритованих полив, в 

якому використані, як природні сировинні матеріали – 

граніт Долінський, пісок кварцовий, каолін 

Просянівський, так і модифікуючи оксидні композиції 

– ТіО2 та SnO2.   

 Даний склад забезпечує розвиток метастабільної 

ліквації та низькотемпературне утворення кристалічних 

фаз з великою швидкістю зародження, в результаті чого 

формується дрібнокристалічна структура покриття. 

 На покриттях, які випалені при занижених (1150–

1200 °С) температурах, було проведено вивчення їх 

властивостей згідно з ГОСТ 27180–2001: 

Мікротвердість, МПа 

1150 °С……………………………………...6000 – 7800  

1200 °С……………………………………...6500 – 8000 

Кислотостійкість, % 

1150 °С ……………………………………………...88,1 

1200 °С………………………………………………99,8 

Термостійкість , цикл……………………………….>10 
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Таблиця 2 – Хімічний склад та властивості скло матриць 
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1 51 15 4,5 2,5 1,5 2 3,5 5 15 5,77 2,28 305,38 95,6 0,30 7,28 

2 51 15 4,5 2,5 1,5 2 3,5 15 5 5,41 2,99 310,90 95,6 0,32 6,74 

3 51 15 4,5 2,5 1,5 2 3,5 15 15 5,88 1,54 309,57 95,6 0,28 7,08 

4 51 15 4,5 2,5 1,5 2 3,5 5 5 5,32 3,64 306,70 95,6 0,34 6,94 

 

 За допомогою методу РФА отримані відомості про 

фазовий склад покриття, наведений на рис. 2. 
Дослідження фазового складу показало наявність 

кристалізації каситериту, рутилу та твердих розчинів 

аносовіту [5]. 

 
Рис. 2 – Штріх-рентгенограма покриття №3 

 

 Петрографічні дослідження показали, що різниця 

структур склокристалічних покриттів в залежності від 

вмісту оксидів титану та стануму чітко виявлялася у 

фазовому складі покриттів, випалених у 

температурному інтервалі 1150 – 1200 °С. 

 При термообробці покриттів при 1150 °С в 

інтервалі концентрацій кожного з оксидів ТіО2 і SnO2 5 

мас. % характер покриттів є грубокристалічним. 

Покриття складається з безбарвної прозорої ізотропної 

речовини з показником світлозаломлення Nсум= 

1,525±0,003, в якому спостерігаються відносно 

рівномірно розподілені включення з розмірами окремих 

елементів від крапкових до 20 мкм. Найяскравішою 

фазою за показником світлозаломлення є каситерит, 

поряд із зернами кварцу та рутилу. 

 Результати дослідження закристалізованих при 

1150 °С покриттів із вмістом як ТіО2 так і SnO2 10–15 

мас.% показують радикальну зміну характеру 

кристалізації покриттів. Вони відрізняються 

однорідністю тонкої «ситальної» кристалізації з 

рівномірним розподілом елементів по всьому об‘єму. 

Показник світлозаломлення дещо підвищується – Nсум= 

1,540±0,003, розмір включень не перевищує 2 мкм. 

 Фазовий склад зразків вміщує: 

Склофаза………………………  60 –65% 

Каситерит………………………15 % 

Рутил……………………………15 % 

Аносовіт…………………………2 – 3 % 

 В наявності у фазовому складі нефритованих 

покриттів висотемпературного аносовиту, підвищує їх 

експлуатаційні властивості, а саме здатність 

видержувати термічні, хімічні та механічні 

навантаження в процесі експлуатації, згідно вимогам  

ДСТУ Б В.2.5–12–98.  

 Висновки. 

1. В ході проведених досліджень встановлено 

ефективність застосування, в якості фазоутворюючих 

та модифікуючих компонентів, оксидних композицій 

ТіО2 – SnO2. 

2. За результатами повного факторного експерименту 

визначен хімічний склад, оптимальна кількість 

модифікуючих домішок та встановлено температурні 

вимоги отримання (1150–1200°С) енергоекономічного 

нефритованого покриття. 

3. Встановлено, що стимулятором тонкої (менше 2 

мкм) рівномірної кристалізації є оксид стануму, якій 

забезпечує вимоги отримання покриття заданого 

фазового складу. 

4. Рентгенофазовим методом індентифіцирована фаза 

високотемпературного анасовіту, який забезпечує 

покриттям додатковий ресурс.  
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