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Дисертацію присвячено розробці радіопрозорих керамічних матеріалів на ос-

нові кристалічної фази – славсоніту, синтез якої здійснюється при зниженій темпе-

ратурі. Радіопрозорі матеріали – неметалічні матеріали, які забезпечують прохо-

дження електромагнітної хвилі радіочастотного діапазону. Головними характерис-

тиками властивостей радіопрозорих матеріалів є діелектрична проникність (ε), тан-

генс кута діелектричних втрат (tgδ) і низьке значення коефіцієнта віддзеркалення 

радіохвиль. Для даних матеріалів діелектрична проникність повинна бути в інтер-

валі від 2 до 10, а тангенс кута діелектричних втрат має знаходитись в межах  

від 10-4 до 10-2. Радіопрозорі матеріали використовуються в основному для вигото-

влення обтічників літальних апаратів та бойових ракет, що захищають антени ра-

діолокаційних станцій та інших радіотехнічних засобів від впливу навколишнього 

середовища. 

В роботі представлено огляд існуючих радіопрозорих матеріалів, проведено 

аналіз їх недоліків та складностей при їх створенні. Проведено огляд властивостей 

кристалічних фаз, що використовуються в радіокераміці та експерементально оп-

тимальною визначено кристалічну фазу славсоніту з числа найбільш відповідних 

за комплексом властивостей. Створено базу даних для термодинамічного аналізу 

реакцій фазоутворення в системі SrO – Al2O3 – SiO2. Всебічно досліджено процес 

твердофазового синтезу славсоніту та встановлено ймовірні шляхи перебігу реакції 

утворення славсоніту з різних проміжних сполук. Встановлено, що завдяки утво-

ренню проміжних силікатів стронцію починаючи з 400 та 500 °С (для Sr2SiO4 та 

SrSiO3 відповідно) синтез славсоніту починається за температури 1200 °С. В разі 
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утворення алюмінатів стронцію Sr3Al2O6 та SrAl2O4 (в умовах дефіциту SiO2), син-

тез славсоніту відбувається після кристалізації та наступного розкладання Sr-геле-

ніту за температури ~1600 °С. В полі первинної кристалізації славсоніту системи 

SrO – Al2O3 – SiO2, встановлено нестехіометричне співвідношення компонентів 

мас (SrAl2,034Si3,108O10,267), що забезпечує синтез славсоніту при температурах до 

1250 °С. Досліджено вплив однокомпонентних (SnO2, Cr2O3, Li2O, ZrSiO4, TiO2, 

B2O3, MoO3, CaF2) і багатокомпонентних евтектичних (LiF : NaF, LiF : KF, 

KF : NaF, LiF : KF : NaF, Li2O : SnO2) добавок на інтенсифікацію процесів спікання 

та фазоутворення славсонітової кераміки. Встановлено закономірності формування 

мікроструктури та фазового складу низькотемпературної радіопрозорої кераміки в 

присутності добавок комплексних інтенсифікаторів, роль яких полягає в утворенні 

евтектичних розплавів та зниженні температури формування славсонітової фази. 

Доведено ефективність впливу добавки Li2O (2 мас. % понад 100 мас. %) на утво-

рення славсоніту нестехіометричного складу та евтектичної добавки Li2O – SnO2 (в 

кількості 1 мас. % понад 100 мас. %) на синтез славсоніту стехіометричного складу 

в температурному інтервалі 1250 – 1350 °С. З використанням нових даних розроб-

лено склади і технологічні параметри виготовлення радіопрозорих керамічних ма-

теріалів з заданими електрофізичними властивостями (ε = 3,57…5,26, 

tgδ = 0,0073…0,0122 в мікрохвильовому діапазоні 26 – 37,5 ГГц) та підвищеним ре-

сурсом експлуатації, що обумовлює їх функціональну надійність. Отримані мате-

ріали відповідають вимогам діючого стандарту ГОСТ 20419 – 83, а також задово-

льняють вимогам до радіопрозорої кераміки.  

