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ГЛАВА 1. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ І 

БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  

 

1.1. Теоретичні основи і методи захисту від дії 

електромагнітного випромінювання  

 

1.1.1. Електромагнітне поле та його характеристики. Поняття 

радіочастотний діапазон. Електромагнітні параметри речовини  

Електромагнітне поле – особлива форма матерії, що відрізняється 

безперервним розповсюдженням в просторі (електромагнітні хвилі) і 

виявляє дискретність структури (фотони). Воно характеризується 

здатністю поширюватися у вакуумі (за відсутності гравітаційних полів) зі 

швидкістю близькою до 3∙108 м/с, яка чинить силовий вплив на заряджені 

частинки [1, 2] та проявляється у взаємопов'язаних змінних величинах 

електричного та магнітного полів.  

Електромагнітні хвилі представляють собою електромагнітні 

коливання, що поширюються в просторі з кінцевою швидкістю, що 

залежить від властивостей середовища. Існування електромагнітних 

хвиль передбачене М. Фарадеєм у 1832 р.  

Інший вчений, Дж. Максвелл, у 1865 р. теоретично показав, що 

електромагнітні коливання не залишаються локалізованими в просторі, а 

поширюються на всі боки від джерела [3]. Теорія Максвелла дозволила 

класифікувати електромагнітні хвилі за шкалами залежно від частоти 

(рис. 1.1) [4].  
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Рис. 1.1. Шкала електромагнітних хвиль 

 

За даними [5], електромагнітні випромінювання радіочастотного 

діапазону діляться на 12 діапазонів (табл. 1.1).  

 



 

 

Таблиця 1.1  

Класифікація електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 

Найменування 

хвиль 

Діапазон 

хвиль 
Діапазон частот Назва діапазону частот 

Декамегаметрові  105 – 104 км 3 – 30 Гц – 

Мегаметрові  104 – 103 км 30 – 300 Гц – 

Гектокілометрові  103– 102 км 300 – 3000 Гц – 

Міріаметрові  100 – 10 км 3 – 30 кГц Дуже низькі частоти (ДНЧ) 

Кілометрові  10 – 1 км 30 – 300 кГц Низькі частоти (НЧ) 

Гектометрові  1000 – 100 м 300 – 3000 кГц Середні частоти (СЧ) 

Декаметрові  100 – 10 м 3 – 30 МГц Високі частоти (ВЧ) 

Метрові  10 – 1 м 30 – 300 МГц Дуже високі частоти (ДВЧ) 

Дециметрові  100 – 10 см 300 – 3000 МГц Ультрависокі частоти (УВЧ) 

Сантиметрові 10 – 1 см 3 – 30 ГГц Надвисокі частоти (НВЧ) 

Міліметрові  10 – 1 мм 30 – 300 ГГц Крайнєвисокі частоти (КВЧ) 

Дециміліметрові  1 – 0,1 мм 300 – 3000 ГГц 
Надкрайнєвисокі частоти 

(НКВЧ) 

 

До основних електромагнітних параметрів речовини можна 

віднести: питомий опір (провідність), діелектричну проникність, тангенс 

кута діелектричних втрат, магнітну проникність, які є визначальними при 

проходженні електромагнітної хвилі через речовину. Від цих параметрів 

залежить коефіцієнт загасання електромагнітної хвилі.  

Взаємозв'язок між питомою провідністю і питомим опором 

матеріалу виражається формулою 1.1:  
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 ,      (1.1) 

 

де γ – питома провідність, Ом-1∙м-1 або См/м;  

     ρ – питомий опір, Ом∙м. 

 

Оцінка ступеня зниження інтенсивності ЕМВ, що проходять через 

матеріал, проводиться за коефіцієнтом загасання, який у разі провідників 

і діелектриків розраховується по-різному.  



 

 

Коефіцієнт загасання електромагнітної хвилі α в діелектрику з 

втратами дорівнює:  

 

)1tg1(f1048,1 2'8    ,     (1.2) 

 

де f – частота, Гц;  

    ε′ – відносна діелектрична проникність;  

    tgδ – тангенс кута діелектричних втрат.  

 

Для провідників коефіцієнт загасання в матеріалі дорівнює:  
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  ,      (1.3) 

 

де ω – кругова частота;  

    μ – магнітна проникність;  

    γ – питома електропровідність, Ом-1∙м-1 [2, 4]. 

 

Із формул видно, що в разі діелектричного матеріалу, для 

збільшення захисних функцій від дії ЕМВ необхідно, щоб він володів 

підвищеними значеннями діелектричної проникності й тангенса кута 

діелектричних втрат, а в разі електропровідного або магнітного матеріалу 

– якомога більшими значеннями питомої провідності або магнітної 

проникності.  

 

 

1.1.2. Основні джерела електромагнітного випромінювання та його 

вплив на організм людини та електронні системи  

Електромагнітний фон, що впливає на екосферу Землі, являє собою 

сукупність природного та штучного (техногенного) випромінювань. У 

даний час вважається, що цей фон налічує три складові: іонізуюче ЕМВ 

(радіація), неіонізуюче ЕМВ (на частотах нижче 3000 ГГц) та 

біоенергоінформаційне ЕМВ (випромінювання живих організмів) [5, 6]. 

Основні джерела ЕМВ штучного походження наведені на рис. 1.2 [7], з 

якого видно, що в діапазоні частот до 2,5 ГГц знаходиться більша 

кількість джерел ЕМВ. 



 

 

 
Рис. 1.2. Розподіл діапазону хвиль різних джерел випромінювання:  

1 – ефірне радіомовлення; 2 – наземне телебачення; 3 – аматорський радіозв'язок,  

4 – аналоговий стільниковий зв'язок; 5 – цифровий стільниковий зв'язок;  

6 – військовий і спеціальний зв'язок; 7 – навігаційні системи;  

8 – енергетика та електротранспорт; 9 – комп'ютерна та офісна техніка;  

10 – промислове обладнання; 11 – медичне обладнання; 12 – побутова техніка  

 

Природні та штучні ЕМП мають різну частотну структуру, 

просторовий розподіл, амплітуду і володіють різною дією на живі 

організми. Це – єдине, що дозволяє людству виживати в умовах 

промислового електромагнітного забруднення.  

У літературі зустрічається ряд монографій та оглядів, присвячених 

біологічній дії електромагнітних випромінювань. Серед них слід 

відзначити, насамперед, роботи Маслова О., Бараньскі С., Холодова Ю., 

Мініна Б., огляди Майкелсона С., Стачлі М., Штемлера В. та ін. 

З одного боку, природні ЕМВ, впливаючи на організм людини, 

носять інформаційний характер, тобто служать своєрідним «сигналом 

точного часу», синхронізуючи роботу внутрішніх органів і дозволяючи 

підлаштовувати внутрішню ритміку організму під ритміку 

навколишнього середовища для здорового організму. Тривале 

екранування електромагнітних полів (гіпогеомагнітні приміщення, такі 

як залізобетонні будівлі, метро, підземні бункери і т.п.) призводить до 

головного болю, серцевих нападів і т.п. [8].  

Дослідження показали, що біологічна межа, що розділяє безпечні та 

шкідливі умови праці при наявності гіпогеомагніних полів, 

характеризується коефіцієнтом його ослаблення щодо ЕМП відкритого 



 

 

простору, який дорівнює 2.  

Зі збільшенням цього коефіцієнта більше, ніж у 2 рази зростає 

кількість захворювань у людей, що працюють в умовах такого 

приміщення [9 – 11].  

Дослідження показали, що підвищений рівень випромінювань 

призводить до збільшення функціональних порушень центральної-

нервової, серцево-судинної, ендокринної, репродуктивної систем. При 

цьому збільшується число випадків хронічної втоми, слабості, апатії, 

порушень сну, нервово-психічних розладів, патологій кровотворення та 

виникає ряд інших змін. Також встановлено, що в місцях, де 

порушуються норми електромагнітного забруднення природного 

середовища, відзначається високий рівень захворювань, зумовлених 

недостатнім функціонуванням імунної системи людини. Ці захворювання 

стали останнім часом загрозою для цивілізації.  

У зв'язку з вищевикладеним, розробка матеріалів, які б захищали 

біологічні об'єкти від негативної дії ЕМВ, є актуальною не тільки в 

Україні і країнах СНД, але й у всьому світі.  

Серед сучасного радіоелектронного обладнання є дуже чутливі 

прилади, для яких дія електромагнітних випромінювань може 

спричинити їх поломку і навіть виведення з ладу. Найбільш чутливими 

серед них є медичні прилади: кардіографи, кардіостимулятори, 

томографи та ін. [12, 13].  

Отже, для забезпечення здоров'я і працездатності основної маси 

населення необхідно проводити тестування житлових і робочих 

приміщень на ступінь ослаблення природних ЕМП. При розробці нових 

будівельних матеріалів і конструкцій, а також при архітектурному 

проектуванні необхідно враховувати їх екрануючі властивості і ступінь 

поляризації [14].  

 

 

1.1.3. Допустимі рівні впливу електромагнітних полів на організм 

людини  

Характер поширення електромагнітного поля та його властивості 

залежать від частоти ЕМВ. В залежності від цього чинника робоче місце 

людини потрапляє в хвильову зону, зону дифракції або індукції [15].  

Для випромінювань частотою від 60 кГц до 300 МГц (ВЧ 



 

 

установки) робочі місця опиняються в зоні індукції, тому допустимі рівні 

опромінення нормовані величинами (Е) і (Н) складових 

електромагнітного поля.  

Напруженість ЕМП в діапазоні частот 60 кГц – 300 МГц на робочих 

місцях і в місцях можливого перебування персоналу, пов'язаного 

професійно з впливом ЕМП, не повинна перевищувати протягом 

робочого дня значень гранично допустимого рівня, значення яких 

наведені в табл. 1.2 [8, 16].  

 

Таблиця 1.2 

Гранично допустимий рівень ЕМВ радіодіапазону 

Частота 

Гранично допустимий рівень 

За електричною складовою,  

В/м 

За магнітною складовою,  

А/м 

60 кГц – 3 МГц 50 – 

3 МГц – 30 МГц 20 – 

30 МГц – 50 МГц 10 – 

50 МГц – 300 МГц 5 – 

60 кГц – 1,5 МГц – 5 

30 МГц – 50 МГц – 0,3 

 

Для діапазону частот 300 – 300 000 МГц нормуються щільності 

потоку потужності (ППМ), значення яких, в залежності від тривалості 

опромінення, наведено в табл. 1.3 [17, 18].  

До недоліків існуючих стандартів слід віднести те, що вони були 

розроблені для промислових об’єктів, і тому не враховують норм 

опромінення людини в сучасних домашніх умовах, які істотно 

збільшилися в зв'язку з використанням великої кількості побутових 

приладів (рис. 1.2).  

 

Таблиця 1.3 

Норми випромінювання УВЧ і СВЧ діапазонів 

Тривалість опромінення УВЧ та СВЧ 
Допустима потужність, 

мкВт/см2 

Протягом всього робочого дня 10 

Не більше 2 годин за робочий день 100 

Не більше 15-20 хвилин за робочий день при 

обов’язковому використанні захисних окулярів 
1000 



 

 

1.1.4. Класифікація матеріалів за електромагнітними 

властивостями. Фізичні основи ослаблення електромагнітного 

випромінювання  

За електричними властивостями усі матеріали поділяються на три 

класи: провідники, напівпровідники і діелектрики. Матеріали 

характеризуються такими діапазонами значень питомого електроопору: 

провідники – 10-8 – 10-5 Ом·м; напівпровідники – 10-6 – 108 Ом·м; 

діелектрики – 107 – 1016 Ом·м [19].  

Величина питомого електроопору не є основною ознакою 

віднесення матеріалу до одного з вищезазначених класів. Істотне 

значення має механізм електропровідності, характер температурної 

залежності опору.  

Відповідно до зонної теорії твердого тіла в атомі є енергетичні рівні, 

які утворюють енергетичні зони: заповнена (валентна); заборонена; 

вільна (зона провідності) (рис. 1.3) [4].  
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Рис. 1.3. Енергетичні діаграми матеріалів: 

а – діелектрик; б – напівпровідник; в – провідник, 

1 – заповнена зона; 2 – заборонена зона; 3 – вільна зона  

 

У нормальному, незбудженому стані атома частина енергетичних 

рівнів заповнена електронами, що знаходяться у стійкому стані. При 

збудженні атома електрони переходять на більш високі енергетичні рівні. 

В електропровідності беруть участь електрони, що перейшли із 

заповненої валентної зони в зону провідності. Для такого переходу 

необхідно затратити енергію, яка дорівнює ширині забороненої зони. У 

провідників заборонена зона відсутня і тому всі електрони валентної зони 



 

 

беруть участь у процесі провідності. Із підвищенням температури 

електропровідність провідників зменшується. 

У напівпровідників ширина забороненої зони становить не більше 

289 кДж/моль, а у діелектриків більше цієї величини. Зі збільшенням 

температури електропровідність напівпровідників і діелектриків, як 

правило, зростає [19, 20].  

За магнітними характеристиками всі матеріали поділяються на:  

- діамагнетики – речовини з відносною магнітною проникністю 

менше одиниці, яка не залежить від напруженості зовнішнього 

магнітного поля (мідь, цинк, золото тощо);  

- парамагнетики – речовини з відносною магнітною проникністю 

більше одиниці, яка також не залежить від напруженості зовнішнього 

магнітного поля (кисень, алюміній, платина, ін.);  

- феромагнетики – речовини, у яких відносна магнітна проникність 

значно більше одиниці і залежить від напруженості зовнішнього 

магнітного поля (залізо, нікель, кобальт і їхні сплави та ін.) [4, 21].  

У свою чергу, феромагнітні матеріали діляться на групи, які 

наведені на рис. 1.4.  
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Рис. 1.4. Класифікація магнітних матеріалів 

 

Найбільш перспективними матеріалами для створення покриттів, 

що захищають від дії ЕМВ, є ферити, що пояснюється невеликим 

значенням магнітної проникності при низьких частотах [22].  

Матеріали мають різні типи фізичних механізмів, які забезпечують 

захисні властивості від дії ЕМВ і за цією ознакою умовно поділяються на 

три групи: 



 

 

- матеріали, що відображають ЕМВ; 

- матеріали, що поглинають ЕМВ; 

- комбіновані.  

У провідників, діелектриків, напівпровідників та магнітних 

матеріалів фізичні механізми ослаблення ЕМВ різні, пояснення їх дії 

наведено нижче.  

Провідники, з одного боку, відображають енергію падаючої хвилі, 

що пов'язано з невідповідністю хвильових опорів повітря і матеріалу, з 

якого виготовлений екран. З іншого боку, відбувається загасання 

падаючої хвилі завдяки вторинному випромінюванню або, інакше 

кажучи, перевипромінюванню, яке створюється струмами, що 

індуктовані в поверхневому шарі тіла під дією падаючої хвилі. Магнітний 

потік високої частоти індуктує в добре провідному матеріалі струми 

Фуко, які за законом Ленца створюють магнітний потік протилежного 

напрямку, що знищує основний потік за межами матеріалу [23, 24].  

Принцип дії діелектричних матеріалів ґрунтується на поглинанні 

енергії і залежить переважно від діелектричної проникності речовини, 

тобто, від здатності молекул тіла поляризуватися під дією 

електромагнітного випромінювання. Діелектрична проникність металів 

мізерно мала в порівнянні з їх провідністю. Отже, в цьому полягає 

причина їх низької поглинаючої здібності. Поглинання енергії тілами з 

високою діелектричною проникністю (полярними діелектриками) 

пояснюється наступним чином. Змінне електричне поле діє на полярні 

молекули так, що вони прагнуть слідувати за його змінами, але рух 

молекул відстає від зміни електромагнітного поля внаслідок того, що 

всередині речовини діють сили міжмолекулярного притягання, а також 

спостерігаються теплові коливання молекул. Все це викликає втрати 

(поглинання) енергії в діелектрику – діелектричні втрати [13, 23]. 

Напівпровідники, володіючи досить високою провідністю за рахунок 

вільних електронів, відображають електромагнітну енергію подібно 

металам. Разом з тим, деякі з них здатні поляризуватися в 

електромагнітному полі як діелектрики, викликаючи його втрати 

(поглинання) [23, 25, 26].  

Ферити представляють собою магнітну кераміку з незначною 

електронною провідністю, внаслідок чого вони можуть бути віднесені до 

електронних напівпровідників. Отже, принцип дії їх ґрунтується на тому, 



 

 

що ослаблення ЕМВ відбувається за рахунок порушення вихрових 

струмів і втрат на перемагнічування в матеріалі [4, 21, 27 – 29].  

 

 

1.1.5. Методи і засоби захисту від дії електромагнітного 

випромінювання  

Перевищення допустимих значень рівня ЕМВ є підставою для 

проведення захисних заходів. Здебільшого під захистом розуміють будь-

які заходи, які спрямовані на зниження ефективності впливаючого 

фактора (в нашому випадку електромагнітного випромінювання). В 

даний час розроблено і освоєно багато різноманітних способів та засобів 

(конструкцій і матеріалів), призначених для захисту людей від негативної 

дії ЕМВ радіочастотного діапазону.  

В літературі [10, 12, 13, 30, 31] наведена значна кількість різних 

принципів класифікацій захисних заходів. Узагальнений варіант 

класифікації показано на рис. 1.5.  

 

 
Рис. 1.5. Класифікація захисних методів та засоби 

 

З рис. 1.5 видно, що методи захисту розділено умовно на дві групи: 

організаційні та технічні. При цьому поділ методів здійснено за ознакою 

використовуваних принципів, а подія заходів – за призначенням. 

Організаційні методи захисту спрямовані на оптимізацію проектування 

взаємного розташування опромінювальних і опромінюваних об'єктів, а 

також на таку організацію роботи та відпочинку, при якій вдається 

знизити до мінімуму час перебування людей під опроміненням. Технічні 

методи спрямовані на пряме зниження інтенсивності поля до 

допустимого рівня і тому вважаються основними [10]. Засоби захисту 

поділяються на колективні, які передбачають захист групи будинків, 

житлових районів або навіть цілого населеного пункту, локальні (захист 

окремих будівель, квартир і приміщень) та індивідуального користування 

(радіозахисні костюми, засоби часткового захисту тощо). Засоби 

колективного та локального захисту передбачають використання 

Заходи захисту Методи захисту 

Організаційні Технічні Колективні Локальні Індивідуальні 



 

 

будівельних матеріалів. Наприклад, залізобетон більшою мірою 

послаблює енергію ЕМВ, ніж цегла і шлакобетон. Зокрема, в житлових 

будинках, виконаних із залізобетонних панелей, спостерігається в кілька 

разів менша напруженість поля, ніж в будинках із цегли.  

Відносно невеликими радіопоглинаючими властивостями 

володіють практично всі будівельні матеріали. Дані про захисні 

властивості різних будівельних матеріалів наведені в табл. 1.4 [13].  

 

Таблиця 1.4  

Ослаблення потоку потужності деяких будівельних матеріалів  

та елементів конструкцій 

№  
Найменування матеріалів та 

елементів конструкцій 

Товщи-

на, см 

Ослаблення потоку потужності, дБ 

довжина хвилі, см 

0,8 3,2 10,6 

1 Цегляна стіна  70,0 – 21,0 16,0 

2 Шлакобетонна стіна  46,0 – 20,5 14,5 

3 Штукатурна стіна  15,0 – 12,0 8,0 

4 Шар штукатурки  1,8 12,0 8,0 – 

5 Дошка  

5,0 – – 8,4 

3,5 – – 5,0 

1,6 – – 2,8 

6 Деревиноволокниста плита  1,8 – – 3,2 

7 Фанера  0,4 2,0 1,0 – 

8 
Вікна з подвійними рамами, 

скло силікатне 
– – 13,0 7,0 

9 Скло  0,3 2,0 2,0 – 

 

У разі потреби стіни та покриття приміщення можна облицьовувати 

матеріалами, що послабляють дію ЕМВ (матеріали, що відображають, що 

поглинають та комбіновані) [12]. 

 

1.2. Стан питання в галузі створення керамічних матеріалів, що 

захищають від дії електромагнітного випромінювання  

Огляд літературних даних показав, що всі матеріали і покриття, що 

захищають від дії ЕМВ, діляться на три види: ті, що відображають, ті, що 

поглинають і комбіновані [23, 32].  



 

 

У свою чергу, радіопоглинаючі матеріали діляться на:  

- діелектричні, основним недоліком яких є велика товщина і мала 

смуга частот узгодження;  

- магнітні, перевагою яких є їх мала товщина і широкосмуговість;  

- сегнетоелектричні, їх недолік полягає в тому, що вони мають 

вузьку смугу частот узгодження [33].  

Під терміном «захист» в монографії мається на увазі як поглинання, 

так і відображення енергії електромагнітної хвилі.  

Традиційно для захисту від дії ЕМВ застосовуються провідники 

(метали та їх сплави, такі як алюміній, залізо, латунь, мідь та інші) [30], 

металеві сітки [24], напівпровідники (кремній, германій, карбіди тощо) 

[25, 34] і феромагнетики (ферити) [22, 27]. При цьому максимальний 

захист від дії ЕМВ забезпечують суцільні метали, однак найбільш 

економічним видом є металеві сітки. У порівнянні з суцільними металами 

ефективність захисту металевими сітками знижується більш ніж на 30 дБ 

в області високих частот.  

Використання металів, їх сплавів і феромагнетиків у чистому 

вигляді для захисту приміщень від негативного впливу ЕМВ недоцільне 

внаслідок їх масивності, складності в експлуатації, дорожнечі і 

дефіцитності [35].  

Одним з напрямків створення матеріалів і покриттів, що захищають 

від дії ЕМВ, є використання провідників, напівпровідників і 

феромагнітних матеріалів у вигляді добавок при створенні матеріалів, що 

захищають від дії ЕМВ, за композиційним типом [36 – 38]. Слід 

зазначити, що покриття по кераміці захисної дії можна також отримувати 

за методом спрямованої кристалізації [39].  

Так, наприклад, в роботі [40] наведена композиція 

електропровідного покриття, що складається з органічної матриці 

(полістирол) і електропровідної добавки (карбонільний нікель). Зниження 

питомого об'ємного опору композиції до 2,8∙10-5 Ом∙м дозволяє 

отримувати покриття, що знижують дію ЕМВ до 60 дБ.  

