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АНОТАЦІЯ 

 

Харибіна Ю. В. Безвипальні вогнетриви на фосфатних зв язуючих на 

основі композиції системи Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких 

неметалічних матеріалів» (161 – Хімічні технології та інженерія). – 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, 2017. 

Дисертацію присвячено розробці теоретичних основ і впровадження у 

виробництво ресурсозберігаючої технології безвипальних мулітокорундових 

вогнетривів на основі композицій системи Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5. 

Об'єкт досліджень – технологічні процеси виробництва безвипальних 

мулітокорундових вогнетривів з використанням фосфатної зв’язки для 

футерування вапняно-випальних печей. 

Предмет досліджень – закономірності структуро- і фазоутворення 

безвипальних мулітокорундових вогнетривів з використанням фосфатної 

зв’язки, їх поведінка після низькотемпературної і високотемпературної 

обробки, фізико-хімічні властивості і технологічні параметри виготовлення із 

заданими експлуатаційними характеристиками. 

Методи досліджень – фізико-механічні, експлуатаційні, захисні 

властивості вогнетривких матеріалів визначали відповідно вимогам чинних 

нормативних документів. 

Внаслідок проведення дослідження за темою дисертаційної роботи 

одержані такі наукові результати: 

– вперше в системі Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 розраховано коефіцієнти 

рівняння залежності теплоємності від температури, стандартні значення 

ентальпій, ентропії сполук, для яких відсутні значення в літературі, що 

дозволило створити базу термодинамічних констант відповідних сполук; 
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– вперше проведено термодинамічний аналіз спряжених реакцій в системі 

Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 та визначено, що співіснуючими є комбінації фаз 

C2P−C3APS2, CS−C3APS2 (після 1350 °К), які утворюють «порожній контур», 

комбінації фаз AP−C3P−A3S2, S−C3P−CAS2, C3P−CS−C2AS, C3P−CA−C2AS, які 

утворюють «заповнений контур», а також, що не існує конод A3P−C3APS2, 

CS−C3APS2 (до 1350 °К), CAS2−C5SP та CA2−C5SP, що дозволило провести 

розбиття відповідних областей на 2 елементарні тетраедри; 

– вперше встановлено, що система Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 при 

моделюванні розбивається на 45 елементарних тетраедрів та в ній є 58 

комбінацій фаз по 3, що не виходять на поверхню концентраційного тетраедра, 

що дозволило побудувати топологічний граф взаємозв’язку елементарних 

тетраедрів системи, надати геометро-топологічну характеристику фаз системи; 

– вперше на основі проведених експериментальних досліджень 

встановлено зміну фазового складу в перерізі «мулітокорундовий вогнетрив – 

шлак» в системі Al2O3–SiO2–CaO–P2O5, що дозволяє прогнозувати стійкість 

виробів запропонованого складу до дії шлаку; 

− вперше на підставі результатів експериментальних досліджень 

визначено основні фізико-механічні характеристики мулітокорундового 

вогнетриву, в складі якого в якості глинистого компоненту використовується 

глина вогнетривка; 

− вперше на основі експериментальних досліджень встановлено, що 

застосування ортофосфорної кислоти в якості зв’язуючого в складі 

мулітокорундового вогнетриву дозволяє отримати вироби з необхідними 

значеннями відкритої поруватості та межі міцності на стиск. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету 

досліджень та шляхи її досягнення, викладено наукову новизну та практичну 

цінність роботи, результати її реалізації в промисловості, надано загальну 

характеристику роботи. 

Перший розділ присвячено аналізу тенденцій розвитку сучасних 

безвипальних вогнетривких матеріалів для випалу карбонатовмісної сировини, 
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зокрема для випалу вапна. 

Наведено огляд інформації за будовою системи Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 та 

її підсистем та визначено подальші напрямки їх дослідження. 

У другому розділі наведено характеристики сировинних матеріалів, які 

використано в роботі, обґрунтовано методи дослідження властивостей 

сировинних матеріалів, напівфабрикату та готових виробів. 

У третьому розділі представлено результати теоретичних досліджень  

по уточненню субсолідусної будови чотирикомпонентної системи  

Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5. Створено базу термодинамічних констант сполук 

системи. Проведено термодинамічний аналіз спряжених реакцій даної системи.  

Надано геометро-топологічну характеристику фаз системи. Побудовано 

топологічний граф взаємозв’язку елементарних тетраедрів системи. 

Четвертий розділ присвячений розробці технологічних параметрів 

виробництва безвипальних мулітокорундових вогнетривів на основі композицій 

системи Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5. 

У п’ятому розділі проведено петрографічні дослідження зразків. 

Виявлено елементарні тетраедри, які описують склади мулітокорундового 

вогнетриву і робочої зони вогнетриву до дії шлаку і побудовано діаграму зміни 

фазового складу в перерізі «мулітокорундовий вогнетрив – шлак» в системі 

Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5. 

У шостому розділі наведено дані, щодо практичного використання 

результатів дисертаційної роботи. З розроблених мас випущена дослідно-

промислова партія мулітокорундових вогнетривів, які відповідали вимогам 

ГОСТ 24704-94 «Вироби вогнетривкі корундові і високоглиноземисті. Технічні 

умови» марки МКС-72. 