Отримані за розробленою технологією керамічні матеріали, пройшли випробу-

вання у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка (м. Київ кафедра те-

оретичної та квантової радіофізики) з визначення електродинамічних властивостей, 

за результатами яких розроблені матеріали відповідають основним вимогам, висуну-

тим до експлуатації радіопрозорих матеріалів у діапазоні частот 26 – 37,5 ГГц. 

На базі ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» проведено дослідно-промислові 

випробування славсонітових керамічних матеріалів в якості радіопрозорих елеме-

нтів конструкцій. За результатами випробувань розроблена славсонітова кераміка 
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рекомендована до подальшого впровадження в розробки ракетно-космічної техніки.  

На Костянтинівському державному науково-виробничому підприємстві 

«Кварсит» ДК «Укроборонпром» на основі розробленої славсонітової кераміки та 

з використанням розроблених рекомендацій виготовлено зразки радіопрозорих об-

тічників. На основі проведених випробувань, керамічний матеріал рекомендовано 

для виготовлення захисних відсіків ракет самонаведення. 

Результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» при підготовці бакалаврів, спе-

ціалістів і магістрів за спеціальністю 091606 «Хімічна технологія тугоплавких не-

металічних і силікатних матеріалів».  

Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи опубліко-

вано в 24 наукових працях, зокрема 12 статей у наукових фахових виданнях Укра-

їни та 5 в наукометричній базі даних Scopus, 2 статті у закордонних виданнях, 10 у 

матеріалах конференцій та 2 патенти України на корисну модель.  

Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, додат-

ків, списку літератури. Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок; з них – 

67 рисунків по тексту, 4 рисунки на 4 окремих сторінках, 25 таблиць по тексту, 8 

таблиць на 10 окремих сторінках списку використаних літературних джерел із 163 

найменувань на 16 сторінках, 6 додатків на 16 сторінках. 

 Ключові слова: радіопрозорі керамічні матеріали, славсоніт, діелектрична 

проникність, тангенс кута діелектричних втрат, характеристики спікання, межа мі-

цності при згині, евтектичні добавки. 
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ABSTRACT 

Zakharov A.V. Radiotransparent ceramic materials based on SrO – Al2O3 – SiO2 

system. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for getting scientific degree of the Candidate of technical sciences on 

the specialty 05.17.11 – «Technology of refractory nonmetallic materials» (161 – 

Chemical Technology and Engineering). – National Technical University «Kharkiv 

Polytechnic Institute», MES of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of radiotransparent ceramic materi-

als on the crystalline phase – slavsonite, the synthesis of which is carried out at a low 

temperature. Radiotransparent materials – non-metallic materials that ensure the passage 

of the electromagnetic waves of the radio frequency range. The main characteristics of 

the properties of radiotransparent materials are dielectric permittivity (ε), tangent of the 

angle of dielectric losses (tgδ), and low value of the coefficient of reflection of radio 

waves. For these materials, the dielectric permittivity should be in the range of 2 to 10, 

and the tangent of the dielectric loss angle should be within from 10-4 to 10-2. Radiotrans-

parent materials are mainly used for aircraft ramps and warheads production that protect 

the antennas of radar stations and other radio equipment from the effects of the environ-

ment. 

The paper presents an overview of existing radiotransparent materials and analysis 

of their drawbacks and complexities while creating. The overview of crystalline phases 

properties used in radiochemicals was made, and the crystalline phase of the slavsonite 

from the number of the most suitable complex properties was experimentally optimally 

determined. A database for the thermodynamic analysis of phase formation reactions in 

the SrO – Al2O3 – SiO2 system was created. The process of solid-phase synthesis of 

slavsonite was thoroughly investigated and probable paths of the reaction of formation of 

slavsonite from different intermediate spins were established. It was established that due 

to the formation of intermediate strontium silicates, starting from 400°C and 500°C (for 

Sr2SiO4  and SrSiO3, respectively), the synthesis of slavsonite occurs at temperature of 

1,200°C. In the case of strontium Sr3Al2O6 and SrAl2O4 formation (in the case of SiO2 
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deficiency), the synthesis of slavsonite occurs in the crystallization pylon and the subse-

quent decomposition of Sr-gelenite at temperature of ~ 1,600°C. In the field of primary 

crystallization of the Slavsonite system SrO – Al2O3 – SiO2, a non-stoichiometric ratio of 

mass components (SrAl2,034Si3,108O10,267) was established, which provides the synthesis of 

slavsonite at temperatures up to 1,250 °C. 