Автором [41] отримано лакофарбове покриття зі скляними 

мікросферами, що послабляють ЕМВ в частотному діапазоні 0,15 – 1000 

МГц від 4 до 20 дБ (табл. 1.5).  

 

 



 

 

Таблиця 1.5 

Шихтовий склад та властивості лакофарбованих матеріалів 

Зразок 
Масове співвідношення, % Коефіцієнт ослаблення ЕМВ, 

дБ Лак АС-528 Нікельовані мікросфери 

1 98 2  –  

2 95 5 4-8 

3 90 10 6-10 

4 80 20 12-20 

 

Найбільш тонкі і широкосмугові захисні покриття створені з 

використанням магнітних матеріалів, зазвичай феритових [42 – 44]. Вони 

являють собою суміш порошку магнітного матеріалу (фериту) з 

діелектричним зв’язуючим, що у вигляді пасти або фарби наноситься на 

поверхню, яка захищається. Для підвищення широкосмужності вводять 

кілька марок магнітних матеріалів [45, 46]. Як магнітні матеріали 

застосовують ферити різних складів [47 – 49], порошки карбонільного 

заліза і нікелю, зв’язуючими в яких служать клеї, фарби, смоли та ін. [46, 

50, 51].  

Новим напрямом [52] у розробці покриттів, що захищають від дії 

ЕМВ, є покриття, розроблене групою фахівців Центру молекулярної 

електроніки Пітсбурзького університету Карнегі-Меллона (США) на 

основі солей ретиніту Шиффа, яке, на думку його творців, можна буде, як 

фарбу, наносити пензлем.  

За даними [53], розроблено тонкошарове покриття, що зводить до 

мінімуму віддзеркалення ЕМВ сантиметрового діапазону від металевих 

поверхонь. Основою його служить літій-кадмієвий ферит (Li0,5Fe2,5O4 – 

Fe3O4 – CdFe2O4).  

У патенті [54] описується покриття на основі органічної матриці 

(клей «Елатон») та магнітної добавки (порошкоподібний ферит або 

залізо), що має коефіцієнт поглинання в СВЧ-діапазоні 18 дБ.  

Однією з проблем використання магнітних матеріалів є те, що в 

діапазоні СВЧ магнітна проникність феритів знижується з сотень тисяч 

до одиниці. Тому для створення матеріалів і покриттів, що ефективно 

захищають в діапазоні СВЧ, необхідно використовувати ферити, які 

мають невеликі значення магнітної проникності на низьких частотах.  

Авторами [55, 56] розглядаються матеріали, що ослабляють дію 

ЕМВ з використанням сегнетоелектриків. Оскільки смуга частот 



 

 

узгодження сегнетоелектриків невелика, їх на практиці в чистому виді не 

використовують, а додають у невеликій кількості в композиційні 

матеріали або використовують в складі багатошарових покриттів [57]. 

Так, для розширення частотного діапазону матеріалу, що захищає від дії 

ЕМВ, і для зменшення товщини [22] сегнетокераміки змішують з феритом 

і цю суміш додають у діелектричне зв’язуюче. 

Перспективним напрямком створення матеріалів, що максимально 

поглинають ЕМВ при мінімальній товщині, є сегнетомагнітні речовини 

[55]. До їх недоліків слід віднести складність синтезу та високу вартість.  

В роботі [55] розглядається можливість використання кераміки 

типу титанату барію (рис. 1.6), як радіопоглинаючого матеріалу, завдяки 

високим значенням діелектричної проникності і тангенса кута 

діелектричних втрат в широкому частотному діапазоні, які й визначають 

поглинаючі властивості матеріалу.  
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Рис. 1.6. Частотна залежність діелектричної проникності та тангенсу кута 

діелектричних втрат титану барію за кімнатної температури 

 

Серед матеріалів, що мають велике поглинання за кімнатної 

температури необхідно виділити Ba2FeReO6. Однак технологія його 

отримання складна, а також до його складу входить метал, що дорого 

коштує – реній, тому в даний час розробляються нові сполуки типу 

BiMnO3, BiCrO3, що мають структуру перовскіту [58, 59].  

Основними недоліками матеріалів, отриманих за композиційним 



 

 

типом на основі діелектричних матриць органічного походження [60 – 

62], є: горючість, токсичність, крихкість, негігієнічність, низькі фізико-

механічні властивості та ін. [63].  

З погляду розширення області застосування матеріалів і покриттів, 

що захищають від дії ЕМВ, малодослідженим напрямком є використання 

кераміки як діелектричної матриці. Відомі розробки керамічних 

композиційних матеріалів і покриттів, що захищають від дії ЕМВ, 

шляхом введення в діелектричну матрицю електропровідних або 

магнітних добавок.  

Як добавки переважно застосовують метали та їх сплави, 

напівпровідники, ферити та ін. [64, 65]. Оскільки добавки, що 

застосовуються для створення матеріалів і покриттів, які захищають від 

дії ЕМВ, здебільшого є нестабільними підчас термообробки (вигорають, 

вступають в реакції з утворенням нових продуктів), то це є 

неприпустимим фактором при створенні керамічних композиційних 

матеріалів, що захищають від дії ЕМВ.  

Отже, вибір добавки, яка зберігає свої електромагнітні властивості 

і залишається інертною до діелектричної матриці підчас термообробки 

при високих температурах, є однією з актуальних проблем при створенні 

керамічних матеріалів, що захищають від негативної дії ЕМВ.  

Авторами [66] розглядаються можливості використання ситалів (у 

складі яких присутній магнетит – Fe3O4) як керамічних матеріалів, що 

екранують високочастотне електромагнітне випромінювання.  

За даними [35], створена цегла «Моріон», яка містить як 

електропровідну добавку – шунгіт, забезпечує ослаблення 

електромагнітної енергії в діапазоні частот понад 100 МГц на рівні не 

менше 100 дБ, але детально описаної технології виробництва та фізико-

механічних характеристик даного матеріалу не наводиться.  

Авторами [67] розроблені електропровідні бетони (Бетель-м), що 

володіють захисними властивостями від дії ЕМВ (табл. 1.6). Це 

досягається за рахунок того, що до складу в'яжучих матеріалів вводяться 

різні електропровідні добавки (металеві шлами, графіт та ін.) [68, 69].  

 

 

 

 



 

 

Таблиця 1.6  

Радіопоглинаючі властивості Бетель-м 

№ 

 

Товщина 

екрана, мм 

Структура 

бетону 

Середня 

щільність, г/см3 

Коефіцієнт поглинання, 

дБ 

λ = 3 см λ = 10 см 

1 30 Варіотропна 1,18 7,3 13,5 

2 30 Варіотропна 1,306 6,7 12,5 

3 30 Гратчаста 1,13 9,5 9,5 

 

Одним з напрямків отримання покриттів по кераміці можна 

вважати метод нанесення оксидно-металевих плівок. В роботі [23] 

наведені дані щодо ослаблення ЕМВ оксидно-металевими плівками, 

нанесеними на скло, в діапазоні частот від 0,1 до 100 МГц на рівні  

10 – 45 дБ (рис. 1.7).  
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Рис. 1.7. Захист радіохвиль стеклами з плівковими покриттями на базі  

оксиду олова з різними поверхневими питомими опорами: 

1 – 10 Ом/см2; 2– 20 Ом/см2; 3 – 30 Ом/см2; 4 – 50 Ом/см2; 5 – 100 Ом/см2 

 

Основним недоліком даної плівки є її мінімальна стійкість до 

стирання і експлуатаційного впливу. Проте вже є дані про те, що можна 

підвищити мікротвердість оксидно-металевих покриттів [70], внаслідок 

чого ці покриття можуть знайти своє застосування для створення 

керамічних матеріалів із захисними властивостями, наприклад, таких як 

облицювальна кераміка.  



 

 

Авторами в роботі [71] створено магнітний екран зі стрічок 

аморфного металічного сплаву, який призначено для локального 

екранування постійних і змінних магнітних полів радіоелектронної 

апаратури, для виготовлення захисного одягу, штор захисних навісів в 

службових приміщеннях з підвищеною напруженістю електромагнітних 

полів, для створення багатошарових конструкцій і об’ємів, що екранують 

ЕМП Землі. Ефективність екранування такого матеріалу – до 80 дБ при 

частотах від одиниць до 100 ГГц.  

Авторами [72] в частотному діапазоні 26,5 ÷ 40 ГГц досліджені 

екрануючі властивості композиційних матеріалів з плавленого кварцю, 

армованого багатостіними вуглецевими нанотрубками (MWCNT). 

Результати показали, що ефективність екранування (ЕЕ) композиційного 

матеріалу чутлива до об’ємної фракції MWCNT та зростає зі збільшенням 

вмісту MWCNT. Середня величина ЕЕ досягає 68 дБ для композиційного 

матеріалу 10 об. % MWCNT – плавлений SiO2 при 36 ÷ 37 ГГц, показуючи 

можливість використання в промисловості при високих частотах. У свою 

чергу, автори [73] пропонують композиційні матеріали – вуглецеві 

нанотрубки (CNT)/Si3N4, отримані процесом реакційного зв’язування при 

1550 ºС, що послаблюють мікрохвильове випромінювання при 8 ÷ 12 ГГц. 

Розробка [74 – 76] представляє собою поглинач для УКВ-НВЧ – 

діапазону, який містить плівку, що містить, прошарок магнітного 

матеріалу (суміш феритового порошку з його вмістом більше 70 мас. %) 

товщиною 3 – 50 мм та тканини із металевих ниток. Авторами [77] 

запропоновані тонкі плівки гексафериту барію, які отримані золь-гель 

методом з використанням Fe(NO3)3∙9H2O, Ba(NO3)2 та лимонної кислоти.  

Авторами [78] створений широкосмуговий поглинач таким чином: 

на металеву поверхню, що відбиває, наноситься прошарок діелектрика з 

низькою ε, потім прошарок фериту (наприклад, Ni – Zn з магнітною 

проникністю, μ1 = 2500), потім знову прошарок діелектрика із малою ε 

товщиною 15мм, а потім магнітний прошарок з низькою μ (Mn – Zn – 

ферит, μ2 = 10,5). При цьому необхідно дотримуватися наступного 

співвідношення між μ1 та μ2, а саме: μ1 ≥ 25 μ2. Отриманий поглинач 

забезпечує високе поглинання (23дБ) у діапазоні 30 – 300 мГц. 

У роботі [79] запропонований поглинач електромагнітних хвиль, в 

якому з метою управління смугою частот поглинання взяті два прошарки 

феритів різних складів (Ni – Zn та Mn – Zn) і різної товщини. Центр 



 

 

частоти поглинання зміщується в залежності від співвідношення 

компонентів поглинача в діапазоні 50 ÷ 1400 МГц. 

У роботі [80] наводяться результати розробки електромагнітного 

поглинача, в якому як матриця виступає звичайний ферит (наприклад, Ni 

– Zn – ферит), а між його зерен знаходиться склофаза, яка складається із 

шпінелі CuO – Fe2O3 (вміст CuO – 40 ÷ 60 мол. %). Авторами роботи [81] 

були досліджені комплексні діелектрична та магнітна проникності 

композиційного гексафериту (КГФ) Co2Y-типу (Ba2CuxCo2-xFe12O22, x = 

0,1) в діапазоні частот 2 ÷ 18 ГГц, отриманого звичайним керамічним 

способом. Показано, що КГФ має високу магнітну проникність та низьку 

діелектричну проникність, які можна регулювати шляхом додавання CuO 

та розмірами часток. Величина втрат на відбиття КГФ показала, що 

композиційний матеріал має НВЧ-поглинаючі властивості на високому 

рівні. Мінімальна величина втрат на відбиття КГФ склала  

< -30 дБ. Отриманий НВЧ-поглинаючий матеріал із шириною смуги 

загасання 5 дБ (10 дБ) на частоті 10 ГГц (8 ГГц). 

У патенті [82] розглянуто композиційний радіопоглинаючий 

матеріал, який складається з хаотично або упорядковано розповсюджених 

у зв’язці лусок в кількості 0,1 ÷ 10 об. %. Кожна луска являє собою 

прошарки, що передуються, феромагнітного металу (наприклад, сплаву 

Ni-Fe) товщиною менше товщини скін-прошарку та ізолюючого 

діелектрика (SiO, SiO2, MgK2) товщиною 5÷100нм. Великий обсяг 

поглинання здійснюється за рахунок значної уявної складової магнітної 

проникності композиту (при 5 об.% наповнювача та частоті 150 МГц 

μ"=1,47). При необхідному узгодженні та товщині 0,1÷10мм 

радіопоглинаючий матеріал працює в діапазоні 5÷6000 МГц. Матеріал 

може поглинати великі потужності та використовуватися для НВЧ – 

нагріву. 

 

 

1.3. Теоретичні основи створення електропровідних і магнітних 

керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного 

випромінювання 

 

1.3.1. Електропровідна і магнітна композиційна кераміка 

Електропровідні та магнітні керамічні композиційні матеріали, що 



 

 

представляють собою механічну суміш дрібнодисперсного порошку 

провідника, напівпровідника або феромагнетику з діелектричною 

матрицею, що володіють цінними властивостями: здатністю проводити 

електричний струм; магнітними властивостями; можливістю варіювання 

(в певних межах) електричними або магнітними властивостями шляхом 

зміни складу; порівняно простою технологією їх отримання [21, 27, 66].  

Діелектрична матриця не бере участь в наданні композиції 

електропровідності або магнітних властивостей, однак вона в значній мірі 

обумовлює її експлуатаційні характеристики, особливо кліматичну 

стабільність. Скріплюючи і фіксуючи структуру композита, діелектрична 

матриця забезпечує сталість властивостей композиції при впливі вологи і 

температури.  

У разі електропровідного матеріалу діелектрична матриця повинна 

володіти високими діелектричними характеристиками. Останнє 

необхідно для різкого зниження вкладу діелектричної матриці в загальну 

провідність композитів. Якщо провідність діелектричної матриці менша 

провідності електропровідної добавки, а їх частинки утворюють 

безперервні ланцюги, то електричні властивості композиції 

наближаються до властивостей провідної добавки.  

Виникнення безперервних електропровідних ланцюгів відбувається 

за деякої критичної концентрації електропровідної добавки в композиції. 

В цьому випадку виникає помітна провідність, яка далі зростає зі 

збільшенням концентрації електропровідної добавки. Добавка, 

заміщаючи частину обсягу діелектричної матриці, сприяє утворенню 

структури провідних ланцюгів [83, 84].  

Як діелектричну основу при створенні захисних матеріалів  

(табл. 1.7) широко застосовують органічні матеріали, а в меншій мірі – 

неорганічні матеріали.  

Композиції, що містять органічні зв'язуючі, порівняно легко 

піддаються впливу вологи і підвищеної температури. Граничні робочі 

температури їх не вище 150 ºС.  

При використанні неорганічних зв'язуючих можуть бути досягнуті 

висока термостійкість, теплопровідність і вологостійкість, але верхня 

межа досяжних електричних і магнітних значень сильно знижується.  

 

 



 

 

Таблиця 1.7  

Властивості діелектричних матриць 

№  Матриця 
Питомий об’ємний 

опір, Ом∙м при 20оС 

Стійкість до 

горіння  
ТКЛР, К-1 

1 Лак (1 – 10)∙1012 горить – 

2 Компаунд 108 – 1014 горить (30 – 65)∙10-6 

3 Клей 109 – 1013 горить – 

4 Каучук 107 – 1013 горить – 

5 Скло 109 – 1017 
не  

горить 
(5,8 – 150)∙10-7 

6 Ситал 1010 – 1011 
не  

горить 
(1,2 – 120)∙10-7 

7 
Електроізоляційна 

кераміка 
1010 – 1017 

не  

горить 
(10 – 150)∙10-7 

8 Бетон 109 – 1011 
не  

горить 
– 

 

Що стосується електропровідної та магнітної добавок (табл. 1.8, 

1.9), то їх придатність при створенні композитів визначається такими 

основними параметрами:  

- низьке значення питомого опору та високе значення магнітної 

проникності;  

- наявність електричної провідності електронного характеру;  

- власна електрична провідність повинна мати мінімальну 

залежність від температури;  

- механічна міцність;  

- мала залежність питомого опору та магнітної проникності від 

частоти в широкому частотному діапазоні;  

- стійкість до окислення та вигоряння, а також фазовим переходам 

при термообробці;  

- температурний коефіцієнт лінійного розширення повинен 

перебувати в межах 1,0 – 8,0∙10-6 К-1;  

- інертність по відношенню до діелектричної матриці при 

термообробці;  

- висока температура плавлення [25, 38, 63].  

 

 

 



 

 

Таблиця 1.8 

Властивості електропровідних добавок 

№  Назва добавки Формула 
ρ,  

Ом∙м 

ТКЛР, 

 К-1 

Тпл, 

ºС 

Стійкість 

до 

окиснення 

1 
Кокс пековий 

електродний 

С 

(5,6 – 6)∙103 

(7,2 –

8,1)∙10-6 
3850 

не  

стійкий 
2 Технічний вуглець 3∙10-3 – 0,5 

3 Сажа 1∙10-2 – 4∙102 

4 Графіт 8∙10-6 

5 Залізо карбонільне  Fe 0,1∙10-6 11,6∙10-6 1535 
не  

стійкий 

6 Карбід кремнію SiC 1∙103 
(5 – 

7)∙10-6 
2700 

не 

стійкий 

7 Кремній Si 2∙103 – 1417 
не 

стійкий 

8 Алюміній Al 0,028∙10-6 24∙10-6 657 
не 

стійкий 

9 Залізо Fe 0,098∙10-6 11∙10-6 1535 
не 

стійкий 

10 Мідь Cu 0,0172∙10-6 16∙10-6 1083 
не 

стійкий 

11 Нікель Ni 0,073∙10-6 13∙10-6 1455 
не 

стійкий 

12 Оксид заліза (III) Fe2O3 103 – 106 – 1457 стійкий 

13 Оксид міді (II) CuO 103 3∙10-6 1026 стійкий 

 

Електропровідних і магнітних добавок, які мали б одночасно низьке 

значення питомого опору або високе значення магнітної проникності, а 

також високу температуру плавлення, стійкість до окислення, інертність 

по відношенню до діелектричної матриці та ін., відомо мало, тому існує 

проблема вибору вихідних добавок, що відповідають комплексу 

необхідних вимог. 

У зв'язку з вищевикладеним виникає проблема розробки технології 

одержання керамічних композиційних матеріалів із заданими 

електричними і магнітними властивостями.  

 

 

 

 



 

 

Таблиця 1.9 

Властивості магнітних добавок 

№ Назва добавки Формула ρ, Ом∙м μ ТКЛР, К-1 Тпл,
оС 

1 
Залізо 

карбонільне 
Fe  0,1∙10-6 2100-3300 11,6∙10-6 1535 

2 Магнетит  Fe3O4 10-4 70  –  1538 

3 
Залізонікелевий 

сплав  
FeNi 

0,16 – 

0,9∙10-6 

100 – 

300000 

13 – 

15,5∙10-6 
– 

4 
Марганець-

цинковий ферит 

Тверді 

розчини 

MnO∙Fe2O3 

и 

ZnO∙Fe2O3 

0,01 – 

20 
500 – 5000 

10-5 

– 

5 
Нікель-

цинковий ферит 

тверді 

розчини 

NiO∙Fe2O3 

и 

ZnO∙Fe2O3 

10 – 108 6 – 2400 

6 Магнієвий ферит MgO∙Fe2O3 
104 – 

7∙108 
8 – 80 – 

7 Нікелевий ферит Ni∙Fe2O4 
20 – 

7,8∙107 
12 – 140 – 

8 
Кобальтовий 

ферит 
CoFe2O4 

10-1 – 

105 

1,1 1575 

9 Цинковий ферит ZnFe2O4 – ( > 1) 1300 

10 Мідний ферит CuFe2O4 90 1280 

 

 

1.3.2. Вимоги до керамічних композиційних матеріалів, що 

захищають від дії електромагнітного випромінювання  

Основною вимогою до керамічних композиційних матеріалів і 

покриттів, що захищають від негативного впливу ЕМВ, є додання їм 

низьких значень питомого опору і високих значень магнітної проникності 

в якомога більшому діапазоні радіочастот.  

Керамічні матеріали, що захищають від дії ЕМВ в діапазоні 

радіочастот, повинні відповідати таким вимогам:  

- мати високі поглинаючі або відображаючі властивості в широкому 

частотному діапазоні;  



 

 

- бути тонкими і легкими;  

- бути міцними – міцність на стиск, необхідна для витримування 

власної ваги і забезпечення безпеки під час легких ударів, повинна 

перевищувати 1,5 кг/см2, на згин – 3,5 кг/см2, на розрив – 4 кг/см2;  

- обов'язково характеризуватися структурною стабільністю, що 

визначає в результаті стабільність температурних, радіофізичних 

властивостей матеріалу, тобто його працездатність, надійність і 

довговічність протягом тривалого часу;  

- бути дешевим в експлуатації;  

- зберігати стійкість до впливу низьких і високих температур;  

- не взаємодіяти з маслами, газами і т.п.;  

- володіти малою гігроскопічністю;  

- бути вогнестійкими; 

- вихідні матеріали для отримання захисного матеріалу повинні 

бути недефіцитними і доступними;  

- застосування захисного матеріалу не повинно погіршувати 

санітарно-гігієнічні умови [12, 24, 25, 35].  

Весь складний комплекс зазначених параметрів повинен 

поєднуватися з високою технологічністю складу і процесом виготовлення 

матеріалу, а сам матеріал повинен мати низьку собівартість.  

 

 

1.3.3. Технологічні особливості створення електропровідних і 

магнітних керамічних композиційних матеріалів  

Перемішування сировинних компонентів композиційних 

матеріалів є найбільш відповідальним етапом в технології їх 

приготування, оскільки від однорідності суміші залежать їхні 

електромагнітні характеристики [85 – 88]. Авторами [69, 89, 90] 

наводяться дані про те, що при усередненні композиційних матеріалів 

можуть відбуватися такі явища: зміна однорідності суміші; руйнування 

діелектричної матриці і добавки; налипання дрібнодисперсної добавки на 

великі частки діелектричної матриці.  