Таким чином, теоретично обґрунтовано та експериментально доведено 

можливість виготовлення безвипальних мулітокорундових вогнетривів на 

основі композицій системи Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5.  

Ключові слова: безвипальні мулітокорундові вогнетриви, фазові 

рівноваги, структуроутворення. 
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ABSTRACT 

 

Kharybina Yu. Unburnt refractories using phosphate binders based on the 

composition of the Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system. – Qualifying scientific work on 

the manuscript. 

The dissertation on completion of a scientific degree of the candidate of 

engineering science on a specialty 05.17.11 «Technology of refractory nonmetallic 

materials» (161 – Chemical technologies and engineering). – National Technical 

University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2017. 

Dissertation is devoted to the development of theoretical foundations and 

application of technology unburnt mullite-corundum refractories based on the 

compositions of the Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system. 

The object of research - technological production processes unburnt mullite-

corundum refractories using phosphate binders for lining of lime-kilns. 

Subject of research − structured patterns − and phase formation of unburnt 

mullite-corundum refractories using phosphate binders, their behavior after low-

temperature and high-temperature treatment, physical and chemical properties and 

manufacturing process parameters with desired performance characteristics. 

Research methods − mechanical, performance, safety properties of refractory 

materials were determined in accordance with the requirements of current 

regulations. 

As a result of the researching the following scientific results were obtained: 

− For the first time, it was calculated the coefficients of the equation depending 

on the heat capacity of the temperature, standard enthalpy and standard entropy 

values for the some compounds of the Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system; 

− For the first time, it was conducted thermodynamic analysis of conjugated 

reactions. Based on referred earlier it was determined that the combination of the 

phases C2P–C3APS2, CS–C3APS2 (after 1350 ° K) formed the "empty contour". The 

idioms of the system are divided into 3 elementary tetrahedron. The combination of 

phases AP–C3P–A3S2, S–C3P–CAS2, C3P–CS–C2AS, C3P–CA–C2AS formed a "filled 



2 
 

contour". It is mean that conodes A3P–C3APS2, CS–C3APS2 (up to 1350 ° K), 

CAS2–C5SP, CA2–C5SP do not exist. It was installed, these areas share into 

2 elementary tetrahedron; 

− For the first time, it was found the Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system divided 

into 45 basic tetrahedrons. Based on it, it was constructed a topological graph of the 

relationship of elementary tetrahedrons of the system. 58 combinations of phases of 

the system were installed. It was allowed to provide the geometry- topological 

characteristics phases of the system; 

− For the first time, it was established the changing of the phase composition in 

the section «mullite-corundum refractory – slag» of the Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 

system. It is allowed to predict the stability of the products of the proposed 

composition to the action of slag; 

− For the first time, based on the results of experimental studies on the effect of 

clay fire-retardant, as a clay component, it was established the maximum mechanical 

strength, the density of the imaginary and the minimum porosity of the open 

refractory material; 

− For the first time, it was established that using of orthophosphoric acid 

allows receiving refractory products with necessary open porosity and  limit of 

compressive strength. It is achieved by the regulation of the fractional composition of 

the filler, the implementation of the main phases of corundum and mullite, and the 

formation of acid phosphates AlPO4, polymerization and polycondensation of them 

during heating, the formation of insoluble phosphates in the interaction with the 

oxides of the filler. 

The introduction of the urgency is documented of formulating research 

objective and ways to achieve it. Scientific novelty and practical value of the work, 

results of its implementation in the industry and the general characteristics of the 

work are given. 

The first chapter is devoted to analysis of current trends unburnt refractories 

for firing carbonate containing raw materials, including lime. 

The review of information on the structure of the Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 
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system and its subsystems are shown. Future directions of research are identified. The 

prospects of this system to design of warehouses refractory materials and researching 

the interaction carbonate containing raw materials and refractory materials are shown. 

The second section shows the characteristics of raw materials used in the work, 

methods analyzed properties of raw materials, semi-finished and finished products 

are founded. 

The third section presents the results of theoretical research of subsolidus 

structure of the four-component of Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system. A thermodynamic 

analysis of the reactions of the conjugated system is carried up. The geometry-

topological characterization phase system is provided. Elementary topological graph 

of the relationship was built. 

The fourth section is devoted to the development of manufacturing process 

parameters of unburnt mullite-corundum refractory compositions based on the 

Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system. To improve the physical and chemical properties of 

the refractory material it was used following raw materials: scrap mullite-corundum 

products (MCR-72) produced by JSC "Druzhkivka Refractory Plant". 

The petrographic study of samples, the phase composition of carbonate slag is 

conducted in the fifth chapter. Summing obtained results, it was found the changing 

of the phase composition in the intersection of «mullite-corundum refractory – slag» 

in the Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system. 

Data concerning the practical using of the thesis results are provided in the 

sixth section. Experimental series of the mullite-corundum refractories using the 

developed composition meet the requirements of the MCR-72 type products 

according to the GOST 24704-94 "Corundum and high alumina refractory products. 

Specifications". 

Thus, theoretically grounded and experimentally proved the possibility of 

manufacturing unburnt mullite-corundum refractory compositions based on the of 

Al2O3–SiO2–CaO–Р2O5 system. 

Keywords: unburnt mullite corundum refractories, phase equilibrium, 

structure formation. 
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