It was investigated the influence of one-component additives (SnO2, Cr2O3, Li2O, 

ZrSiO4, TiO2, B2O3, MoO3, CaF2) and multicomponent eutectic supplements (LiF : NaF, 

LiF : KF, KF : NaF, LiF : KF : NaF, Li2O : SnO2) on the intensification of sintering and 

phase formation of slavonite ceramics processes. The regularities of microstructure for-

mation and phase composition of low-temperature radio-surfactant ceramics in the pres-

ence of additives of complex intensifiers, the role of which is the formation of eutectic 

melts and the reduction of the formation temperature of the slavsonite phase, were de-

fined. It was proved the effective influence of Li2O additive (2% by weight over 100% 

by weight) on the formation of the non - stoichiometric composition of slavsonite and 

Li2O – SnO2 eutectic additive (1% by weight over 100% by weight) for the synthesis of 

the stoichiometric composition of slavsonite in a temperature interval of 1,250 – 1,350°C. 

There were developed the compositions and technological parameters for the production 

of radiotransparent ceramic materials with given electrophysical properties (ε = 

3.57...5.26, tgδ = 0.0073...0.0122 in the microwave range 26 – 37.5 GHz) and increased 

operational life, which determines their functional reliability with the use of new data. 

The received materials meet the requirements of the current standard GOST 20419 – 83, 

and meet the requirements for radioplastic ceramics. 

Ceramic materials, obtained from the created technology, passed the testing on the 

determination of electrodynamic properties at the Kiev National University named by T. 

Shevchenko (Kiev, Department of Theoretical and Quantum Radiophysics). According 

to obtained results, the developed materials correspond to the basic requirements for the 

use of radio-transparent materials in the frequency range 26 – 37.5 GHz. 

The pilot-industrial tests of slavonoid ceramic materials as radio-transparent struc-

tural elements based on SE "KB "Pivdenne" named by M.K. Yangel" were conducted. 
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According to the results of the tests, the slavsonite ceramics have been designed for fur-

ther implementation in the development of rocket and space technology. 

At Konstantinovsky State Research and Production Enterprise "Quarsit", the SC 

"Ukroboronprom" the prototypes of radio-bundles of rivets based on the developed sla-

vonoid ceramics and using the developed recommendations were made. Based on the 

tests, the ceramic material for protective bays of self-propelled missiles manufacturing is 

recommended. 

The results of researches are implemented in the educational process of the Depart-

ment of Technology of ceramics, refractories, glass and enamels of NTU "KhPI" during 

the training of bachelors, specialists and masters in the specialty 091606 "Chemical tech-

nology of tight-fusible nonmetallic and silicate materials". 

The basic points and scientific results of the thesis were published in 24 scientific 

works: in particular, 12 articles - in Ukrainian scientific professional editions and 5 arti-

cles - in the scientific Scopus databases, 2 articles - in foreign editions, 10 articles - in 

conferences materials, and 2 patents of Ukraine at the utility model. 

The thesis consists of an introduction, five chapters, conclusions, applications, bib-

liography. The total volume of the thesis is 197 pages; in particular – 67 figures in the 

text, 4 figures in 4 separate pages, 25 tables in the text, 8 tables in 10 separate pages, 

bibliography – 163 titles in 16 pages, 6 applications in 16 pages. 

Keywords: ceramic radiotransparent materials, slavsonite, dielectric permittivity, 

dielectric loss tangent, sintering characteristics, bending strength, eutectic additives. 
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