На рис. 1.8 а, б, в, г показано характерні стани електропровідних і 

магнітних композицій. Стан а характеризує крайній ступінь 

неоднорідності матеріалу, коли добавка розподілена в об'ємі 

нерівномірно і утворює окремі скупчення. Частинки діелектричної 



 

 

матриці при цьому існують, як правило, у вигляді агрегатів. Стан б 

відображає більш рівномірний розподіл добавки в обсязі матеріалу, хоча 

при цьому як діелектрична матриця, так і добавка існують ще у вигляді 

агрегатів. Стан в показує, що великі агрегати добавки майже повністю 

зруйнувалися, а діелектрична матриця існує в агрегованому стані. На рис. 

1.8 г показаний найвищий ступінь однорідності матеріалу, коли в обсязі 

рівномірно розподілені частки діелектричної матриці і добавки.  
 

                а              б 

     

      в         г 

                      

Рис. 1.8. Характерні стани композиції: 

1 – частки діелектричної матриці; 2 – скупчення гранул добавки; 

3 – елементарна частинка діелектричної матриці; 

4 – елементарна частинка добавки 

 

Необхідно відзначити, що зазначені стани в чистому вигляді ніколи 

не існують, і в процесі перемішування для кожного конкретного випадку 

можна говорити лише про переважання того чи іншого стану. При 

перемішуванні складових компонентів композиції може відбуватися 

також налипання тонкодисперсних частинок добавки на більші частки 

діелектричної матриці, що значно змінює як механічні, так і 

електромагнітні властивості матеріалу і покриття.  



 

 

 

1.4. Різновиди феритів, їх структура і властивості 

Залежно від реакції на зовнішнє магнітне поле й характеру 

внутрішнього магнітного впорядкування всі речовини в природі можна 

поділити на групи: діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики, 

антиферомагнетики. Перерахованим видам магнетиків відповідають різні 

види магнітного стану речовини: діамагнетизм, парамагнетизм, 

феромагнетизм, антиферомагнетизм. 

До діамагнетиків відносять речовини, у яких магнітна 

сприйнятливість негативна й не залежить від напруженості зовнішнього 

магнітного поля. До діамагнетиків відносяться інертні гази, водень, азот, 

рідини (вода, нафта і її похідні), ряд металів (мідь, срібло, золото, цинк, 

ртуть, галій та ін.), більшість напівпровідників (кремній, германій, 

сполуки А3В5, А2В6) та органічних сполук, лужно-галоїдні кристали, 

неорганічні стекла. Діамагнетиками є всі речовини з ковалентним 

хімічним зв'язком і речовини в надпровідному стані. 

До парамагнетиків відносять речовини з позитивною магнітною 

сприйнятливістю, що не залежить від напруженості зовнішнього 

магнітного поля. До числа парамагнетиків відносять кисень, оксид азоту, 

лужні й лужноземельні метали, деякі перехідні метали, солі заліза, 

кобальту, нікелю й рідкоземельних елементів. 

До феромагнетиків відносять речовини з великою позитивною 

магнітною сприйнятливістю (до 106), що сильно залежить від 

напруженості магнітного поля й температури. 

Антиферомагнетиками є речовини, у яких нижче деякої 

температури спонтанно виникає антипаралельна орієнтація елементарних 

магнітних моментів однакових атомів або іонів кристалічних ґрат. При 

нагріванні антиферомагнетик має фазовий перехід у парамагнітний стан. 

Антиферомагнетизм виявлений у хрому, марганцю й ряду 

рідкоземельних елементів (Ce, Nd, Sm, Tm та ін.). Типовими 

антиферомагнетиками є найпростіші хімічні сполуки на основі металів 

перехідної групи типу оксидів, галогенидів, сульфідів, карбонатів. 

До феромагнетиків відносять речовини, магнітні властивості яких 

зумовлені некомпенсованим антиферомагнетизмом. Подібно 

феромагнетикам вони мають високу магнітну сприйнятливість, що 

істотно залежить від напруженості магнітного поля й температури. Поряд 



 

 

із цим феромагнетики характеризуються й рядом істотних відмінностей 

від феромагнітних матеріалів. Властивості феромагнетиків мають деякі 

впорядковані металеві сплави, але, головним чином, - різні оксидні 

сполуки, серед яких найбільший практичний інтерес представляють 

ферити [91, 92]. 

Ферити – це сполуки оксиду заліза Fe2O3 з оксидами інших металів, 

які мають унікальні сполучення магнітних, електричних та інших 

властивостей. Їх склад в загальному вигляді може бути відображений 

формулою: 

 

(Me2
k+Ok

2-)m/2(Fe2
3+O3

2-)n,    (1.4) 

 

де Ме – метал;  

     k – його валентність;  

     m та n – цілі числа.  

 

Більшість феритів містить як аніон кисень. Проте відомі склади 

феритів, в яких кисень частково заміщено іншими неметалами – фтором, 

сіркою, селеном, телуром та ін. 

Розрізняють декілька типів структур феритів. Найбільш важливими 

з них є: 

1) ферошпінелі – ферити зі структурою природного мінералу 

шпінелі MgAl2O4; 

2) ферогранати – ферити зі структурою мінералу граната 

Ca3Al2(SiO4)3; 

3) гексаферити – ферити з гексагональною структурою, 

ізоморфною структурі мінералу магнетоплюмбіту 

PbFe7,5Mn3,5Al0,5Ti0,5O19; 

4) ортоферити – ферити з орторомбічною структурою типу 

викривленої структури перовскіту СаТіО3 [88]. 

Структура типу шпінелі характерна для багатьох феритів. Хімічна 

формула простих (тобто таких, що містять не більше двох різних катіонів) 

феритів-шпінелей може бути представлена у вигляді  

(Me2
k+Ok

2-)m/2(Fe2
3+O3

2-)n  (k = 2; m = 1; n = 1), що дає MeFe2O4, де наряду з 

іонами О2- і Fe3+ присутні іони Ме2+ у вигляді Fe2+, Co2+, Ni2+, Mn2+, Zn2+, 

Cu2+, Cd2+ і Mg2+. До цієї ж групи відносяться ферити одновалентного 



 

 

літію Li0,5
+Fe0,5

3+ Fe2
3+O4

2- і γ-Fe2O3 з формулою (□1/3Fe2/3
3+)O2-Fe2

3+O3
2-, де 

□ – катіонна вакансія. Кристалічну структуру шпінелі можна розглядати 

з позицій теорії щільних пакунків. Аніони О2- утворюють щільний 

гранецентрований пакунок, а катіони Ме2+ і Fe3+ розташовані в його 

порожнинах. 

Автори джерел [93, 94] наводять деякі властивості феритів типу 

шпінелі: Ni0,4Zn0,6Fe2O4, обпалених при температурі 1300 ºС і повільно 

охолоджений в повітрі, має діелектричну проникність ε = 4300, питомий 

електричний опір ρ = 130000 Ом·см; CuFe2O4 має початкову магнітну 

проникність 90, а CoFe2O4 – 1.1. 

З великої кількості надвисокочастотних феритів особливо слід 

виділити ферити зі структурою гранату. Високий електричний опір, 

низькі магнітні втрати, широкий інтервал намагнічування насиченості і 

ряд інших властивостей дозволяють застосовувати ці ферити в різних 

пристроях надвисокочастотної техніки [95]. До феритів зі структурою 

гранату відносяться ферити з кристалічною решіткою, ізоморфною 

решітці природного мінералу гранату – ортосилікату Ca3Al2(SiO4)3. 

Загальна хімічна формула феритів-гранатів (ферогранатів) має вигляд: 

(Me2
k+Ok

2)m/2(Fe2
3+O3

2-)n, чи Me3Fe5O12 (m = 6, n = 5, k = 3), де Ме – іон 

рідкоземельного елементу: Y3+, Nd3+, Gd3+, Er3+, Sm3+ та ін. 

Останнім часом підвищилась зацікавленість до феритів з 

гексагональною структурою для застосування їх в надвисокочастотній 

техніці і як постійні магніти [96]. Наявність в цих матеріалах значних 

внутрішніх магнітних полів (полів анізотропії) передбачає можливість їх 

застосування в лінійних пристроях сантиметрового і міліметрового 

діапазону довжин хвиль. До феритів з гексагональною структурою, 

ізоморфною структурі природного мінералу магнетоплюмбіту 

PbFe7,5Mn3,5Al0,5Ti0,5O19, відносяться сполуки із загальною формулою [(Ba 

+ Me)k+Ok
2-]m/2(Fe2O3)n, де k = 2, m в залежності від складу змінюється від 

1 до 10, n – від 6 до 14, а Ме являє собою катіони двовалентних металів 

Mn, Fe, Ni, Co, Zn і Mg. Це ферити барію, кальцію, стронцію і свинцю, а 

також сполуки на основі сполучення цих елементів [97]. Відомі також 

гексаферити на основі сполучення катіонів різної валентності за умови 

збереження середньої валентності, яка дорівнює двом (наприклад, 

сполучення іонів Li+ і Fe3+). Це правило реалізується при заміщенні іонів 

лужноземельних металів, наприклад Ва3+ на La3+, при цьому рівна 



 

 

кількість іонів Fe3+ зменшує свою валентність. В обчислювальній техніці 

знаходять застосування ортоферити з викривленою структурою мінералу 

перовскіту СаТіО3 із загальною формулою (Me2
k+Ok

2-)m/2(Fe2
3+O3

2-)n чи 

MeFeO3 (n = 1, m = 2, k = 3), де Me = Y, Gd, Er, Sm, Nd, Pr, La, Ce, Tb, Dy 

та ін.  

Як правило, ферити цього типу характеризуються орторомбічною 

структурою з елементарною коміркою, яка складається з чотирьох 

формульних одиниць MeFeO3 у вигляді моноклінних комірок типу 

перовскіту. Відносно великі іони Са2+ і О2- утворюють кубічний, майже 

щільний пакунок. 

В останні десятиліття розроблено і впроваджено технологію 

монокристалічних феритів – як об’ємних кристалів, так і епітаксіальних 

плівок. Взагалі існує три основних метода отримання феритів: 

вирощування об’ємних кристалів, нарощування епітаксіальних плівок і 

твердофазовий синтез полікристалічних феритів. 

Отримання монокристалів феритів може здійснюватись усіма 

відомими методами: вирощування з газової (парової) фази, вирощування 

з розчинів, вирощування з розплавів, вирощування в твердій фазі. Ці 

методи, в свою чергу, можуть поділятися на ряд інших в залежності від 

технологічних особливостей процесу вирощування монокристалів і умов 

їх росту. Для отримання монокристалічних феритових плівок 

використовують, як правило, хімічні методи – вирощування з рідкої фази, 

гідротермальний ріст, осадження з газової фази. Незалежно від метода 

вирощування плівок феритів завжди зводиться до осадження речовин на 

підкладинку.  

Технологія полікристалічних феритів [88] має багато подібного з 

технологією кераміки і виробів порошкової металургії – як первині 

матеріали використовують суміші порошкових оксидів різних металів, з 

яких в процесі виробництва отримують компактні полікристалічні вироби 

з необхідними електричними і магнітними властивостями. Відомими 

промисловими способами отримання феритів є: синтез з механічної 

суміші оксидів і карбонатів [98, 99]; синтез термічним розкладанням 

твердої суміші солей [100]; синтез співосаджених гідроксидів [101], 

оксалатів [102], карбонатів; синтез золь-гель методом [103 – 106]. 

 

 



 

 

1.4.1. Дослідження в галузі синтезу феритвміщуючих 

склокристалічних матеріалів та покриттів  

Авторами роботи [107] досліджувалася багатокомпонентна система 

MgO – CaO – Al2O3 – SiO2 – (Fe2O3/FeO) з метою отримання на її основі 

склокристалічного матеріалу з високою зносостійкістю та хімічною 

стійкістю. На рис. 1.9 зображено діаграму формування основних 

кристалічних фаз, що утворюються при термообробці стекол указаної 

системи.  

 

 
Рис. 1.9. Діаграма формування основних кристалічних фаз в системі 

 MgO – CaO – Al2O3 – SiO2 – (Fe2O3/FeO) 

 

Дослідження показали, що Fe2O3, FeO, Cr2O3, виконуючи функцію 

компонентів-нуклеаторів, відіграють провідну роль в процесі 

кристалізації, в той час, як роль інших оксидів полягає тільки в зниженні 

температури плавлення без безпосереднього впливу на характер 

формування фаз. Залізовміщуючою фазою, яка може формуватися у 

дослідній системі, є ферит магнію – MgFe2O4. 

При вивченні впливу нуклеатора на фазоутворення ситалів 

розглядаються чотири випадки можливого ефекту нуклеації:  

1) утворення хромистої шпінелі можливе, якщо в склі міститься 0,1-

1 мас. дол. % Cr2O3, і є вторинним процесом після виділення шпінелевої 

фази подібно епітаксіальному росту;  

2) у склі, яке не містить Cr2O3, проте має невелику кількість FeO (чи 

навіть без FeO) + Fe2O3, тетраедри [FeO4] заміщають [SiO4], а іони Mg2+, 



 

 

Fe2+ можуть змінювати зарядний баланс;  

3) при одночасному вмісті у склі Fe3+ і Cr3+ можливе формування 

твердих розчинів MgFe2O4 – MgAl2O4;  

4) якщо число іонів Fe2+ перевищує 3 мас. дол. %, спостерігається 

кристалізація шпінелі і енстатиту. 

Багатокомпонентну систему CaO – MgO – Fe2O3 – Al2O3 – SiO2 з 

додаванням ТіО2, також досліджували Жуніна і Шарай. Вони зазначили, 

що оптимальними умовами кристалізації є вміст 13 % ТіО2
  і створення 

умов швидкого охолодження скла, сплавленого і витриманого при  

1200 ºС [108]. 

Таку ж саму систему дослідили Павлушкін, Саркісов, Левіна і 

Рогінська на предмет механізму кристалізації стекол, які містять FeO і 

Fe2O3. Було встановлено, що на кристалізацію стекол суттєво впливає 

співвідношення FeO і Fe2O3, що може служити одним з головних факторів 

для керування процесом спрямованої кристалізації. Автори 

рекомендують вміст залізовміщуючих оксидів 30 – 40 % – в цьому 

випадку склокристалічні матеріали відрізняються підвищеним ступенем 

кристалізації і дрібнокристалічною структурою. 

Амато і Негро [109] отримали склокристалічний матеріал в системі 

MgO – Al2O3 – Fe2O3 – SiO2 методом спікання і девітрифікації 

склоподібних порошків. В складах від 2MgO – 2Al2O3 – 5SiO2 до складу 

2MgO – 1,5 Al2O3 – 0,5Fe2O3 – 5SiO2 головною кристалічною фазою був 

кордієрит, а в складах від 2MgO – 1,5Al2O3 – 0,5Fe2O3 – 5SiO2 до 2MgO – 

2Fe2O3 – 5SiO2 переважала складна шпінель MgO (FexAl2-x)O3. 

Автори [110] пропонують знизити температуру спікання 

гексафериту BaFe12O19 до 900 ºС за рахунок розробки скло-керамічної 

системи реакційної звязки для гексаферитів. Незначна кількість 

реакційного скла (< 7 %) із оксидів В та Zn використовували як добавоки 

для досягнення повного ущільнення при 900 ºC. Досліджені магнітні 

властивості отриманих гексаферитів в діапазоні 0,1 ÷ 10 ГГц.  

Відомі роботи [111 – 113] з отримання склокристалічних матеріалів, 

що містять частки магнієвого та нікельцинкового феритів. 

Авторами [114, 115] встановлено вплив оксидів заліза на 

концентраційні області та температурно-часові умови склоутворення в 

оксидній системі Na2O – Fe2O3 – B2O3 – SiO2. Показано, що найменшою 

кристалізаційною здатністю в локальних областях системи, обмежених 



 

 

вмістом компонентів (мол. %): Na2O 4 ÷ 27; Fe2O3 4 ÷ 36; B2O3 16 ÷ 63; 

SiO2 10 ÷ 60, відрізняються стекла, в яких співвідношення між вмістом 

оксидів Na2OFe2O3B2O3 є близьким до 3:1:6. 

Авторами робіт [64, 116] досліджувалася можливість отримання 

склокристалічних покриттів по кераміці, здатних екранувати ЕМВ 

надвисоких частот. Покриття отримували як методом спрямованої 

кристалізації феритів кобальту, міді та цинку при термообробці 

покриттів, так і за композиційною технологією. Остання передбачала 

створення композицій „скломатриця – наповнювач” з використанням як 

матриць стекол з мінімальною та максимальною кристалізаційною 

здатністю і попередньо отриманих твердофазовим синтезом CoO·Fe2O3, 

CuO·Fe2O3, ZnO·Fe2O3 в ролі наповнювачів [117]. Сировинними 

матеріалами було взято природні мінерали, технічні продукти і 

промислові реактиви, а також промислові відходи у вигляді 

відпрацьованих каталізаторів. Приготування матричних стекол 

здійснювалося сплавленням сировинних матеріалів в корундових тиглях 

ємністю 400 мл в лабораторній електропечі з подальшим водним 

загартуванням і висушуванням. Максимальна температура варіння фрити 

складала 1350 – 1380 ºС, витримка при вказаній температурі  

– 1 година. Дослідниками встановлено доцільність використання саме 

композиційної технології при створенні захисних покриттів, оскільки за 

нею стає можливим отримання склокристалічних композицій із заданою 

феритовою фазою на відміну від метода спрямованої кристалізації цих 

фаз, який показав свою неефективність в даному випадку, можливо за 

причини швидкісної термообробки покриттів. При вивченні 

електрофізичних властивостей наповнювачів – CoFe2O4, CuFe2O4 і  

ZnFe2O4 було встановлено, що найбільші показники магнітної 

проникності, яка є необхідною умовою створення магнітних екрануючих 

матеріалів, має CoFe2O4.  

На основі отриманих результатів з урахуванням рекомендацій 

відносно максимальних показників тангенса кута діелектричних втрат, 

діелектричної і магнітної проникності і мінімальних показників 

електроопору, як оптимальні були обрані склади композиційних 

покриттів, які містять ферит кобальту. При цьому масова частка фериту 

кобальту має складати 30 мас. % для склоподібних і склокристалічних 

матеріалів. Склоподібний матеріал набуває таких властивостей: 



 

 

діелектрична проникність ε = 29,0; питомий об’ємний опір ρ = 1,6·106 

Ом·м; тангенс кута діелектричних втрат tgδ = 1180·10-3. Для 

склокристалічного матеріалу ε = 26,1; ρ = 2·106 Ом·м; tgδ = 920·10-3. З 

метою отримання оптимальних значень властивостей покриттів зі 

скловидною матрицею були встановлені такі технологічні умови: 

температура їх випалу має становити 960 ºС, а для покриттів зі 

склокристалічною матрицею – 980 ºС.  

Для обраного інтервалу частот електромагнітних хвиль коефіцієнт 

затухання скловидних покриттів знаходиться в межах 56 ÷ 67 дБ, для 

склокристалічних покриттів – 55 ÷ 66 дБ. Це свідчить про те, що вид 

скломатриці (скловидна чи склокристалічна) не впливає на захисні 

функції композиційного покриття. Визначальними факторами в цьому 

випадку є склад і кількість наповнювача, а також температура випалу 

покриттів. 

 

 

1.5. Напрямки створення захисних склокристалічних покриттів 

У теперішній час необхідні нові матеріали, що мають захисні 

властивості від впливу ЕМВ і є недорогими, недефіцитними, стійкими в 

експлуатації, екологічно чистими та ін. Таким вимогам відповідають 

керамічні матеріали. 

До матеріалів, що використовуються для захисту від негативного 

впливу ЕМВ, відносяться електропровідні (метали та їхні сплави), 

магнітні матеріали (ферити), сегнетоелектрики (титанати барію, 

стронцію) (див. рис. 1.10). У всіх трьох матеріалів різні механізми 

послаблення електромагнітного випромінювання. У випадку 

електропровідних матеріалів частина електромагнітної енергії 

відбивається, а частина поглинається завдяки вторинному 

випромінюванню. Що стосується магнітних матеріалів, то послаблення 

ЕМВ відбувається за рахунок втрат на перемагнічування матеріалу. 

Напрямок створення сегнетоелектричних матеріалів не розглядався 

внаслідок дорожнечі й труднощів синтезу сегнетоелектричних 

матеріалів. 

Використання перерахованих матеріалів у чистому вигляді 

недоцільно як з економічної, так і з технологічної сторін, а також з 

урахуванням складнощів експлуатації. Отже раціональним є їхнє 



 

 

використання у вигляді добавок при одержанні матеріалів, що захищають 

від негативного впливу ЕМВ за композиційним типом, тобто введення в 

діелектричну матрицю електропровідних (провідники й напівпровідники) 

або магнітних (ферити) компонентів [118, 119].  

 

Матеріали, що захищають від дії ЕМВ 
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Рис. 1.10. Напрямки створення захисних матеріалів  

 

У наш час для створення матеріалів, що екранують, 

використовуються діелектричні матриці переважно органічного 

походження,  це – фарби, лаки, клеї та ін. Недоліками органічних матриць 

є їх горючість, токсичність, низька термостійкість та механічну міцність, 

що обмежує області їх застосування. З метою розширення області 

застосування матеріалів, що захищають від дії ЕМВ, перспективним 

напрямком є використання кераміки, як діелектричної матриці, зокрема 

личкувальної. Так, вона має ряд цінних властивостей: це – екологічно 

чистий матеріал, який має підвищені санітарно-гігієнічні властивості, 

надає красивого декоративного вигляду виробам, а також довговічна.   

Вимоги до електропровідних і магнітних добавок наступні: вони 

повинні мати низькі значення питомого об'ємного опору або високі 

значення магнітної проникності, а також водночас високу температуру 

плавлення; бути стійкими до окиснення, інертними стосовно 

діелектричної матриці (оскільки керамічна плитка проходить 

термообробку).  

Групою дослідників [120, 121] були розглянуті два напрямки 

створення матеріалів, що захищають від дії ЕМВ. Це електропровідні та 



 

 

магнітні склоподібні покриття, які отримано за композиційним типом. 

Коефіцієнт екранного загасання для цих матеріалів склав 20 дБ.  

З огляду на вимоги до магнітних добавок, що використовуються для 

створення магнітних керамічних композиційних покриттів, найбільший 

прикладний інтерес представляють системи оксидів, де головну роль 

відіграють оксиди металів змінної валентності. З метою одержання 

склокристалічних матеріалів, що мають задані фізико-механічні та 

електрофізичні властивості, можуть бути використані потрійні 

залізовмісні системи Fe2O3 – Al2O3 – CoO та Fe2O3 – Al2O3 – NiO, в яких 

кристалізуються ферошпінелі та тверді розчини на їх основі.  

На підставі вищесказаного можна відзначити, що перед 

матеріалознавцями, як в Україні, так і в усьому світі стоїть завдання 

створення керамічних композиційних матеріалів, які ефективно 

захищають від дії ЕМВ в широкому частотному діапазоні та мають 

мінімальну товщину. Водночас, ці матеріали повинні мати високі фізико-

механічні, експлуатаційні властивості, бути безпечними в екологічному 

та санітарно-гігієнічному відношенні, довговічні. 

 



 

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КЕРАМІЧНИХ 

ТА СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

2.1. Вибір феромагнітної добавки  

Відомо, що клас феромагнетиків характеризується малими 

значеннями магнітної проникності на низьких частотах, при цьому 

найбільш ефективними в широкому частотному діапазоні є магнітні 

матеріали, для яких значення магнітної проникності на низьких частотах 

має значення до 100 [22]. 

Враховуючи вимоги до магнітних добавок, що використовуються 

для створення магнітних керамічних композиційних покриттів і які 

традиційно використовуються для створення композиційних матеріалів, 

що захищають від дії ЕМВ, були обрані наповнювачі зі структурою 

шпінелі, такі як: ферит кобальту – CoFe2O4; ферит міді – CuFe2O4; ферит 

цинку – ZnFe2O4, їх властивості наведено в табл. 2.1 [4, 22, 26, 27, 29, 38, 

52 – 55, 59, 87, 88, 94, 122 – 131].  

 

Таблиця 2.1 

Властивості магнітних добавок 

№  Назва добавки Формула μ 
ρv, 

Ом∙м 

ТКЛР  

α·106, К -

1 

Тпл,
 

ºС 

1 Ферит кобальту CoFe2O4 1,1 
10-1 – 

105 
1 – 10 

1575 

2 Ферит міді CuFe2O4 90 1280 

3 Ферит цинку ZnFe2O4 - (>1)* 1300 

*– за даними Я. Сноек «Дослідження в області нових феромагнітних матеріалів» 

 

З табл. 2.1 видно, що ферити кобальту та міді мають магнітну 

проникність, відмінну від одиниці, що дозволяє віднести їх до класу 

феромагнітних матеріалів, а що стосується фериту цинку, за одними 

даними [126] він є магнітним, а за іншими [130] – немагнітним , тому 

колонка в таблиці зі значенням μ має прочерк і значення більше одиниці.  

Для отримання даних про ймовірність утворення обраних феритів 

за реакціями:  

 

CuO + Fe2O3 = CuFe2O4;    (2.1) 

CoO + Fe2O3 = CoFe2O4;    (2.2) 



 

ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4;    (2.3) 

були проведені термодинамічні розрахунки зміни енергії Гіббса в 

інтервалі температур 1173 – 1473 К. Що стосується CuFe2O4, то для нього 

немає даних щодо залежності ентальпії та ентропії від температури, тому 

розрахунок температурної залежності енергії Гіббса проводили за 

реакцією:  

 

Cu + 2Fe + 2O2 → CuFe2O4.    (2.4) 

 

Розрахункові дані енергії Гіббса для наведених вище реакцій були 

взяті з джерел [27, 132, 133]. Методика визначення енергії Гіббса 

відповідала відомим алгоритмам розрахунків ΔG = f(T) в силікатних 

системах за простими термодинамічним даними [132, 134]. Залежність 

зміни вільної енергії утворення феритів з оксидів від температури 

наведена на рис. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Залежність енергії Гіббса від температури  

синтезу для реакції феритоутворення:  

 – ферит кобальту СоFe2O4; ■ – ферит цинку ZnFe2O4; ▲– ферит міді СuFe2O4 

 

З рис. 2.1 видно, що зі збільшенням температури від 1173 К до 1473 

К зміна енергії Гіббса для феритів кобальту і цинку збільшується, а для 

фериту міді – зменшується, але, загалом, для всіх трьох феритів перебуває 

в негативній області, що свідчить про ймовірність утворення у всьому 

досліджуваному температурному інтервалі даних феритів.  
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2.1.1. Теоретичні основи та параметри синтезу кобальт- , мідь- та 

цинковмісних феритів  

Вибір складів і температури синтезу феритів проводили за 

діаграмами відповідних двокомпонентних та трикомпонентних систем, 

які наведено на рис. 2.2 – 2.4 [87, 88, 135]. Склади сумішей, що 

використовуються для синтезу феритів, відповідали стехіометричному 

співвідношенню фазоутворюючих оксидів у складі феритів CoFe2O4, 

CuFe2O4, ZnFe2O4 (див. табл. 2.2). 
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Рис. 2.2. Діаграма стану системи СоО – Fe2O3 
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Рис. 2.3. Фазовий трикутник системи ZnO – FeO – Fe2O3: 

I – трьохфазна рівновага вюститу, оксиду цинку та магнетиту; II – двохфазна 

рівновага оксиду цинку та твердого розчину магнетиту з феритом цинку;  

III – однофазна шпінель;  IV – двохфазна рівновага шпінелі та гематиту 



 

CuO Fe2O3

800

1000

1200

1400

1600

T, oC

0 20 40 60 80 100

Розплав (Р)

Шпінель+Cu2O (Р)

Cu (Р)+шпінель

Fe3O
4+δ

I

III

II

Cu0,5Fe2,5O4+δ 

Fe2O3+(Cu0,5Fe2,5O4)•(CuFe2O4)1-x

CuFe2O4 +Fe2O3

CuO+CuFe2O4-δ 

CuO+CuFeO2

CuFeO2

Шпінель+Cu2O

Вміст, мол. %

Cu2O+CuFeO2
Шпінель
+CuFeO2

 
Рис. 2.4 . Діаграма стану системи CuO – Fe2O3: 

тверді розчини: I – (Cu0,5Fe2,5O4)x(CuFe2O4)1 – x; II – (Fe3O4)x(Cu0,5Fe2,5O4)1 – x; 

III – (Fe3O4)x(Cu0,5Fe2,5O4)1 – x + α – Fe2O3 

 

Таблиця 2.2 

Шихтовий склад феритів, що синтезуються  

Ферит 
Вміст оксидів, мас. % 

CoO CuO ZnO Fe2O3 

CoFe2O4 32 – – 68 

CuFe2O4 – 33 – 67 

ZnFe2O4 – – 34 66 

 

Суміші для синтезу подрібнювались в кульових млинах до залишку 

0,5 % на ситі 10000 отв/см2. Після ретельного перемішування сумішей в 

кульовому млині здійснювали формування брикетів шляхом напівсухого 

пресування (вологість 6 %) на гідравлічному пресі П-125 при тиску 20 

МПа, так як відомо за літературними даними, що збільшення площі 

контактів між частинками підвищує ступінь феритизаціі. Спікання 

зразків здійснювали в лабораторній силітовій печі при температурі 1150 

ºС. Температуру спікання визначали за діаграмами стану відповідних 

двокомпонентних систем (див. рис. 2.2, 2.4) [27, 87, 88, 136]. Тривалість 

термообробки за максимальної температури випалу становила 8 годин.  

 



 

2.1.2. Вивчення фазового складу та властивостей феритів  

За допомогою рентгенофазового аналізу було досліджено повноту 

протікання реакцій феритоутворення та визначено фазовий склад 

продуктів термообробки отриманих зразків. Штрих – рентгенограми 

продуктів синтезу наведено на рис. 2.5 – 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.5. Штрих-рентгенограма фериту кобальту:  

 – CoOFe2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.6. Штрих-рентгенограма фериту цинку:  

 – ZnOFe2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.7. Штрих-рентгенограма фериту міді: 

 – CuOFe2O3; ▲ – CuOFeO; ■ – CuO; о – Fe2O3 
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Складність двокомпонентної системи CuO – Fe2O3 знайшла своє 

відображення в різноманітті отриманих продуктів реакції (рис. 2.7), що 

свідчить про неповноту процесів феритоутворення за даних умов 

(температура 1150 ºС, тривалість випалу – 8 годин). Що стосується 

феритів кобальту та цинку, то для них процес феритоутворення пройшов 

повністю, про це свідчить наявність відповідних піків (рис. 2.5, 2.6). 

Враховуючи те, що в літературі наведено лише узагальнені дані для 

температурного коефіцієнта лінійного розширення досліджуваних 

феритів (кобальту, міді та цинку), а конкретних значень для них не 

знайдено, то для досліджуваних феритів проводили вивчення ТКЛР. 

Вимірювання здійснювали в інтервалі температур 20 – 400 ºС згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-118-2002. Залежність ТКЛР феритів від температури 

наведена на рис. 2.8. 

 

       
Рис. 2.8. Залежність ТКЛР синтезованих феритів від температури: 

  – ферит міді CuFe2O4; ■ – ферит кобальту CoFe2O4; ▲ – ферит цинку ZnFe2O4 

 

Для отримання узагальнених даних про температурний коефіцієнт 

лінійного розширення феритів при нагріванні визначали середній ТКЛР, 

тобто середнє арифметичне експериментально визначених ТКЛР в 

інтервалі температур 20 – 400 ºС, значення яких наведені в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

ТКЛР досліджуваних феритів 

№  Склад фериту ТКЛР
Co40020

 α·106, К-1 

1 CuFe2O4 6,0 

2 ZnFe2O4 6,1 

3 CoFe2O4 7,5 
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Як випливає з табл. 2.3, значення ТКЛР досліджуваних феритів 

знаходяться в межах, що задовольняють вимогам, які пред'являються до 

добавок при створенні магнітних керамічних покриттів за композиційним 

типом, і дозволяють прогнозувати їх позитивний вплив на термостійкість 

розроблюваних покриттів.  

Далі було проведено визначення електромагнітних властивостей 

синтезованих феритів: магнітної проникності (μ) і питомого об'ємного 

опору (ρv, Ом·м).  

Враховуючи те, що основною вимогою до магнітних добавок є 

наявність магнітної проникності більше одиниці і той факт, що 

досліджувані ферити за літературними даними належать до класу 

напівпровідників, для них визначальними характеристиками є магнітна 

проникність і питомий об'ємний опір, які визначали за методиками [137 – 

139].  

Слід зазначити, що для магнітних матеріалів також важливою 

характеристикою є точка Кюрі (Тс), що представляє собою температуру 

переходу з феромагнітного в парамагнітний стан.  

За літературними даними для фериту кобальту Тс = 769 – 788 К, що 

є позитивним фактором при експлуатації захисних керамічних матеріалів, 

які одержали за композиційним типом.  

Отже можна стверджувати, що температура експлуатації, на яку 

накладають обмеження властивості магнітної добавки, становитиме не 

вище 769 – 788 К.  

Експериментально встановлено, що ферити міді та цинку, 

синтезовані в лабораторних умовах, не показали наявності магнітних 

властивостей, тому подальші дослідження з названими речовинами, є 

безперспективними.  

Результати експериментальних досліджень магнітних 

характеристик фериту кобальту наведені в табл. 2.4.  

На рис. 2.9, 2.10 наведені залежності магнітної проникності і 

магнітної індукції фериту кобальту від напруженості магнітного поля.  

Магнітні властивості фериту кобальту пояснюються за допомогою 

теорії феромагнетизму Неля [27, 135].  

 

 

 



 

Таблиця 2.4 

Результати визначення магнітної проникності фериту кобальту 

Матеріал 
Властивості 

І·10-3, А U, В Вmax, Тл Нmax,  А/м µ 

Ферит 

кобальту 

(СоFe2O4) 

10 0,07 0,008 25,284 251,915 

15 0,08 0,009 37,927 188,932 

20 0,09 0,010 50,569 157,443 

30 0,11 0,012 75,853 125,956 

40 0,13 0,015 101,138 118,083 

50 0,15 0,017 126,422 107,062 

60 0,18 0,020 151,707 104,962 

70 0,19 0,021 176,991 94,467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Залежність магнітної проникності фериту кобальту від напруженості 

магнітного поля 

 

Згідно з теорією феромагнетизму Неля в фериті кобальту є два 

різних типи кристалографічних положень (А і В) для магнітних атомів 

кобальту і заліза, між якими відбувається обмінна взаємодія або непрямий 

обмін, за рахунок якого і відбувається намагнічування фериту кобальту.  

Результати вимірювання питомого опору досліджуваних феритів 

наведені в табл. 2.5.  

Аналізуючи дані рис. 2.9, 2.10 і табл. 2.5, слід зазначити, що ферит 

кобальту володіє як магнітними властивостями, так і зниженим 
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значенням питомого об'ємного опору, що дозволяє віднести його як до 

класу магнітних матеріалів, так і до класу напівпровідників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Залежність магнітної індукції від напруженості магнітного поля  

 

Таблиця 2.5 

Питомий об’ємний опір досліджуваних феритів 

Склад фериту v, Омм 

CoFe2O4 2,1∙105 

CuFe2O4 8,4∙102 

ZnFe2O4 4,7∙104 

 

Отже, використовуючи ферит кобальту як добавку для створення 

керамічних композиційних матеріалів, можна отримати магнітні 

покриття по кераміці, що захищають від дії ЕМВ, в яких відбуватиметься 

ослаблення електромагнітної енергії за рахунок втрат енергії на 

перемагнічування та на вихрові струми.  

Знижене значення питомого об'ємного опору досліджуваних 

феритів пояснюється дією перескокового механізму провідності Вервея. 

Механізм Вервея пояснює електричну провідність феритів перескоком 

електронів від одного іона до іншого. Валентність іонів при цьому 

змінюється відповідно до загальної формули: 
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Якщо в фериті в еквівалентних кристалографічних вузлах решітки 

 
Напруженість магнітного поля, А/м 

Ін
д
у

к
ц

ія
, 
Т

л
 



 

розташовані однойменні іони з валентностями, що відрізняються на 

одиницю ( 1;21  rgMeMe ), то обидва іона обмінюються своїми 

валентностями. Відповідні валентні стани мігрують по кристалу, і при 

достатній концентрації іонів зі змінною валентністю питомий опір має 

знижене значення та характеризується низькою енергією активації.  

Так, у нашому випадку, електрони від іону Fe2+, долають 

енергетичний бар'єр, здійснюючи стрибок до іону Fe3+, в результаті цього 

відбувається процес перетворення: 

 

Fe2+ + Fe3+ ↔ Fe3+ + Fe2+.    (2.6) 

 

Цей процес відбувається навіть за відсутності зовнішнього 

електричного поля. Однак при цьому перенесення зарядів не має певного 

напряму.  

Під дією зовнішнього електричного поля статичний розподіл 

електронних перескоків змінюється: збільшується їхня відносна частота 

в деякому певному напрямку, виникає спрямований дрейф електронів, 

отже результуючий струм стає відмінним від нуля.  

З розглянутого вище перескокового механізму Вервея випливає, що 

електропровідність феритів здебільшого залежить від вмісту в них 

різновалентних іонів. Такими іонами в феритах найчастіше є іони заліза, 

а також іони марганцю, кобальту, нікелю та ін. [27].  

Тобто, в нашому випадку зменшення питомого об'ємного опору від 

кобальтового фериту до цинкового пояснюється різницею іонів заліза в 

фериті. У фериті кобальту та фериті цинку їх вміст мінімальний, тому 

процес феритоутворення пройшов повністю, а в фериті міді їх міститься 

більша кількість, про що свідчить проведені вище рентгенофазові 

дослідження.  

Подальші дослідження будуть проводитися з феритом кобальту, так 

як тільки в нього виявлено магнітні властивості.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.3. Термодинамічне обґрунтування використання фериту 

кобальту для створення неорганічних покриттів з магнітними 

властивостями  

Одним із методів отримання покриттів по кераміці, що володіють 

магнітними властивостями, є метод спрямованої кристалізації [13, 52, 68, 

140 – 145].  

Досліджена можливість синтезу фериту кобальту в покритті при 

швидкісному режимі випалу, який може бути здійснений на основі 

неорганічної силікатної матриці.  

Для синтезу фериту кобальту в покритті по кераміці була 

розглянута трикомпонентна система Fe2O3 – Al2O3 – СоO, тому що в ній 

можливий синтез шпінелів складів CoFe2O4, Fe2Al2O4, CoAl2O4.  

Оксиди Co (II), Al (III), Fe (III), що входять в трикомпонентну 

систему Fe2O3 – Al2O3 – СоO, утворюють бінарні системи: CoO – Fe2O3, 

CoO – Al2O3, Fe2O3 – Al2O3, їх повний опис наведено в літературі [146 – 

151]. Проте в літературі відсутні дані про будову трикомпонентної 

системи Fe2O3 – Al2O3  – СоO.  

Для дослідження можливості синтезу фериту кобальту методом 

спрямованої кристалізації в покритті по кераміці проведена тріангуляція 

системи Fe2O3 – Al2O3 – СоO.  

З літературних даних [148 – 153] випливає, що бінарні підсистеми 

включають наступні сполуки: CoFe2O4, CoAl2O4, Fe2Al2O6.  

Для визначення ймовірності співіснування фаз у досліджуваній 

трикомпонентної системі були розраховані значення енергії Гіббса для 

перебігу реакцій обміну у взаємних системах типу А + В = С + D: 

 

2Fe2O3 + CoO·Al2O3 = Fe2O3·Al2O3 + CoO·Fe2O3;         (2.7) 

Fe2O3·Al2O3 + CoO·Al2O3 = 2Al2O3 + CoO·Fe2O3;   (2.8) 

Fe2O3·Al2O3 + 2CoO = CoO·Fe2O3 + CoO·Al2O3.    (2.9) 

 

Зміна вільної енергії Гіббса [154, 155] розраховували за рівнянням:  

 

ttt STHG  ,    (2.10) 

 

де Gt – значення вільної енергії Гіббса, ккал/моль;  

    Ht – зміна ентальпії реакції, ккал/моль;  



 

    Т – температура реакції, К;  

    St – зміна ентропії реакції, кал/(моль∙К).  

 

Довідкові дані для розрахунку співіснування фаз представлені в 

табл. 2.6.  

 

Таблиця 2.6 

Термодинамічні властивості сполук 

№  Сполука 
ΔHо

f 298, 

ккал/моль 

Sо
298, 

кал/(моль∙К) 

Cp = a+bT+c' T – 2, 

кал/(моль∙К) Тпл, К 

a b∙103 c'∙10-5 

1 Fe2O3 -196,35 20,88 23,47 18,58 -3,55 1730 

2 CoO  -57,06 12,60 11,53 2,04 0,41 2078 

3 Al2O3  -400,19 12,16 27,41 3,06  -8,46 2288 

4 CoFe2O4  -259,9 32,19 36,52 – – 1848 

5 CoAl2O4  -465,8 24,76* – – – 2233 

6 Fe2Al2O6  -603,6 34,2 – – – 1723 

* – розраховано за методикою Н.Н. Дрозина  

 

Тільки для сполуки CoAl2O4, зважаючи на відсутність в літературі 

даних щодо Sо
298, величина стандартної ентропії була розрахована за 

методикою, описаною в [154].  

Розрахунок вільної енергії Гіббса проводили в інтервалі температур 

300 – 1700 К. На підставі проведеного розрахунку отримані наступні 

рівняння:  

 

ΔG = -203222,60 + 59,11·T - 177500·T-1 + 0,01·T2 - 13,05·T·logT;   (2.11) 

ΔG = 387284 + 448,42·T + 423000·T-1  - 0,001·T2 - 63,93·T·logT;   (2.12) 

ΔG =  -72534,03 + 156,85·T + 20500·T-1 + 0,001·T2 - 24,99·T·logT.   (2.13) 

 

Проведеними попередніми розрахунками було встановлено 

співіснування наступних пар фаз: Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3; Fe2O3·Al2O3 – 

CoO·Al2O3; CoO·Fe2O3 – CoO·Al2O3. 

Внаслідок чого система розбивається на чотири елементарних 

трикутника: Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3; Fe2O3·Al2O3 – Al2O3 – CoO·Al2O3; 

Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 – CoO·Fe2O3; CoO·Fe2O3 – CoO·Al2O3 – CoO. 

З використанням рівняння Епстейна-Хауленда [156] були 



 

розраховані параметри подвійних та потрійних евтектик, значення яких 

наведені в табл. 2.7. 

 

Таблиця 2.7 

Параметри евтектик в системі Fe2O3 – Al2O3 – CoO 

№  

 
Система 

Склад евтектики, 

мас. % 
Температура 

евтектики, К 
Х1 Х2 Х3 

Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3 

1 Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 48,9 51,1 – 1575 

2 Fe2O3 – CoO·Fe2O3 57,3 42,7 – 1599 

3 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3 61,9 38,1 – 1638 

4 Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3 39,7 34,5 25,8 1523 

Fe2O3·Al2O3 – Al2O3 – CoO·Al2O3 

5 Fe2O3·Al2O3 – Al2O3 92,5 7,5 – 1691 

6 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 92,1 7,9 – 1703 

7 Al2O3 – CoO·Al2O3 38,3 61,7 – 2022 

8 Fe2O3·Al2O3 – Al2O3 – CoO·Al2O3 85,4 7,1 7,5 1674 

Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 – CoO·Fe2O3 

9 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 92,1 7,9 – 1703 

10 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3 61,6 38,1 – 1638 

11 CoO·Al2O3 – CoO·Fe2O3 144 85,6 – 1796 

12 
Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 – 

CoO·Fe2O3 
58,2 5,2 36,5 1625 

CoO·Fe2O3 – CoO·Al2O3 – CoO 

13 CoO·Fe2O3 – CoO·Al2O3 85,6 14,4 – 1796 

14 CoO·Fe2O3 – CoO 68,8 31,2 – 1641 

15 CoO·Al2O3 – CoO 40,8 59,2 – 1842 

16 CoO·Fe2O3 – CoO·Al2O3 – CoO 61,2 8,7 30,1 1616 

 

За допомогою проведених термодинамічних розрахунків і 

геометричного методу дослідження трикомпонентних систем була 

побудована діаграма стану системи Fe2O3 – Al2O3 – СоO, яка наведена на 

рис. 3.20.  

Як видно з рис. 2.11, область кристалізації кобальтового фериту 

займає невелику площу, що зменшує ймовірність отримання її методом 

спрямованої кристалізації в разі відхилення від стехіометричного складу.  
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Рис. 2.11. Діаграма стану системи Fe2O3 – Al2O3 – СoO 

 

Досліджено вплив швидкісного режиму випалу керамічної основи з 

покриттям в інтервалі температур 960 – 1080 ºС (тривалість 30 – 45 хв.) 

на утворення фериту кобальту в покриттях. Встановлено відсутність 

фериту кобальту в покриттях, тому даний напрямок досліджень визнано 

неперспективним в умовах швидкісного режиму випалу. 

 

 

2.2. Теоретичні розрахунки в системах оксидів FexOy – Al2O3 – RO 

Одним із методів прогнозування субсолідусної будови 

багатокомпонентних оксидних систем, а також температурних меж 

кристалізації сполук є розрахунки за відомими методиками, що 

розроблені на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

НТУ«ХПІ». Для розрахунку кривих ліквідусу в подвійних системах 

евтектичного типу можуть бути використані рівняння  Пінеса-

Каменецького, Васильєва, Шредера-Ле-Шательє и Епстейна-Хауленда 

157, 158.  

За результатами розрахунку мінімальних температур евтектик 

можна встановити відповідність технологічних режимів термообробки 

при отриманні модельних склокомпозицій температурному інтервалу 

формування розплаву. Такі температури дозволяють зберегти зародок 

кристалічних фаз, що утворюються, при подальшій температурній 

обробці отриманих стекол.  

Цей розрахунок є першим етапом прогнозування кристалізації 



 

сполук та дає можливість виявлення фазового складу та температури 

початку кристалізації. 

Температура плавлення окремих оксидів не завжди однозначно 

впливає на інтервал плавлення скло композиції в цілому. Так, 

наприклад, до найбільш тугоплавких оксидів відносяться поряд з SiO2 

та Al2O3 також СаО і MgO, однак два останні оксиди здібні утворювати 

легкотопкі евтектики зі склоутворювачами SiO2 та Al2O3, знижуючи 

температуру плавлення всієї композиції [159].  

Аналогічну роль відіграють оксиди BaO, ZnO, SrO, FeO (Fe2O3), 

до того ж, сумісна присутність декількох лужноземельних оксидів 

дозволяє в значній мірі регулювати плавкість стекол. Найбільш 

знижують температуру початку плавлення добавки борного ангідриду, 

який може справляти одночасний позитивний вплив як на плавкість, 

так і на термостійкість покриттів [160].  

Добавка Al2O3 приводить до зміни структурної ролі 

лужноземельних оксидів. При співвідношенні МеО/Al2O3 ≥ 1, алюміній 

присутній в склі в четверній координації у вигляді груп [AlO4], які 

спроможні вбудовуватися в кремнекисневу сітку, збільшуючи ступінь 

зв’язності. Катіони металу, розташовуючись поблизу тетраедра [AlO4], 

компенсують його зверхній негативний заряд, тобто, в цьому випадку 

оксид металу не приводить до появи немісткових атомів кисню, а 

структурними елементами скла будуть групи [SiO4] і [AlO4]Ме+. 

Алюміній в таких групах відіграє ту ж роль, що і кремній. У відсутності 

лужних та лужноземельних оксидів алюміній набуває в склі шестерну 

координацію та є кристалоутворювачем. Стійкість груп [AlO4]Ме+ 

визначається також величиною іонного радіусу катіону металу: чим він 

більше, тим вище стійкість комплексу. Незалежно від хімічного складу 

стекол всім їм притаманна мікронеоднорідна будова. 

Покриття, що містять значну кількість оксидів RO: CaO, MgO, 

ZnO, NiO, FeO, CoO, спроможні чинити опір тертю за рахунок 

підвищенної кристалізаційної здатності. Із збільшенням вмісту в них 

оксидів СаО, MgO, ZnO в склофазі утворюються такі фази, як анортит, 

воластоніт, гардистоніт, вілеміт, шпінеліди, що характеризуються 

високими показниками твердості за шкалою Мооса. 

На попередньому етапі досліджень [161] розроблено склади 

склокристалічних сумішей для синтезу за композиційним та ситальним 



 

методами. Дослідження впливу домішок оксидів змінної валентності 

(CoO, NiO, MnO, Cr2O3, Fe2O3) на процеси утворення розплаву у 

матричній композиції показало, що найбільш активними 

модифікаторами розплаву є CoO, NiO.  

Визначено також, що підвищення міцності склокристалічної 

композиції відбувається за участі оксидів CoO, NiO, Fe2O3. 

Термодинамічні дослідження модельних складів склокомпозицій, 

модифікованих оксидами CoO, NiO, Fe2O3, показали вірогідність 

низькотемпературного (950 – 1200 ºС) синтезу шпінелі, форстериту, 

кордієриту. 

Задачею досліджень було вивчення закономірностей фізико-

хімічних процесів в системах за участі оксидів заліза. 

Системи Fe2O3 – Al2O3 – CoO та Fe2O3 – Al2O3 – NiO складають 

такі бінарні системи CoO – Fe2O3, CoO – Al2O3, Fe2O3 – Al2O3 та NiO – 

Fe2O3, NiO – Al2O3, Fe2O3 – Al2O3 відповідно. У бінарних підсистемах 

утворюються наступні сполуки: CoFe2O4, CoAl2O4, Fe2Al2O6 та NiFe2O4, 

NiAl2O4. Літературні джерела не містять інформації щодо будови цих 

систем, і тому системи були побудовані розрахунковим методом. 

Для визначення вірогідності утворення співіснування фаз в 

досліджуваних трикомпонентних системах були розраховані значення 

зміни вільної енергії Гіббса для перебігу реакцій в інтервалі температур 

(573 – 1973 К) в системах:  

Fe2O3 – Al2O3 – CoO: 

 

2Fe2O3 + CoO·Al2O3 = Fe2O3·Al2O3 + CoO·Fe2O3      (2.14) 

2Al2O3 + CoO·Fe2O3 =  Fe2O3·Al2O3 + CoO·Al2O3     (2.15) 

Fe2O3·Al2O3 + 2CoO = CoO·Fe2O3 + CoO·Al2O3     (2.16) 

Al2O3 + CoO·Fe2O3 =  Fe2O3 + CoO·Al2O3  (2.17) 

CoO + Fe2O3·Al2O3 =  CoO·Fe2O3 + Fe2O3  (2.18) 

CoO + Fe2O3·Al2O3 =  CoO·Fe2O3 + Al2O3  (2.19) 

 

та Fe2O3 – Al2O3 – NiO: 

 

2NiO + Fe2Al2O6 = NiAl2O4 + NiFe2O4        (2.20) 

2Al2O3 + NiFe2O4 = NiAl2O4 + Fe2Al2O6    (2.21) 

NiAl2O4 + 2Fe2O3 = NiFe2O4 + Fe2Al2O6  (2.22) 



 

Al2O3 + NiFe2O4 = NiAl2O4 + Fe2O3             (2.23) 

NiO + Fe2Al2O6 = NiAl2O4 + Fe2O3                     (2.24) 

NiO + Fe2Al2O6 = Al2O3 + NiFe2O4         (2.25) 

 

Для розрахунків були використані термохімічні дані, наведені 

авторами [162 – 166], що представлені в табл. 2.8. 

У зв’язку з відсутністю експериментальних даних щодо Ср = f(T) 

для феритів кобальту та нікелю коефіцієнти у рівнянні Ср = f(T) для цих 

речовин було розраховано за методом Ландія з урахуванням їх 

феромагнітних властивостей. Розрахунки рівняння залежності 

теплоємності від температури Ср = f(T) для феритів CoFe2O4 і NiFe2O4 

наведено нижче. 

 

Розрахунок Cp = f(T) для CoO·Fe2O3 та NiO·Fe2O3 

Для розрахунку залежності теплоємності речовини від температури 

– Cp = f(T) потрібні такі дані: температура плавлення сполуки (Тпл); 

кількість атомів у сполуці (n); значення її стандартної ентропії (S0
298); 

відомості про наявність температури поліморфного переходу (Тп), а для 

феромагнітних речовин ця температура відповідає точці Кюрі.  

Намагнічування феромагнетиків залежить від температури: з її 

підвищенням залишкове намагнічування зменшується і за певної 

температури, яка називається точкою Кюрі, зникає зовсім. Це 

пояснюється досить інтенсивним тепловим рухом молекул 

феромагнетику та дезорієнтацією спінових магнітних моментів. 

Середнє значення точки Кюрі для фериту кобальту Тп = 779 К, 

температура плавлення Тпл = 1848 К, значення ентропії  

S = 39,19 кал/моль·К = 134,683 Дж/моль·К, кількість атомів n = 7. 

За схемою Ландія послідовність розрахунку залежності Cp = f(T) 

складається з наступних пунктів: 

1. Потрібно розрахувати значення атомарної ентропії Sат 

(Дж/моль·К), а також  температури Т/, К:    
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2. Потрібно визначити коефіцієнти a, b і К. Для цього обираємо 

підпункт – складні кисневі сполуки, і з урахуванням феромагнітних 

властивостей знаходимо a:              
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Далі, з урахуванням поліморфного переходу – точки Кюрі, 

розраховуємо коефіцієнти b і К:        

 

09,450613,5628,0a8,0b                 (2.29) 
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3. Підбір правил побудови рівнянь теплоємності. Тут враховуємо 

поліморфний перехід CoO·Fe2O3 і знаходимо значення l: 
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Потім, з урахуванням l, Тп, Тпл і Т/ йдемо по такому шляху: інші 

сполуки → Тп > 500 К→ Т/ < 0.68 Тпл → інші випадки → ІХ. Отже, маємо 

правило побудови рівняння теплоємності за номером ІХ. 

4. Побудова рівняння теплоємності (похибка рівнянь менше  

± 5 %). Враховуються усі попередні кроки і за підпунктом ІХ 

розраховуються Ср при 473К за  формулою 1, при Тп + 100 за формулою 

6 і при Тпл за формулою: 
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(2.34) 

 

За першими двома значеннями, знайшовши коефіцієнти a і b, 

складається рівняння низькотемпературної гілки ТbaСр  :      

Т03137,076,23Ср   

За значеннями Ср при Тп + 100 і Тпл, знайшовши коефіцієнти a і b,  

складається рівняння високотемпературної гілки ТbaСр  // : 

Т00084,054,47Ср  . Значення b< n0005.0 , отже потрібно перерахувати 

значення Ср при Тп + 100 по формулі 1 і використати нове значення для 

складання кінцевого рівняння високотемпературної гілки. 
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Отже, кінцевий варіант Cp = f(T), (Дж/кг·К) для 

високотемпературної гілки буде мати вигляд: Т00777,074,34Ср   

Розрахунок Cp = f(T) для NiO – Fe2O3  має таку саму послідовність, 

як і розрахунок залежності Cp = f(T) для фериту кобальту. Середнє 

значення точки Кюрі для фериту нікелю Тп = 870 К, температура 

плавлення Тпл = 1913 К, значення ентропії S = 47,0 кал/моль·К  

= 196,648 Дж/моль·К, кількість атомів n = 7.  

Рівняння Cp = f(T) низькотемпературної гілки для фериту нікелю 

має вигляд: ТСр  0207.078.28 , а для високотемпературної гілки: 

Т00751.067,34Ср  . 

 

 



 

Таблиця 2.8  

Термодинамічні константи речовин 

Формули сполук 
-ΔН0

298, 

ккал/моль 

-ΔS0
298, 

ккал/моль·град 

Ср = f(T) 

a b·103 c·10-5 

CoO 57,15 12,62 11,55 2,04 0,41 

NiO 57,34 9,08 11,18 2,02 – 

α-Fe2O3  196,5 21,5 23,49 18,6 -3,55 

α-Al2O3  399,09 12,186 27,43 3,06 -8,47 

CoO·Fe2O3 259,9 32,19 
23,76* 

34,74** 

31,37* 

7,77** 
– 

NiO·Fe2O3  258,0 47,0 
28,78* 

34,67** 

20.7* 

7.51** 
– 

CoO·Al2O3  465,8 24,76 35,62 7,3 -6,53 

NiO·Al2O3  463,6 21,6 34,4 26,6 -1,14 

Fe2O3·Al2O3 603,6 34,2 43,14 53,38 – 

Примітка: коефіцієнти, позначені символами „*” і „**” отримано розрахунковим 

методом, який наведено нижче. Перше значення використовується для 

низькотемпературної гілки, а друге для високотемпературної гілки. 

 

Виявлено, що абсолютне значення вільної енергії Гіббсу для 

реакцій (2.16) та (2.25) при температурах 814 К та 1186 К відповідно 

дорівнює нулю, що призводить до перебудови конод у трикутниках.  

Таким чином, до температури перебудови існують коноди між 

сполуками СоFe2O4 та СоAl2O4 і NiFe2O4 та NiAl2O4 (див. рис. 2.12) [167, 

168], а при збільшенні температури відбувається перебудова міжфазових 

співвідношень і утворюються коноди між СоFe2O4 та СоО і NiFe2O4 та 

NiO (див. рис. 2.13) [169 – 171].  

Результати термодинамічних розрахунків з використанням методу 

Епстейна-Хауленда з визначення температур та складів евтектик наведені 

в табл. 2.9.  
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Рис. 2.12. Тріангуляція систем нижче температури перебудови конод 

 

Таким чином, комплекс проведених розрахунків дав можливість 

розбити концентраційні трикутники систем на елементарні трикутники і 

за допомогою геометричного методу побудувати трикомпонентні 

системи [172].  
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Рис. 2.13. Будова систем вище температури перебудови конод 

 

Отже, системи Fe2O3 – Al2O3 – СoO та Fe2O3 – Al2O3 – NiO містять 

по три елементарні трикутники. Мінімальні розраховані температури 

евтектик становлять 1523 К та 1535 К і лежать в трикутниках Fe2O3 – 

Fe2Al2O6 – СoFe2O4 та Fe2O3 – Fe2Al2O6  – NiFe2O4 відповідно. 

 

 



 

 

Таблиця 2.9 

Параметри евтектик в системі Fe2O3 – Al2O3 – RO 

№ 

з/п 
Система 

Склад евтектик, мас. % Температура 

евтектик, К Х1 Х2 Х3 

Fе2O3 – Fe2Al2O6 – CoFe2O4 

1 Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 48,9 51,1 – 1575 

2 Fe2O3 – CoO·Fe2O3 57,3 42,7 – 1599 

3 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3 61,9 38,1 – 1638 

4 F2O3 – Fe2O3·Al2O3 – CoO·Fe2O3 39,7 34,5 25,8 1523 

Fe2Al2O6 – Al2O3 – CoAl2O4 

5 Fe2O3·Al2O3 – Al2O3 92,5 7,5 – 1691 

6 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 92,1 7,9 – 1703 

7 Al2O3 – CoO·Al2O3 38,3 61,7 – 2022 

8 Fe2O3·Al2O3 – Al2O3 – CoO·Al2O3 85,4 7,1 7,5 1674 

Fe2Al2O6 – CoAl2O4 – CoO 

9 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 92,1 7,9 – 1703 

10 Fe2O3·Al2O3 – CoO 74,3 25,7 – 1597 

11 CoO·Al2O3 – CoO 40,8 59,2 – 1842 

12 Fe2O3·Al2O3 – CoO·Al2O3 – CoO 68,2 6,3 25,5 1582 

CoFe2O4 – Fe2Al2O6 – CoO 

13 CoO·Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 38,1 61,9 – 1638 

14 CoO·Fe2O3 – CoO 68,8 31,2 – 1641 

15 Fe2O3·Al2O3 – CoO 74,3 25,7 – 1597 

16 CoO·Fe2O3 –  Fe2O3·Al2O3 – CoO 33,1 44,7 22,2 1529 

NiO – NiAl2O4 – Fe2Al2O6 

17 NiO –  NiO· Al2O3 51,9 48,1  –  1942 

18 NiO –  Fe2O3· Al2O3 19,3 80,7  –  1624 

19 NiO· Al2O3 – Fe2O3·Al2O3 6,3 93,7  –  1707 

20 NiO – NiO·Al2O3 – Fe2O3·Al2O3 19,2 5,3 75,6 1612 

NiAl2O4 – Al2O3 – Fe2Al2O6 

21 NiO·Al2O3 –  Al2O3 57,5 42,5  –  2051 

22 NiO·Al2O3 –  Fe2O3·Al2O3 6,3 93,7  –  1707 

23 Al2O3 – Fe2O3· Al2O3 7,5 92,5  –  1691 

24 NiO·Al2O3 – Al2O3 – Fe2O3·Al2O3 5,9 7,2 86,9 1677 

Fe2O3 – NiFe2O4 – Fe2Al2O6 

25 Fe2O3 – NiO·Fe2O3 63,2 36,8  –  1622 

26 Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 48,9 51,1  –  1575 

27 NiO·Fe2O3 – Fe2O3 ·Al2O3 31,2 68,8  –  1655 

28 Fe2O3 – NiO·Fe2O3 – Fe2O3 ·Al2O3 41,6 20,6 37,8 1535 

NiO – NiFe2O4 – Fe2Al2O6 

29 NiO – NiO· Fe2O3 26,9 73,1  –  1724 

30 NiO – Fe2O3·Al2O3 19,3 80,7  –  1624 

31 NiO·Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 31,2 68,8  –  1655 

32 NiO – NiO·Fe2O3 – Fe2O3·Al2O3 17,2 28,2 54,6 1568 



 

2.3. Пошук та обґрунтування хімічних складів феритвмісних 

склокомпозицій 

2.3.1. Теоретичні розрахунки складів прекурсорів 

З метою обґрунтованого вибору хімічних складів склокристалічних 

композицій, здатних до утворення феритів кобальту і нікелю, було 

визначено найбільш технологічні області систем з погляду зменшення 

температур процесів фазоутворення. 

На діаграмах стану систем CoO – Al2O3 – Fe2O3 та NiO – Al2O3 – 

Fe2O3, які наведені на рис. 2.14 і 2.15, розглянуто поля кристалізації 

феритів нікелю та кобальту, що розташовані у двох елементарних 

трикутниках відповідних систем.  
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Рис. 2.14. Діаграма стану системи Fe2O3 – Al2O3 – СoO 

 

При цьому кожен з них характеризується такою евтектичною 

температурою, яка дає змогу вести процес отримання фрити при відносно 

невеликих температурах – від 1250 ºС до 1256 ºС в системі CoO – Al2O3 – 

Fe2O3 та від 1262 ºС до 1295 ºС в системі NiO – Al2O3 – Fe2O3.  

В побудованих системах для подальших досліджень було обрано 

модельні склади вихідних стекол, які є перспективними для отримання 

феритів кобальту і нікелю. З метою дослідження впливу хімічного складу 

модельних стекол на процеси утворення необхідної кількості 

кристалічних фаз точки складів у відповідних системах обиралися як в 

полі кристалізації феритів, так і поза його межами.  
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Рис. 2.15. Діаграма стану системи Fe2O3 – Al2O3 – NiO 

 

Хімічні склади композицій наведено в табл. 2.10. 

 

 Таблиця 2.10 

Хімічні склади оксидних композицій 

Шифр 

складу 

Хімічний склад, мас. % 

CoO – Al2O3 – Fe2O3 NiO – Al2O3 – Fe2O3 

CoO Al2O3 Fe2O3 NiO Al2O3 Fe2O3 

1С 44 11 45  –   –   –  

2С 20 18 62  –   –   –  

3С 7 7 86  –   –   –  

1N  –   –   –  41 6 53 

2N  –   –   –  16 23 61 

3N  –   –   –  11 16 73 

 

Для кожного складу, наведеного в табл. 2.10, було побудовано 

шляхи кристалізації розплавів (див. рис. 2.16 та рис. 2.17), розраховано 

кількість співіснуючих фаз на шляху кристалізації і в субсолідусі. 

Результати означених розрахунків наведені в табл. 2.11.  

Як виходить з даних табл. 2.11, найбільшою кількістю фериту 

кобальту, який може утворитися при кристалізації розплавів системи CoO 

– Al2O3 – Fe2O3, характеризується склад 2С (49,2 % CoO·Fe2O3). В системі 

NiO – Al2O3 – Fe2O3 найбільша кількість фериту нікелю може виділитися 

при кристалізації розплаву складу 2N (42,9 % NiO·Fe2O3).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.16. Діаграма кристалізації розплаву системи Fe2O3 – Al2O3 – CoO 
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Рис. 2.17. Діаграма кристалізації розплаву системи Fe2O3 – Al2O3 – NiO 

 

 

 

Таблиця 2.11 

Результати розрахунків шляхів кристалізації розплавів в системах  

CoO – Al2O3 – Fe2O3 і NiO – Al2O3 – Fe2O3 

Шифр 

складу 

Вміст 

компонентів 

Елемен-

тарний 

Склад твердої фази після 

кристалізації розплаву, % 

Т 

закінчення 

Кількість 

розплаву 

20 40 60 800 100

Розплав

 42,9 %

NF

 9,5 %

N

 47,6 %

FA

11,5 %

 30 %

NF

42,7 %

FA

Cклад 2NT, K

1662

1629

1568

20 40 60 800 100

Розплав

 42,4 %

NF

 41,5 %

 N

 16,1 %

FA

11,1

%

 54,3%

NF

16 %

N

Cклад 1NT, K

1698

1671

1568

20 40 60 800 100

Розплав

 36,5 %

NF

 39,7 %

FA

 23,8 %

F

15,8

%

 24,1%

NF

18,1 %

FA

Cклад 3NT, K

1627

1573

1535



 

у складах, % трикутник процесу 

кристаліза

ції, К 

при Ткін, 

К 

a b c 

CoO – Al2O3 – Fe2O3 (a – b – c) 

1C 44 11 45 
С – FA – 

СF  

C – 44,4; FA – 29,4; 

CF – 26,1 
1529 65 

2C 
20 18 62 C – CF – 

FA 

C – 14,3; FA – 36,5;  

CF – 49,2 

1529 28,6 

3C 7 7 86 
CF – FA 

– F 

F – 58,7; FA – 17,5;  

CF – 23,8 
1523 40 

NiO – Al2O3 – Fe2O3 (a – b – c) 

1N 41 6 53 
N – FA – 

NF 

N – 41,5; FA – 16,1;  

NF – 42,4 
1568 29,7 

2N 16 23 61 
N – FA  –  

NF 

N – 9,5; NF – 42,9; 

 FA – 47,6 
1568 27,3 

3N 11 16 73 
NF – FA 

– F 

NF – 36,5; FA – 39,7;  

F – 23,8 
1535 57,8 

 

 

2.3.2. Вибір складу вихідної скломатриці 

З метою створення високостійкого композиційного матеріалу, в 

якому була б розвинена магнітна фаза, досліджені нами феритовмісні 

системи були використані в якості прекурсорів. Прекурсор – це хімічна 

речовина, вихідний компонент чи учасник проміжних реакцій при синтезі 

будь якої речовини [173]. Спираючись на проведені літературні пошуки, 

ми припустили, що процес феритоутворення може бути стимульований 

дією склофази, яка містить мінералізатори. Якісний та кількісний склад 

склофази був обмежений такими вимогами:  

- компоненти склофази не повинні утворювати сполук із 

прекурсором; 

- склад склофази має знаходитися в області стабільного 

склоутворення системи, що його описує; 

- температура склоутворення даного складу має відповідати 

температурі утворення розплаву в системах прекурсорів. 

Розглядаючи повний оксидний склад композиції, слід зазначити, 

що обрані хімічні склади оксидних композицій містять компоненти, які 

за своєю функцією відносяться як до склоутворювачів, так і до 

модифікаторів скла. Так, за Дітцелем, катіони Co2+, Ni2+, Fe3+, Al3+ можуть 



 

мати координаційні числа 4 і 6, мають середню силу зв’язку з киснем і 

можуть як входити у структурну сітку скла, так і займати вільні 

порожнини між тетраедрами, модифікуючи сітку [20, 174]. 

Для покращення склоутворюючої здатності дослідних розплавів у 

вихідні склади було введено типові склоутворюючі оксиди SiO2
 і B2O3, 

для підвищення схильності розплаву до кристалізації – СаО і MgO. При 

цьому з метою вивчення впливу хімічного складу стекол на вихід заданої 

кристалічної фази у складах варіювалося співвідношення 

фазоутворюючих оксидів. Усі додатково введені оксиди традиційно 

використовуються в технології покрить по кераміці, зокрема, 

склокристалічних. Модифіковані хімічні склади модельних стекол 

наведені у табл. 2.12. 

 

Таблиця 2.12  

Хімічні склади вихідних стекол 

Шифр 

скла-

ду 

Вміст оксидів, мас. % Молярні 

співвідношення 

фазоутворюючи

х оксидів 

SiO2 Al2O3 B2O3 MgO CaO CoO NiO Fe2O3 

1C 45 3 15 5 5 12  –  15 
CoO : Fe2O3 

1 : 0,6 

2C 45 7 10 3 7 7  –  21 1 : 1,5 

3C 45 3 6 4 6 3  –  33 1 : 5,2 

1N 45 5.9 12 2.1 5  –  10 20 
NiO : Fe2O3 

1 : 0,9 

2N 45 8.6 10 2.3 6  –  6.1 22 1 : 1,7 

3N 45 5.5 13 2.8 5  –  3.7 25 1 : 3 

 

Оскільки обраний оксидний склад склофази не реагуватиме зі складом 

прекурсору, для оцінки принципової можливості утворення феритів кобальту 

і нікелю було проведено термодинамічну оцінку відповідних реакцій для усіх 

дослідних складів. Розрахунки проводилися, виходячи з реальної молярної 

кількості вихідних речовин у кожному хімічному складі. Реакції, для яких 

проводилися розрахунки, наведено нижче: 

0,16СоО + 0,094Fe2O3 = 0,094СоО·Fe2O3 + 0,066СоО (склад 1С)    (2.36) 

0,093СоО + 0,132Fe2O3 = 0,093СоО·Fe2O3 + 0,039Fe2O3 (склад 2С)  (2.37) 

0,04СоО + 0,207Fe2O3 = 0,04СоО·Fe2O3 + 0,167Fe2O3 (склад 3С)   (2.38) 

0,134NiO + 0,125Fe2O3 = 0,125NiO·Fe2O3 + 0,009NiO (склад 1N)    (2.39) 



 

0,082NiO + 0,138Fe2O3 = 0,082NiO·Fe2O3 + 0,056Fe2O3 (склад 2N)  (2.40) 

0,05NiO + 0,157Fe2O3 = 0,05NiO·Fe2O3 + 0,107Fe2O3 (склад 3N)   (2.41) 

 

Вихідні дані [162 – 164] для термодинамічних розрахунків наведені 

в табл. 2.8. 

Результати термодинамічних розрахунків наведено у табл. 2.13 

 

Таблиця 2.13  

Значення енергії Гіббса для реакцій феритоутворення 

Шифр 

складу 

ΔG реакції, кДж, при температурах, К 

600 800 1000 1200 1400 1600 

1С  -1864  -1398  -734,5 131,3 1200 2474 

2С  -1844  -1383  -726,7 129,9 1188 2447 

3С  -793,03  -594,9  -312,5 55,9 510,8 1053 

1N  -7175  -8511  -9589  -10400  -1094  -11210 

2N  -4706  -5583  -6290  -6823  -7178  -7355 

3N  -2870  -3404  -3836  -4160  -4377  -4485 

 

Як свідчать дані табл. 2.13, утворення фериту кобальту можливе 

лише в певному температурному інтервалі, який обмежений 

температурою ≈ 1000 К. Зі зростанням температури стійкість фериту 

кобальту зменшується. Звертає на себе увагу той факт, що найбільшою 

імовірністю утворення фериту кобальту в інтервалі температур Т = (600 – 

1000) К характеризуються реакції, які мають молярні співвідношення 

фазоутворюючих компонентів близькі до стехіометричного (склади 1С і 

2С, для яких CoO:Fe2O3 складає 1:0,6 і 1:1,5 відповідно). Незважаючи на 

від’ємні значення ΔG для реакції утворення фериту кобальту у складі 3С, 

абсолютні значення енергії Гіббса свідчать про менший енергетичний 

потенціал реакції, можливо за причини значного відхилення CoO:Fe2O3 

від стехіометричного і відповідно меншої кількості продукту реакції. 

Аналізуючи реакції утворення феритів нікелю слід зазначити, по-

перше, що утворення цього продукту можливо у всьому дослідному 

температурному інтервалі (600 – 1600) К, а по-друге, найбільшою 

термодинамічною вірогідністю утворення NiO·Fe2O3 характеризується 

реакція з практично стехіометричним співвідношенням фазоутворюючих 

компонентів. 

Таким чином, для подальших досліджень в якості модельних стекол 



 

були обрані склади безлужних боровмісних склокомпозицій зі 

співвідношенням феритоутворюючих оксидів CoO:Fe2O3 від 1:0,6 до 1:5,2 

і NiO:Fe2O3 від 1:0,9 до 1:3. 

 

 

2.3.3. Розрахункове прогнозування структури і властивостей 

склокомпозицій в досліджуваних системах оксидів 

На основі хімічних складів модельних склокомпозицій були 

розраховані шихтові склади. Результати розрахунків наведені у  

табл. 2.14. 

 

Таблиця 2.14  

Шихтові склади склокомпозицій 

Шифр 

складу 

Компоненти, мас. % 

Пісок Крейда Каолін  
Борна 

к-та 

Оксид 

магнію 

Оксид 

нікелю 

Оксид 

заліза 

Оксид 

кобальту 

1C 36,11 8,18 5,61 22,79 4,27  –  12,8 10,24 

2C 28,58 8,18 22,15 15,26  –   –  17,15 8,58 

3C 38,2 10,53 5,59 9,62 3,6  –  29,74 2,7 

1N 33,51 8,15 2,2 18,43 1,81 8,64 17,26  –  

2N 30,56 9,77 18,19 15,32 1,98 5,25 18,93  –  

3N 33,72 8,1 11,29 19,86 2,4 3,18 21,15  –  

 

З експериментальних шихтових сумішей були виготовлені вихідні 

фрити. Синтез склокристалічних композицій в лабораторних умовах 

здійснювався наступним чином. Сировинні матеріали зважували на 

технічних вагах з точністю 0,0001 кг згідно з рецептурою та змішували до 

однорідності у фарфоровій ступці. Отриману шихту зволожували 

(вологість 18 %) та пропускали через сито 11,1 отв/см2. Отримані гранули 

висушували в сушильній шафі при температурі 150 °С та випалювали в 

лабораторній силітовій печі при температурі 800 °С протягом 10 хвилин 

з метою проведення феритизації шихти.  

Таким чином, вже на стадії підготовки шихти відбувається 

утворення зародків кристалів феритів кобальту та нікелю. Варку 

модельних стекол здійснювали в лабораторній силітовій печі при 

температурі 1170 – 1270 °С з витримкою протягом 30 – 45 хвилин. 

Розплав готового скла виливався в холодну воду. Гранульовані фрити 



 

висушувалися у сушильній шафі та подрібнювалися у лабораторному 

фарфоровому млині до залишку 4 – 6 % на ситі 10000 отв/см2. Нанесення 

фрити на керамічну основу здійснювалося як сухим (нанесення порошку), 

так і методом поливу (вологість шлікеру 40 %). Випал зразків проводили 

в лабораторній силітовій печі за різними режимами термообробки. 

Гранульовані фрити мали чорний та темно-коричневий колір, на 

вигляд скловидну (склади 3С, 1С, 1N, 2N) та склокристалічну структуру 

(склади 2С, 3N). 

Для прогнозування кристалізаційної здатності стекол були 

розраховані структурночутливі коефіцієнти, що відображують структурні 

особливості модельних стекол, значення яких наведені в табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.15  

Структурно – чутливі коефіцієнти 

Шифр 

складу 

Розрахункові показники 

Кплав Ψв Структурна формула FSI Ккр 

1С 0,92 0,3256 [AlO4] [BO3] 0,43 2,4 

2С 0,74 0,2852 [AlO4] [BO3] 0,42 3,2 

3С 0,85 0,8723 [Al2O3] [BO4] [BO3] 0,36 4,89 

1N 0,8 0,1163 [AlO4] [BO3] 0,43 2,93 

2N 0,7 0,0528 [AlO4] [BO3] 0,39 4,12 

3N 0,83 0,1566 [AlO4] [BO3] 0,42 2,72 

 

За показниками Кпл всі склади досліджуваних стекол можна 

віднести до відносно легкоплавких з температурою утворення розплаву в 

них не вище 1200 ºС, що узгоджується з проведеними обчисленнями на 

діаграмах плавкості для обраних складів. З цього виходить, що 

досліджувані суміші мають бути технологічними і легко випалюватися 

при заданих температурах термообробки [175, 176]. 

Оскільки досліджувані суміші не вміщують лужних оксидів, 

процеси формування структури скла в них є досить складними. Виходячи 

з величин коефіцієнту ψB можна відзначити той факт, що всі розроблені 

стекла мають високу схильність до ліквації.  

Для кобальтової серії характерна присутність борокисневих груп як 

у вигляді [BO4] та і [BO3], що свідчить про можливість існування 

дрібнокрапельної ліквації. Структурний стан склоутворювачів 

[AlO4]·[BO3], що характерний для нікелевої серії, відображує можливість 



 

розвитку в склофазі каркасної ліквації, що має впливати на зниження 

в’язкості розплаву композиції. 

Значення коефіцієнту fSi характеризують кремнекисневий каркас як 

неоднорідний та неподовжений. Такі значення структурного коефіцієнту 

можуть характеризувати утворення дискретних радикалів типу [Si2O5], 

[SiO3]. А величина коефіцієнту кристалічності для експериментальних 

композицій, яке перевищує три, свідчить про те, що гранульовані 

модельні стекла в значній мірі здібні до кристалізації та формування 

склокристалічних матеріалів. Цей процес може бути інтенсифікованим 

або уповільненим за рахунок індивідуальних фізико-хімічних 

характеристик розплаву (в’язкість та поверхневий натяг). 

За допомогою програми «Свойства glazury» [177] було розраховано 

показники логарифму в'язкості та поверхневого натягу. Результати 

розрахунку наведено у табл. 2.16. 

Розглядаючи дані табл. 2.16, слід зазначити, що склади всіх 

модельних стекол відрізняються підвищеними значеннями в’язкості та 

поверхневого натягу. Це свідчить про те, що в структурі скла мають бути 

присутніми або подовжені кремнійкисневі мотиви, або новоутворені 

зародки кристалічної фази. 

 

Таблиця 2.16  

Дані розрахунку в’язкості та поверхневого натягу 

Шифр 

складу 
lg η, 1050 °С 

η, пуаз,  

1050 °С 

σ, 103 Н/м,  

1050 °С  
ТКЛР, 10-6 К-1 

1С 2,79 629,73 310,59 4,89 

2С 3,17 1485,13 325,05 4,87 

3С 3,11 1295,33 336,09 5.22 

1N 3,06 1154,62 308,48 4,56 

2N 3,33 2136,9 317,77 4,52 

3N 3,17 1475,42 304,82 4,51 

З огляду на те, що розрахунками доведено відсутність зв’язаної 

структури в досліджуваному склі, можна припустити наявність процесів 

кристалізації, які розвиваються при термообробці вихідних фрит. Такі 

властивості фрит мають сприяти утворенню в їх середовищі кристалічних 

фаз типу феритів, що було передбачено розрахунками шляхів 

кристалізації даних складів. 

За методикою Аппена [159] були спрогнозовані деякі адитивні 



 

фізичні властивості модельних склокомпозицій.  

Результати розрахунку за методикою Аппена наведено у  

табл. 2.17: 

 

Таблиця 2.17   

Властивості, розраховані за методом Аппена 

Шифр складу Е, МПа α·10-6
20 – 400 ,

 К-1 ε, (20 °С, 4,5·108 Гц ) 

1С 5970 4,03 8,08 

2С 5280 4,22 8,05 

3С 5860 4,55 8,11 

1N 6720 3,97 7,65 

2N 6470 3,94 7,73 

3N 6170 3,93 7,57 

 

Показники фізичних та термічних властивостей скло композицій, 

що одержані розрахунковим методом, вказують на можливість 

формування матеріалів з унікальним комплексом властивостей. Такі 

склокристалічні матеріали можуть бути використані як напівпровідники 

з підвищеною міцністю на удар та термостійкістю завдяки зниженим 

величинам модуля пружності і ТКЛР.  

 

 

2.3.4. Експериментальні дослідження властивостей 

склокристалічних покриттів 

Для визначення інтервалу плавкості фрит, а також оптимальної 

температури випалу покриття було проведено експериментальні 

дослідження по визначенню кута змочування розплавом фрити 

керамічної основи. Залежність кута змочування від температури наведено 

на рис. 2.18.  



 

 

 
Рис. 2.18. Залежність кута змочування від температури для кобальтвмісних та 

нікельвмісних складів 

 

Формування початкового кута змочування для всіх складів фрит 

характеризує їх дуже слабку взаємодію з керамічною основою 

(початковий кут краплі 127 – 138 град). Подальший хід кривих 
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змочування також свідчить про вельми повільний процес розтікання 

розплаву по кераміці, що підтверджується значеннями в’язкості розплаву. 

Наявність окремих максимумів на кривих змочування для складів 1С і 2С 

може вказувати на початок процесу кристалізації в склі.  

Хід плавлення складів, що містять оксид кобальту, значно 

відрізняється від нікельвмісних складів за наявністю максимумів на 

кривих змочування. Цей факт може свідчити про дуже високу схильність 

до кристалізації в дослідних фритах. Кінцевий хід плавлення 

експериментальних стекол є дуже різким і закінчується при температурах 

не нижче 1200 °С.  

З даних графіку змочування витікає, що температурні межі 

термообробки модельних стекол складають (1050 – 1080 °С). А швидкість 

формування феритової фази може корелювати з відомими  літературними 

даними [178], а саме, що температурні залежності швидкості зародження 

та росту кристалів шпінелеподібної фази  можуть дорівнювати таким 

значенням:  

а) швидкість зародження кристалів шпінелі Ім шп (740 °С) = 20102 мм-3хв-1;  

б) швидкість зростання кристалів шпінелі Смшп(850 °С) = 0,22710-6смсек-1. 

Таким чином, оцінюючи поверхневі характеристики модельних 

стекол в комплексі можна сказати, що дані фрити мають легко 

кристалізуватися при вторинній термообробці та утворювати рівне 

покриття дрібнокристалічної структури за рахунок підвищеної в’язкості 

розплаву. 

 

 

2.3.5. Дослідження фазового складу та структури склокомпозицій 

Диференційно-термічний аналіз. Для розроблених складів 

склокомпозицій у вигляді фрит та термооброблених склокристалічних 

покриттів було проведено дослідження зміни їх структури в інтервалі 

температур 20 – 1000 °С. Вивчення проводили з використанням 

диференційно-термічного методу аналізу. Одержані результати 

представлені на рис. 2.19 – 2.20. На кривих диференційно-термічного 

аналізу фрит кобальтової серії відмічено незначні екзотермічні піки при 

температурах 950 °С та вище 1000 °С, що, у відповідності до даних 

процесу змочування розплавом фрити керамічної основи, може бути 

пов’язане із процесами кристалізації вихідного скла.  
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Рис. 2.19. Криві ДТА нікельвмісних фрит : 

А) склад 1N; Б) склад 2N; В) склад 3N 
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Рис. 2.20. Криві ДТА кобальтвмісних фрит: 

А) склад 1С; Б) склад 2С; В) склад 3С 
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На те ж саме вказує хід кривої втрати ваги, яка фіксує приріст ваги 

зразка при температурі вище 950 °С. Такий вид кривих ДТА, майже 

однаковий при всіх співвідношеннях фазоутворюючих оксидів, 

характеризує склади фрит кобальтової серії як склокристалічні 

композиції, схильні до розвитку процесів кристалізації. Слід відмітити, 

що для всих феритвмісних фрит в інтервалі температур 700 – 900 °С 

спостерігається відлогий мінімум на кривих ДТА, який вказує на початок 

утворення розплаву в композиціях. При подальшій розробці режимів 

випалу слід враховувати наявність таких мінімумів з метою здійснення 

передкристалізаційної витримки покриттів під час термообробки. 

Виходячи з того, що хід кривих близько температури 1000 °С вказує на 

початок процесу кристалізації, температура термообробки повинна 

знаходитися вище цього значення.  

 

Рентгенофазовий аналіз. Ідентифікацію кристалічних фаз в 

продуктах термообробки проводили за допомогою рентгенофазового 

аналізу, результати якого у вигляді штрих – рентгенограм наведені на рис. 

2.21 – 2.24.  

Важливо відмітити, що склокомпозиції кобальтової серії, в 

залежності від співвідношення оксидів, представлені дуже відмінним 

фазовим складом. Якщо в композиції 2 С основною і єдиною фазою 

виступає ферит кобальту, то в композиції 3 С виявлено присутність 

побічних фаз (гематит, кристобаліт), а в композиції 1 С ферит кобальту 

зовсім відсутній. Таке фазоутворення відповідає проведеним на діаграмах 

стану системи розрахункам і підтверджує необхідність вибору модельних 

складів у трикутнику, який утворюють три шпінелевидні сполуки: 

FeAl2O4, CoFe2O4, CoAl2O4.  

Необхідною умовою також є дотримання стехіометрії фериту 

кобальту, але з деяким надлишком вмісту Fe2O3, завдяки чому в першу 

чергу в розплаві скла формується фаза CoFe2O4. Після термообробки 

зразків покриття складів 2С та 3С їхній фазовий склад дещо змінюється. 

Так, на штрих – рентгенограмі складу 2 С можна побачити наявність цілої 

низки оксидних та силікатних фаз, що збільшують свою присутність за 

рахунок відносного зменшення кількості фази CoFe2O4. А в складі 3С 

замість шпінелі розвивається муліто – кристобалітовий комплекс з 

присутністю гематиту та форстериту.  
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Рис. 2.21. Штрих – рентгенограми фрит кобальтвмісних складів: 

♦ – CoFe2O4, ▲ – α-Fe2O3, ■ – SiO2 

А) 1С; Б) 2С; В) 3С 

 

Оскільки в задачу наших досліджень не входило вивчення кінетики 

розвитку супутніх кристалічних фаз, можна лише припустити, що 

вибраний нами режим термообробки покриттів не є оптимальним для 

утворення монофазної склокристалічної композиції: в покриттях 

спостерігається загальний приріст вмісту кристалічних новоутворень 

поліфазного складу. Але слід зазначити, що одержані результати 
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доводять коректність проведених прогнозних розрахунків щодо 

структурного стану скла. 
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Рис. 2.22. Штрих – рентгенограми кобальтвмісних випалених зразків з покриттями: 

♦  –  CoFe2O4, ▲  –  α – Fe2O3, ■ –  SiO2 кварц,  

●  –  SiO2 кристобалит,  –   –  MgSiO3, □  –  Co2O3 

А)1С; Б) 2С; В) 3С 

 

Аналогічними є результати дослідження нікельвміщуючих 

модельних складів композицій. На рентгенограмах вихідних фрит дуже 

 80             70            60             50             40             30            20 

2Ө, град 

 80             70             60             50             40             30             20 

2Ө, град 

 80             70            60             50             40             30            20 

2Ө, град 



 

ясно відображується вплив співвідношення оксидів заліза, нікелю та 

алюмінію на наявність фази фериту нікелю та утворення інших 

кристалічних фаз. 
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Рис. 2.23. Штрих рентгенограми фрит нікельвмісних складів: 

♦ – NiFe2O4;  ▲ –  NiAl2O49;  ■ – SiO2 (кварц);  ● – CaNiSi4O10;  □ – FeAl2O4 

А)1N; Б)2N; В)3N. 

 

Оптимальні результати показав склад композиції 2N, що також 

розташований у трикутнику шпінелей: FeAl2O4, NiFe2O4, NiAl2O4 

(частково, в недосконалій формі NiFe32O49). Відхилення від цієї області 
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складів приводить до одержання переважної фази гематиту, оксиду 

нікелю, кварцу та силікату магнію. Після випалу нікельвміщуючі склади 

показують більш стабільне утворення фази фериту нікелю та кількісно 

меншу присутність супутніх кристалічних фаз. 
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Рис. 2.24. Штрих – рентгенограми нікельвмісних випалених зразків з покриттями: 

♦ – NiFe32O49;▲ – γ – Fe2O3;■ – кварц; ● – CaNiSi4O10;● – кристобаліт;  □ – FeAl2O4 

А) 1N; Б)2N; В)3N 

 

На рис. 2.25, 2.26 наведено залежність відносного кількісного та 

якісного складу склокристалічних композицій від співвідношення 

оксидів Fe2O3 : CoO та Fe2O3 : NiO.  
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Рис. 2.25. Змінення фазового складу в залежності від співвідношення 

фазоутворюючих оксидів для кобальтових складів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.26. Змінення фазового складу в залежності від співвідношення 

фазоутворюючих оксидів  для нікелевих складів 

 

Показано, що при порушенні оптимального оксидного складу 

вихідного прекурсору утворення шпінельної фази стає все менш 

вірогідним, натомість відмічено ріст фази гематиту на фоні незмінного 

вмісту кварцової фази.  

Для уточнення можливості синтезу феритів в складі скломатриці 

були виконано дослідження структурного стану вихідних фрит. 

ІЧС. За допомогою методу ІЧС було досліджено наявність 

координованих оксидних груп в складі композиції, валентний стан 
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фазоутворюючих оксидів та ступінь полімеризації матричного скла. 

Результати досліджень наведено на рис. 2.27 – для кобальтових складів та 

на рис. 2.28 – для нікелевих складів.  
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Рис. 2.27. ІЧС модельних склокомпозицій кобальтових складів: 

 – склад 1С, –   –   –    –  склад 2С, _____  –  склад 3С 
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Рис. 3.15. ІЧС модельних склокомпозицій для нікелевих складів:  

 –  склад 1N,  –   –   –    –  склад 2N, _____  –  склад 3N 

 

На всіх кривих присутні максимуми для значень 550 – 600 см-1, які 

свідчать про наявність іонів заліза в тетраедричній координації та 

максимуми при 600 – 640 см-1, що вказує на присутність шести 

координованого оксиду заліза. В кобальтових складах модельних стекол 

більш проявляються максимуми, приналежні не містковим зв’язкам 



 

тетраедрів [SiO4] при 800 – 850 см-1, а також острівним силікатам – при 

935 – 950 см-1. Полімеризація тетраедрів [SiO4] з плечем при 1000  

– 1050 см-1 вказує на наявність матричної склофази, причому максимуми 

при 1383 см-1 в нікелевих складах і 1416 см-1 в кобальтових складах 

вказують на наявність груп [BO4] в складі скла.  

З огляду на хімічний склад склофази, нікельвмісні склади є більш 

однорідними щодо кристалічних фаз, а кобальтові склади значно 

різняться за координацією оксидних груп.  

Таким чином, доведено, що проведені нами теоретичні розрахунки 

в системах оксидів Fe2O3 – CoO – Al2O3, Fe2O3 – NiO – Al2O3 дозволили з 

великою імовірністю передбачити фазовий склад склокристалічних 

композицій і припускати відповідність одержаних експериментальних 

даних щодо властивостей покриттів їх прогнозним показникам. 

 

 

2.3.6. Дослідження механічних характеристик склокристалічних 

покриттів 

Зразки плиток з нанесеним покриттям випалювалися у 

лабораторних умовах в печі за режимом, який відповідав виробничим 

вимогам в технології отримання лицювальних плиток (час випалу 45 хв. 

при максимальній температурі 1030 ºС).  

Однією з важливих характеристик склокристалічних покриттів є 

здатність опиратися зносу. На практиці непрямим показником цієї 

властивості виступає мікротвердість поверхні покриття. При вивченні 

мікротвердості модельних склокомпозицій методом вдавлювання 

алмазної піраміди отримано наступні дані, які наведені в табл. 2.18.  

Одночасно зроблені петрографічні зображення поверхні покриттів, 

схеми яких представлені на рис. 2.29 – 2.30.  

Порівнюючи схематичні зображення мікроструктури 

склокомпозицій, можна констатувати, що на співвідношення 

кристалічної та аморфної фази, а також на розміри кристалів значний 

вплив чинить хімічний склад обраних композицій. Слід зазначити, що для 

нікелевої серії цей вплив значно виразніший, що в подальшому 

вимагатиме суворого додержання розрахованої стехіометрії композицій. 

Загальний рівень показників мікротвердості відповідає вимогам 

промислових стандартів. 



 

Таблиця 2.18  

Мікротвердість склокомпозицій за Віккерсом 

Шифр 

складу 

Мікротвердість 

за Віккерсом, МПа 
Примітка 

1С 4210 
Дуже мало дрібнокристалічних структур. 

Переважають кристали середнього розміру. 

2С 4210 
Структура  дрібнодисперсна, не більша ніж 3С, але 

середні кристали менше, ніж в 3С 

3С 4800 

Дуже мало дрібнокристалічних структур. 

Переважають кристали середнього розміру. Середа 

не визначена. 

1N 5340 
Дрібнодисперсна структура більш темна з 

меншими включеннями більш крупних фракцій 

2 N 4330 

Присутні дрібнодисперсна структура та більш 

крупна фаза. При визначенні мікротвердості 

крупної фази кристали розтріскуються  

3 N 4030 

Дрібнодисперсна структура схожа з структурою 

2N. Крупна фракція більша, ніж в 2N в 3 – 4 рази, а 

при спробі визначити мікротвердість – 

розтріскується  

 

        
                     А)                                           Б)                                              В) 

Рис. 2.29. Мікроструктура склокомпозицій, що містять оксид нікелю: 

А)  –  структура  1N; Б) – структура 2N; В)  –  структура 3N 

 

     
       А)                                           Б)                                          В) 

Рис. 2.30. Мікроструктура склокомпозицій, що містять оксид кобальту: 

А) склад 1С; Б) склад 2С; В) склад 3С 



 

Аналіз результатів попередніх досліджень свідчить, що найбільш 

перспективними, з точки зору схильності до кристалізації та можливості 

утворення необхідних феритових фаз, слід вважати хімічні склади 2С і 

2N. Ці хімічні склади характеризуються наступними молярними 

співвідношеннями фазоутворюючих компонентів: 1:1,5 для складу 2С і 

1:1,7 для складу 2N. Враховуючи більший практичний вихід фериту 

кобальту у покритті складу 2С у порівнянні з виходом фериту нікелю у 

складі 2N (за даними РФА), в подальшому було проведено модифікацію 

складу 2N. Модифікація передбачала доведення співвідношення 

NiO:Fe2O3 до 1:1,5, як у складі 2С. З метою виключення кристалізації 

алюмінатів у модифікованому складі було також зменшено кількість 

Al2O3. Отже, для подальших досліджень було обрано хімічні склади, які 

наведено в табл. 2.19. 

 

Таблиця 2.19  

Хімічні склади дослідних покрить 

Шифр 

складу 

Вміст оксидів, мас. % Молярні 

співвідношення 

фазоутворюючих 

оксидів 

SiO2 Al2O3 B2O3 MgO CaO CoO NiO Fe2O3 

CF 45 7 10 3 7 7  –  21 CoO : Fe2O3 – 1 : 1,5 

NF 45 7 10 3 7  –  7 21 NiO:Fe2O3 – 1 : 1,5 

 

Таким чином, попередніми дослідженнями була експериментально 

доведена можливість формування склокристалічних феритвмісних 

покриттів, в яких фаза фериту вже синтезується на стадії виготовлення 

фрити і остаточно оформлюється при термообробці покриттів. Отже, 

постає задача теоретичного обґрунтування швидкісного синтезу 

феритвмісних композицій, розробки практичних умов виготовлення 

керамічних виробів, здатних захищати біологічні та технічні об’єкти від 

негативного впливу електромагнітного випромінювання, та оптимізації 

складів і технологічних параметрів їх виробництва. 

 

 

 

 

 



 

2.4. Термодинамічна оцінка реакцій фазоутворення у 

склокристалічних покриттях 

Для оцінки термодинамічної вірогідності перебігу різних реакцій у 

шихтах розроблених хімічних складів, а також для оцінки стійкості 

продуктів цих реакцій при високих температурах було проведено 

термодинамічні розрахунки зміни енергії Гіббса для ряду реакцій в 

інтервалі температур 600 – 1600 К.  

Термодинамічні розрахунки стосовно фритованих 

склокристалічних покрить дозволяють визначити можливість і 

переважність перебігу реакцій у шихтах, а також склад продуктів 

високотемпературної взаємодії компонентів шихти, які, за даними 

дослідників [179], при їх розплавленні зберігають у розплаві ближній 

порядок відповідних кристалічних сполук, а потім виділяються у склі при 

його подальшій кристалізації.  

Термодинамічний аналіз проводився з використанням принципу 

розрахунків за складами, суть якого полягає в тому, що для усіх реакцій в 

одному й тому ж хімічному складі приймаються однакові кількості 

вихідних речовин.  

У такому випадку значення енергії Гіббса будуть віднесені до однієї 

і тієї ж кількості вихідних компонентів, початкові умови для всіх реакцій 

будуть однакові, і тоді значення енергії Гіббса можуть бути співставленні 

між собою і проаналізовані з позицій переважності перебігу реакцій [180]. 

Термодинамічні розрахунки проводилися для наступних реакцій: 

склад CF: 

 

0,125СаО + 0,75SiO2 = 0,125СаО·SiO2 + 0,625SiO2 (2.42) 

0,074MgO + 0,75SiO2 = 0,074MgO·SiO2 + 0,676SiO2  (2.43) 

0,125СаО + 0,069Al2O3 = 0,069СаО·Al2O3 + 0,056СаО   (2.44) 

0,093СоО + 0,069Al2O3 = 0,069СоО·Al2O3 + 0,024СоО   (2.45) 

0,132Fe2O3 + 0,069Al2O3 = 0,069 Fe2O3·Al2O3 + 0,063 Fe2O3 (2.46) 

0,093СоО + 0,132Fe2O3 = 0,093СоО·Fe2O3 + 0,039Fe2O3     (2.47) 

0,074MgO + 0,069Al2O3 = 0,069MgO·Al2O3 + 0,005MgO     (2.48) 

0,292Fe2O3 + 0,069Al2O3 = 0,069 Fe2O3·Al2O3 + 0,223 Fe2O3 (2.49) 

0,069Al2O3 + 0,75SiO2 = (0,023)3Al2O3·2SiO2 + 0704SiO2 (2.50) 

 

 



 

склад NF: 

 

0,125СаО + 0,75SiO2 = 0,125СаО·SiO2 + 0,625SiO2 (2.51) 

0,074MgO + 0,75SiO2 = 0,074MgO·SiO2 + 0,676SiO2  (2.52) 

0,125СаО + 0,069Al2O3 = 0,069СаО·Al2O3 + 0,056СаО   (2.53) 

0,093СоО + 0,069Al2O3 = 0,069СоО·Al2O3 + 0,024СоО   (2.54) 

0,132Fe2O3 + 0,069Al2O3 = 0,069 Fe2O3·Al2O3 + 0,063 Fe2O3 (2.55) 

0,093СоО + 0,132Fe2O3 = 0,093СоО·Fe2O3 + 0,039Fe2O3     (2.56) 

0,074MgO + 0,069Al2O3 = 0,069MgO·Al2O3 + 0,005MgO     (2.57) 

0,292Fe2O3 + 0,069Al2O3 = 0,069 Fe2O3·Al2O3 + 0,223 Fe2O3 (2.58) 

0,069Al2O3 + 0,75SiO2 = (0,023)3Al2O3·2SiO2 + 0704SiO2 (2.59) 

 

Незважаючи на те, що найбільший інтерес в даному дослідженні 

представляють реакції утворення феритів кобальту і нікелю, для кожного 

з дослідних складів було розглянуто і ряд інших реакцій, які можуть 

паралельно перебігу у шихтах при їх нагріванні.  

Вибір таких реакцій був зумовлений, по-перше, положенням 

фігуративних точок складів в системах CoO – Al2O3 – Fe2O3 і NiO – Al2O3 

– Fe2O3, з яких витікає можливість утворення поряд з відповідними 

феритами таких сполук, як Fe2O3 – Al2O3, CoO – Al2O3 і NiO – Al2O3.  

По-друге, враховуючи дані рентгенофазового аналізу покрить, 

отриманих на попередньому етапі дослідження, при кристалізації 

дослідних склокристалічних композицій можна також очікувати 

утворення силікатів кальцію і магнію, алюмінатів кальцію, магнієві 

шпінелі, герценіту і муліту.  

Розрахунок значення енергії Гіббса проводився за методикою, 

запропонованою авторами [180]. Вихідні дані для розрахунків наведені в 

табл. 2.20. 

Результати термодинамічних розрахунків для реакцій 2.42 – 2.59 з 

урахуванням уточнених значень коефіцієнтів у рівнянні Cp = f(T) для 

CoO·Fe2O3 і NiO·Fe2O3 наведено в табл. 2.21. 

Графічна інтерпретація залежності ΔG = f(T) для реакцій 2.42 – 2.59 

наведена на рис. 2.31 і 2.32.  

Як свідчать дані рис. 2.31, практично усі розглянуті для складу CF 

реакції є термодинамічно вірогідними в усьому дослідному інтервалі 

температур.  



 

Виключення становить лише фаза фериту кобальту, утворення якої 

можливо лише до Т = 1260 К. Вище цієї температури реакція відбувається 

у протилежному напрямку.  

 

Таблиця 2.20  

Термодинамічні константи речовин [181 –  183] 

Формули сполук 
-ΔН0

298, 

ккал/моль 

-ΔS0
298, 

ккал/моль·град 

Ср = f(T) 

a b·103 c·10-5 

α-Al2O3  399,09 12,186 27,43 3,06  -8,47 

СаО 151,9 9,5 11,67 1,08  -1,56 

СоО 57,15 12,62 11,55 2,04 0,41 

СаО·Al2O3  554,8 27,3 36,01 5,96  -7,96 

СаО·SiO2  

(β-воластоніт) 

378,6 19,6 26,64 3,6  -6,52 

Fe2O3  

(вюстит) 
63,7 14,2 12,38 1,62  -0,38 

α-Fe2O3  

(гематит) 
196,5 21,5 23,49 18,6  -3,55 

MgO 143,84 6,4 10,18 1,74  -1,48 

NiO 57,34 9,08 11,18 2,02  – 

SiO2  

(β-кварц) 

205,4 10,0 11,22 8,2  -2,7 

3Al2O3·2SiO2 1804,0 60,0 84,22 20,0  -25 

СоО·Al2O3  465,8 24,76 35,62 7,3  -6,53 

СоО·Fe2O3  259,9 32,19 23,76* 

34,74** 

31,37* 

7,77** 

 –  

FeO·Al2O3  471,4 25,4 21,57 26,69  –  

Fe2O3·Al2O3  603,6 34,2 43,14 53,38  –  

MgO·Al2O3  549,0 19,25 36,8 6,4  -9,78 

MgO·SiO2 357,9 16,2 24,55 4,74  -6,28 

NiO·Al2O3  463,6 21,6 34,4 26,6  -1,14 

NiO·Fe2O3  258,0 47,0 28,78* 

34,67** 

20,7* 

7,51** 

 –  

Примітка. Коефіцієнти, позначені символами „*” і „**” отримано розрахунковим 

методом. Перше значення використовується для низькотемпературної гілки, а друге 

– для високотемпературної гілки. 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2.21  

Значення енергії Гіббса для реакцій 

Шифр 

складу 

ΔG реакції, (кДж), при температурах, К 

600 800 1000 1200 1400 1600 

2.42  -11170  -11160  -11130  -11050  -10920  -10720 

2.43  -2630  -2594  -2538  -2454  -2337  -2182 

2.44  -2042  -2312  -2562  -2800  -3031  -3258 

2.45  -2704  -2628  -2532  -2424  -2311  -2195 

2.46  -2851  -3554  -4538  -5812  -7386  -9266 

2.47  -1759  -1310  -726.649 129.865 1188 2447 

2.48  -1865  -1905  -1953  -2009  -2076  -2156 

2.49  -2202  -1995  -1797  -1652  -1591  -1636 

2.50  -18840  -18580  -18200  -17730  -17170  -16530 

2.51  -11170  -11160  -11130  -11050  -10920  -10720 

2.52  -2630  -2594  -2538  -2454  -2337  -2182 

2.53  -2042  -2312  -2562  -2800  -3031  -3258 

2.54  -2449  -2955  -3666  -4585  -5718  -7067 

2.55  -2851  -3554  -4538  -5812  -7386  -9266 

2.56  -5359  -6387  -7211  -7821  -8228  -8431 

2.57  -1865  -1905  -1953  -2009  -2076  -2156 

2.58  -2202  -1995  -1797  -1652  -1591  -1636 

2.59  -18840  -18580  -18200  -17730  -17170  -16530 

 
Рис. 2.31. Залежність енергії Гіббса реакцій від температури для складу СF 
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Рис. 2.32. Залежність енергії Гіббса реакцій від температури для складу NF 

 

Найбільш переважною реакцією у шихті при її нагріванні є реакція 

утворення муліту, яка характеризується найбільшими абсолютними 

значеннями енергії Гіббса. За нею, за переважністю, іде реакція утворення 

силікату кальцію, а потім алюмінату заліза. Для усіх інших реакцій 

значення енергії Гіббса достатньо близькі між собою, що в певній мірі 

характеризує їх схожу енергетичну вірогідність. Серед усіх розглянутих 

реакцій для складу CF найбільшою стійкістю продукту при високих 

температурах характеризуються реакції утворення різних шпінелей: 

CaO·Al2O3, Fe2O3·Al2O3, MgO·Al2O3. Усі інші продукти взаємодії 

компонентів шихти мають тенденцію до зниження стійкості з 

підвищенням температури. 

Практично така ж сама картина спостерігається при 

термодинамічному аналізі фазоутворення у композиції складу NF (див. 

рис. 2.32). Різницю складає лише реакція утворення алюмінату нікелю, 

стійкість якого підвищується по мірі збільшення температури (на відміну 

від CoO·Al2O3). Щодо утворення необхідної фази фериту нікелю, то слід 
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зазначити, що його синтез стає можливим в усьому дослідному інтервалі 

температур, а імовірність цього процесу зростає по мірі збільшення 

температури, як і стійкість його структурних угруповань. 

Таким чином, проведений термодинамічний аналіз дозволяє зробити 

висновок про те, що утворення фериту кобальту можливо при 

температурах, які не перевищують 1260 К, а фериту нікелю в широкому 

інтервалі температур – 600 – 1600 К. Найбільш вірогідними кінцевими 

продуктами реакцій, які протікають у дослідних шихтах являються муліт і 

силікат кальцію, судячи по їх максимальних значеннях енергії Гіббса, але 

ці продукти не є стійкими при підвищенні температури. Найбільш 

стійкими продуктами реакцій при максимальних температурах є сполуки 

шпінелевого типу – CaO·Al2O3, Fe2O3·Al2O3, MgO·Al2O3 для обох складів і  

NiO·Al2O3 і NiO·Fe2O3 для складу NF. 

 

 

2.5. Розрахунки характеристик структури і властивостей 

скоригованих складів склокомпозицій 

Вихідним матеріалом для отримання склокристалічних покрить є 

фрита – силікатне скло. Відомо, що структура скла чинить вплив на його 

властивості, зокрема кристалізаційну здатність. Знаючи структуру скла, 

можна робити висновки про схильність стекол до фазових перетворень, 

зокрема кристалізації. Для силікатних стекол існує цілий ряд показників, 

які відображають особливості їх структури та дозволяють прогнозувати  

властивості. Найбільший інтерес представляють структурні показники, 

які характеризують ступінь зв’язності силікатних стекол (fSi), а також 

структурний стан Al2O3 і B2O3 при їх сумісній присутності (ΨВ) [159]. 

В технології покрить по кераміці існують свої показники, за якими 

можна оцінити температуру розливу покриття при його термообробці 

(Кплав) [184] і знову ж таки, здатність фрити до кристалізації (Ккр) [185]. 

Для дослідних склокомпозицій було розраховано усі вищеозначені 

структурно чутливі коефіцієнти, значення яких наведені в табл. 2.22. Як 

виходить з даних табл. 2.22, обидві фрити характеризуються практично 

одними й тими ж значеннями структурно чутливих коефіцієнтів, що 

свідчить про однакову роль CoO і NiO у формуванні структури стекол.  

Розглядаючи ступінь зв’язності кремнекисневого каркасу стекол, 

слід відмітити, що значення fSi свідчать про присутність у стеклах як 



 

дискретних тетраедрів [SiO4]1, так і подвоєних тетраедрів [Si2O7]2 [159]. 

Такі значення fSi свідчать про неможливість утворення протяжливої 

структури і дозволяють припустити здатність вихідних стекол відносно 

легко переходити у закристалізований стан. 

 

Таблиця 2.22  

Розрахункові значення коефіцієнтів для оцінки структури вихідних стекол 

Шифр 

складу 

Розрахункові показники 

fSi ΨB Кплав Ккр 

CF 0,265 0,47 0,753 3,867 

NF 0,265 0,47 0,753 3,87 

  

Значення коефіцієнтів ΨВ прогнозують наявність у вихідних 

стеклах як тетраедрів [AlO4] і [BO4], так і трикутників [BO3], що, за 

даними Аппена, прогнозує можливість лікваційних перетворень вихідних 

стекол. В той же час слід зазначити, що використання показника ΨВ в 

якості критерію структури безлужних алюмоборосилікатних стекол є не 

зовсім виправданим. Це пов’язане з тим, що відповідність структурного 

стану Al2O3 і B2O3 значенням ΨВ, наведеним Аппеном [159], витікає з 

результатів фізико – хімічних досліджень, проведених для лужних 

алюмоборосилікатних стекол, більшою мірою калієвих і натрієвих. 

За значеннями коефіцієнтів плавкості дослідні стекла можна віднести 

до відносно легкоплавких з температурою утворення розплаву приблизно 

при 850 ºС. Розрахункові значення коефіцієнтів кристалічності свідчать 

про високу кристалізаційну здатність стекол та їх схильність до 

формування склокристалічної структури. 

Слід зазначити, що процес кристалізації може бути 

інтенсифікований або уповільнений за рахунок індивідуальних фізико – 

хімічних характеристик розплаву, найголовнішими з яких є в’язкість та 

поверхневий натяг. Для дослідних стекол за допомогою прикладної 

програми для ЕОМ „Свойства glazury” було розраховано значення 

в’язкості, поверхневого натягу розплавів та ТКЛР склокомпозицій в 

інтервалі температур 900 – 1100 ºС (табл. 2.23). Аналізуючи властивості 

розплавів, слід зазначити, що обидва вони характеризуються зниженими 

значеннями в’язкості навіть при мінімальній температурі – 900 ºС – 

такими, при яких відбувається гарний розлив покриття. 

Таблиця 2.23  



 

В’язкість та поверхневий натяг розплавів вихідних стекол 

Шифр 

складу 

lgη η, пуаз σ∙103, Н/м α∙10-6, град-1 

1030 ºС 1030 ºС 1030 ºС 

CF 3,17 1485,13 325,05 3,789 

NF 3,17 1485,13 325,05 3,639 

 

Найбільш сприятливою для процесу кристалізації слід вважати 

температуру 1000 ºС, при якій в’язкість розплаву становить 102,5 Па·с, 

тому що при 900 ºС розплав буде більш в’язким, що буде уповільнювати 

кристалізацію, а при 1100 ºС більш рідким, що у поєднанні з високою 

температурою може привести до розчинення новоутворень. Щодо 

поверхневого натягу, то видно, що розплави характеризуються 

підвищеними значеннями цієї властивості. При цьому кобальтвміщуючі 

розплави мають трохи більший поверхневий натяг, незважаючи на те, що 

і СоО і NiO за класифікацією Аппена відносяться до поверхнево 

неактивних стекол. В цілому ж значення поверхневого натягу цілком 

придатні для технології полив. 

Таким чином, сумісний розгляд усіх показників структури вихідних 

стекол і властивостей їх розплавів дозволяє оцінити ці стекла як такі, що 

придатні до випалу при температурах ~ 1000 ºС і припустити їх високу 

схильність до кристалізації. Розрахункові значення в’язкості мають 

сприяти утворенню в розплаві значної кількості кристалічної фази. За 

методикою Аппена були спрогнозовані властивості для модельних 

склокомпозицій.  

Результати розрахунку наведено у табл. 2.24: 

 

Таблиця 2.24  

Властивості, розраховані за методом Аппена 

Шифр складу Е, МПа α·10-6
20 – 400 ,

 К-1 ε, (20 ºС, 4,5·108 Гц ) ρ г/см3 

CF 8,5077 41,8407 6,5867 4,19 

NF 8,5086 41,838 6,8536 4,21 

 

Показники фізичних та термічних властивостей склокомпозицій, 

що одержані розрахунковим методом, вказують на можливість 

формування матеріалів з унікальним комплексом властивостей. Такі 



 

склокристалічні матеріали можуть бути використані в якості 

напівпровідників з підвищеною міцністю на удар та термостійкістю 

завдяки зниженим величинам модулю пружності і ТКЛР.  

 

 

2.6. Дослідження процесів фазових перетворень у склокомпозиціях 

Виходячи з хімічних складів стекол, наведених в табл. 2.12, та 

хімічного складу сировини, наведеного в табл. 2.25, було розраховано 

шихтовий склад стекол.  

 

Таблиця 2.25 

Хімічний склад сировинних матеріалів 

Сировина 
Вміст компонентів, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO В2О3 Nа2О ВПП 

Каолін 

Просянівського 

родовища 

45,28 37,56 0,59 1,68 0,35 – 1,02 13,52 

Крейда 

Вовчанського 

родовища 

3,50 1,40 – 53,80 – – 0,30 41,00 

Пісок 

Авдієвського 

родовища 

98,28 0,70 0,43 0,51 – – – 0,08 

Технічний MgO – – – – 99,00 – – 1,00 

Борна кислота – – – – – 56,30 – 43,70 

 

Слід зазначити, що при розрахунку кількості оксиду кобальту (ІІ, 

ІІІ) враховували дані авторів [174] про те, що зі 100 масових частин Со3О4 

у склад фрити переходить 93,3 масові частини СоО.  

Розраховані таким чином і приведені до 100 % шихтові склади 

наведені в табл. 2.26. Експериментальні шихтові суміші були сплавлені в 

лабораторній силітовій печі при максимальній температурі, яка 

дорівнювала 1370 ºС, з витримкою при максимальній температурі 1 

година.  

Фриту отримували засобом мокрої грануляції шляхом виливання 

розплаву у холодну воду. 

 

 



 

Таблиця 2.26 

Шихтовий склад вихідних стекол 

Шифр 

складу 

Компоненти, мас. % 

пісок крейда каолін 
борна 

кислота 

оксид 

магнію 

оксид 

нікелю 

оксид 

кобальту 

оксид 

заліза 

CF 32.117 10.429 15.06 15.295 2.556  –  6.461 18.083 

NF 31.525 10.237 14.783 15.013 2.509 8.184  –  17.75 

 

Після висушування фрити та її подрібнювання далі проводили 

дослідження процесів фазових перетворень, які відбуваються при 

нагріванні фрити до 1000 ºС. Такі дослідження проводилися методом 

диференційно – термічного аналізу при однакових умовах роботи 

дериватографа. Результати цих досліджень наведені на рис. 2.33 і 2.34. 

З рис. 2.33 видно, що диференційно-термічна крива має пологий 

характер підйому. На ній відмічаються три ефекти, які супроводжують 

процес нагрівання фрити.  

Ендоефект ≈ 600 ºС може бути віднесеним до процесу плавлення 

фрити.  

За ним іде слабкої інтенсивності екзоефект при температурі  

≈ 760 ºС, а далі більш інтенсивний екзотермічний ефект, який відноситься 

до температур, що перевищують 1000 ºС.  

Екзотермічні ефекти свідчать про протікання процесів кристалізації 

у фритах при означених температурах. Це також доводять і дані 

термогравіметричного аналізу, згідно з якими при температурах 

екзоефектів спостерігається найбільший приріст ваги зразка. 

Відповідно до теорії і практики виробництва ситалів перша стадія 

термообробки, що відповідає зародкоутворенню, зазвичай 

встановлюється близько до температури розм’якшення скла.  

Друга стадія термообробки відповідає температурі зростання 

кристалів, що згідно з ДТА супроводжується екзотермічним ефектом. 

Виходячи з цього, для фрити CF температура першої стадії має 

знаходитися на рівні 600 ºС, а другої стадії близько 1000 ºС.  

За даними рис. 2.34 можна відмітити, що при нагріванні фрити 

складу NF мають місце наступні фазові перетворення.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.33. Результати диференційно-термічного та термогравіметричного аналізу 

фрити складу CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.34. Результати диференційно-термічного та термогравіметричного аналізу 

фрити складу NF 
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Розм’якшення фрити відбувається в інтервалі температур 650 – 750 

ºС. При цьому ендоефект, який відповідає цьому процесу, має складну 

форму і складається з двох ендоефектів з максимумами при 650 і 750 ºС. 

Попередні ендоефекти з максимумами при 130 і 400 ºС можна 

віднести до видалення фізично зв’язаної вологи (130 ºС) і хімічно 

зв’язаної (400 ºС). Ці процеси супроводжуються втратою маси зразка. 

Щодо процесів кристалізації фрити, то вони приходяться на інтервал 

температур 850 – 1000 ºС при цьому остання температура відповідає 

максимуму екзотермічного піка на кривій ДТА. 

Таким чином, за результатами диференційно – термічного аналізу 

фрит можна встановити температури їх термообробки з метою отримання 

склокристалічних покрить. Ці температури для фрит обох складів 

знаходяться на рівні 1000 ºС і відповідають максимуму кристалізаційних 

процесів. Однак для відпрацювання раціонального режиму термообробки 

покрить важливим є встановлення оптимального часу цього 

технологічного процесу, який є необхідним і достатнім для формування 

склокристалічного покриття заданого фазового складу. 

Для визначення інтервалу плавкості фрит, а також оптимальної 

температури випалу покриття було проведено експериментальні 

дослідження по визначенню кута змочування та адгезії до керамічної 

основи. На базі цих даних можна зробити висновки щодо поведінки 

стекол в процесі випалу, їх схильності до кристалізації та швидкості 

утворення розплаву. Залежність кута змочування від температури 

наведено на рис. 2.35.  

За результатами визначення крайового кута змочування розплавом 

скла основи з керамічної маси можна охарактеризувати початкові 

властивості модельних композицій. Так, виходячи з даних величини 

початкового кута змочування для обох складів фрит, слід відмітити їх 

дуже слабку взаємодію з керамічною основою (початковий кут краплі  –  

127 град). Подальшій хід кривих змочування також свідчить про вельми 

повільний процес розтікання розплаву по кераміці. Кінцевий хід 

плавлення експериментальних стекол є дуже різким і закінчується при 

температурах не нижче 1200 ºС. 

 



 

 

Рис. 2.35. Залежність кута змочування від температури 

 

З даних графіку змочування витікає, що температурні межі 

термообробки модельних стекол складають 1050 – 1080 ºС. 

 

 

2.7. Визначення кінетичних характеристик фазоутворення в 

експериментальних складах склокристалічних покриттів 

На попередньому етапі досліджень було встановлено, що для фрит 

процес початку плавлення відбувається при температурі 600 ºС (CF) і в 

інтервалі 650 – 750 ºС (NF). Температура, на яку припадає максимум 

кристалізаційних процесів, знаходиться на рівні 1000 ºС. Виходячи з 

класичних положень про термообробку склокристалічних матеріалів, при 

розробці режиму випалу дослідних покрить було прийняте, що 

температура першої витримки має знаходитись на рівні температури 

плавлення фрити, а другої витримки – відповідати максимальній 

інтенсивності кристалізації (не нижче 1000 ºС). 

Відомо, що час витримки матеріалу на першій та другій стадіях 

кристалізації суттєво впливає на ступінь його закристалізованості. 
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Представляло інтерес дослідити як саме впливає загальний час 

термообробки покрить на ступінь їх кристалічності. З цією метою було 

проведено термообробку покрить обох складів при температурі 1030 ºС із 

загальною витримкою протягом 45, 60 і 90 хвилин. Режими випалу 

наведені в табл. 2.27. 

Після випалу покрить складу NF за наведеними режимами було 

проведено візуальний огляд їх поверхні і встановлено, що за 45 і 60 – 

хвилинними режимами можна отримати скловидне покриття з гарним 

розливом та високим ступенем блиску. Такий вигляд покрить свідчить 

про те, що процеси кристалізації в таких умовах або характеризуються 

малою інтенсивністю, або зовсім відсутні, навіть незважаючи на те, що 

температура випалу відповідає температурі максимуму кристалізації за 

даними ДТА. 

 

Таблиця 2.27  

Режими випалу покрить 

Режими випалу 

45 хв. 60 хв. 90 хв. 

Витримка у 

відповідній 

зоні печі, хв 

Темпера-

тура, оС 

Витримка у 

відповідній 

зоні печі, хв 

Темпера-

тура, оС 

Витримка у 

відповідній 

зоні печі, хв 

Темпера-

тура, ºС 

1 180 3 180 5 180 

0,5 320 2 320 4 320 

0,5 480 2 480 4 480 

1 670 2 670 4 670 

2 800 4 800 6 800 

3 860 6 860 10 860 

5 980 8 980 12 980 

12 1030 8 1030 14 1030 

10 1000 8 1000 14 1000 

4 940 6 940 6 940 

1 720 4 720 4 720 

2 580 4 580 4 580 

1 340 2 340 4 340 

1 220 2 220 4 220 

1 200 2 200 2 200 

 

При випалі покрить за режимом із загальною тривалістю 90 хвилин 

вони мали бездефектну матову поверхню, що свідчить про кращий 



 

розвиток кристалізаційних процесів при цих умовах. За результатами 

візуального огляду можна зробити висновок, що для протікання 

кристалізаційних процесів найбільш доцільним є 90 – хвилинний режим 

випалу [174]. 

Для вивчення фазового складу покриття, отриманого за обраним 

режимом випалу, було проведено його рентгенофазовий аналіз, 

результати якого наведено на рис. 2.36. 

Як виходить з даних РФА, у фазовому складі покриття присутні 

лише 2 кристалічні фази – NiFe2O4 і SiO2 у вигляді кристобаліту. При 

цьому, судячи по кількості рефлексів фериту нікелю і кристобаліту, 

можна сказати, що NiFe2O4 присутній у переважній кількості. Судячи по 

площі рентгеноаморфної фази („гало”), кількість склофази є значною. 

 

75 60 45 30 15
2O, град  

Рис. 2.36. Штрих – рентгенограма покриття складу NF  

(t випалу = 1030 0С, τ = 90 хвилин): 

▲ – SiO2 (кристобаліт); ○ – NiFe2O4  

 

З метою збільшення ступеня кристалічності покрить далі було 

проведено їх термообробку за додатковими режимами. В першому 

випадку вони передбачали збільшення часу витримки покрить при 

температурі плавлення фрити на 5 і 10 хвилин при фіксованій витримці 

при максимальній температурі. В другому випадку у відкорегованому 

режимі було, навпаки, збільшено час витримки при максимальній 

температурі на 5 і 10 хвилин при фіксованій витримці при температурі 

плавлення фрити. 

Після випалу покрить за першими двома відкорегованими 

режимами, їх поверхня мала значну кількість дефектів у вигляді „зборки”, 

бугрів різних розмірів. Це може бути пояснено інтенсивним протіканням 

процесу утворення зародків кристалізації і відповідним збільшенням 

в’язкості розплаву, що в свою чергу, разом із підвищеним значенням 



 

поверхневого натягу (≈ 0.32 Н/м), і призводить до виникнення дефектів 

покриття. В той же час за даними РФА (рис. 2.37) покриття має практично 

мономінеральний склад з основною фазою NiO·Fe2O3.  

Як видно з рис 2.37, у порівнянні з вихідною рентгенограмою  

(рис. 2.22), кількість кристобаліта помітно зменшується на фоні незмінної 

дифракційної картини фериту нікелю і зростаючої кількості склофази. 

Така ж сама ситуація спостерігається і для покриття складу NF, 

отриманого за режимом, що передбачав збільшення часу витримки на 1 

стадії кристалізації на 10 хвилин.  
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Рис. 2.37. Штрих – рентгенограма покриття складу NF  

(t випалу = 1030 °С, τ = 90 + 5 хвилин додатково на першій стадії кристалізації): 

▲ – SiO2 (кристобаліт); ○ – NiFe2O4 

 

Враховуючи малозмінний фазовий склад покриття NF при їх 

отриманні за модифікованими режимами термообробки, у порівнянні з 

вихідним, а також наявність значної кількості дефектів, корегування 

вихідного режиму термообробки в бік збільшення часу витримки на 1 

стадії кристалізації є недоцільним. 

Випал покрить за двома наступними відкорегованими режимами 

термообробки, за якими було збільшено час витримки при максимальній 

температурі, показав, що це призводить до посилення матовості покриття 

і, як в попередньому випадку, до появи дефектів на його поверхні (у 

порівнянні з вихідним покриттям), але в меншому ступені. Така динаміка, 

знову ж таки,  може бути пояснена підвищенням в’язкості розплаву, що 

зумовлено ефективним протіканням процесу кристалізації на цій стадії. 

Для підтвердження або спростування цього припущення було досліджено 

фазовий склад покрить, результати якого наведено на рис. 2.38. 
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Рис. 2.38. Штрих – рентгенограма покриття складу NF (t випалу = 1030 °С, 

τ = 90 + 5 хвилин додатково на другій стадії кристалізації): 

▲ – SiO2 (кристобаліт); ○ – NiFe2O4 

 

На рисунку наведено результати РФА покриття з використанням 

лише п’яти додаткових хвилин, тому що рентгенограма другого зразка (з 

використанням 10 додаткових хвилин) практично ідентична першій. 

Як виходить з даних рисунку, отримане покриття характеризується 

найбільшим ступенем кристалічності. В той же час, якщо порівняти усі 

наведені вище рентгенограми, можна побачити, що у фазовому складі 

цього покриття найбільша кількість кристобаліту і відповідно менша 

кількість фериту нікелю. На рис. 2.39 проілюстровано динаміку 

змінювання рентгенівських піків кристалічних фаз, зокрема фази 

NiO·Fe2O3, в залежності від часу витримки покриття на 2 – й стадії 

кристалізації при максимальній температурі випалу. З даних рисунку 

виходить, що збільшення часу витримки незначним чином впливає на 

кристалізацію феритової фази, судячи по мало відмінним одна від іншої 

висотах характеристичних піків. 

Таким чином, враховуючи дані РФА, а також беручи до уваги 

зовнішній вигляд полив, з точки зору отримання бездефектних покрить 

складу NF оптимальним режимом термообробки слід вважати режим, 

який передбачає загальний час випалу протягом 90 хвилин при 

температурі випалу 1030 ºС з витримкою при максимальній температурі 

28 хвилин. 

Відпрацювання режиму термообробки покриття складу CF 

проводилося за такою ж самою методикою. Спочатку за режимами, 

наведеними в табл. 2.27, було проведено термообробку цих покрить і 

встановлено, що за зовнішніми ознаками вони практично не 

відрізняються – усі покриття мали чорно – брунатний колір і 



 

характеризувалися матовою поверхнею із слабким блиском. Виходячи з 

цього, а також беручи до уваги питання енергозбереження, вибір було 

зупинено на менш тривалому режимі термообробки – 45 хвилин при 

максимальній температурі 1030 ºС (встановлено за даними ДТА). 

 

 
Рис. 2.39. Змінення інтенсивності характеристичних рентгенівських  

піків кристалічних фаз у покритті складу NF в залежності від часу 

 витримки при температурі випалу 1030 ºС 

 

При вивченні фазового складу покриття, отриманого в цих умовах, 

методом рентгенофазового аналізу встановлено, що воно містить ферит 

кобальту та гематит (α – Fe2O3) у однаковій кількості, судячи з рефлексів 

цих фаз, і незначну кількість кристобаліту (рис. 2.40).  

 

 
Рис. 2.40. Штрих – рентгенограма покриття складу СF  

(t випалу = 1030 0С, τ = 45 хвилин): 

▲ – α –Fe2O3; ■ – SiO2 (кристобаліт); ○ – СоFe2O4 
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Наявність Fe2O3 у покритті можна пояснити порівняно невисоким 

енергетичним потенціалом реакції, що було встановлено 

термодинамічними розрахунками і незначною інтенсивністю 

кристалізаційних процесів порівняно з композицією NF (за даними ДТА), 

що призводить до неповного засвоєння цього оксиду у феритову фазу. 

Для дослідження впливу часу витримки покрить на 1-й та 2-й 

стадіях кристалізації на фазовий склад покрить і процес утворення фериту 

кобальту було проведено їх термообробку за додатковими режимами, які 

і в попередньому випадку, передбачали збільшення часу витримки 

покриття на першій та другій стадії кристалізації на 5 і 10 хвилин. 

Візуальний огляд зразків отриманих за такими режимами 

термообробки, показав, що збільшення часу витримки як на першій, так і 

на другій стадії кристалізації, призводить до помітного посилення 

матовості поверхні. При цьому зразки з витримкою +5 і +10 хвилин 

практично не відрізняються один від одного, як і їх фазовий склад (за 

даними РФА). Результати досліджень фазового складу покрить CF 

наведено на рис. 2.41 і 2.42. 

 

 
Рис. 2.41. Штрих – рентгенограма покриття складу СF 

(t випалу = 1030 ºС, τ = 45 + 5 хвилин додатково на першій стадії кристалізації): 

▲ – α –Fe2O3; ■ – SiO2 (кристобаліт); ○ – СоFe2O4 

 

Як свідчать ці дані, змінення часу витримки на першій стадії 

кристалізації сприяє повноті протікання реакції утворення CoFe2O4 за 

рахунок кращого засвоєння Fe2O3, судячи по кількості та інтенсивності 

характеристичних піків цих фаз, підвищуючи в цілому ступінь 

закристалізованості цього покриття. Але найбільшим ступенем 

закристалізованості характеризуються покриття, отримані з додатковою 



 

витримкою на другій стадії кристалізації. На рис. 2.43 проілюстровано 

динаміку змінювання фазового складу покрить за характеристичними 

піками присутніх в них кристалічних фаз.  

 

 
Рис. 2.42. Штрих – рентгенограма покриття складу СF 

 (t випалу = 1030 ºС, τ = 45 + 5 хвилин додатково на другій стадії кристалізації): 

▲ – α –Fe2O3; ■ – SiO2 (кристобаліт); ○ – СоFe2O4 

 

З наведених на рис. 2.43 даних видно, що із збільшенням часу 

витримки при максимальній температурі у покритті зменшується 

кількість залишкового Fe2O3 і кристобаліту, що на фоні збільшення 

загального ступеня закристалізованості дозволяє припустити найбільший 

практичний вихід реакції утворення фериту кобальту. Отже, саме такий 

режим термообробки (витримка при максимальній температурі 32 

хвилини) слід вважати оптимальним з метою забезпечення умов 

максимальної феритизації покриття. 

Таким чином, на підставі дослідження фазового складу покрить, 

отриманих за різними режимами термообробки, можна зробити висновок, 

що для склокристалічних покрить складу NF оптимальний режим 

термообробки, який забезпечує максимальний вихід фази NiO·Fe2O3, 

передбачає загальну тривалість випалу протягом 90 хвилин, температуру 

випалу 1030 ºС з витримкою при максимальній температурі на другій 

стадії кристалізації протягом 28 хвилин. При цьому періоди нагріву і 

охолодження відповідають вихідному 90 – хвилинному режиму випалу. 

 



 

 
Рис. 2.43. Змінення інтенсивності характеристичних рентгенівських піків 

кристалічних фаз у покритті складу CF в залежності від часу  витримки при 

температурі випалу 1030 0С 

 

Для склокристалічних покрить складу CF загальна тривалість 

випалу має становити 55 хвилин з витримкою при максимальній 

температурі 32 хвилини. Саме такий режим є оптимальним для 

забезпечення максимального виходу фериту кобальту та мінімального 

виходу кристобаліту та Fe2O3. 

 

 

2.8. Дослідження електрофізичних і магнітних властивостей 

модельних склокомпозицій 

На ефективність захисту від дії електромагнітних хвиль суттєвий 

вплив має частота поля, електропровідність та магнітна проникність 

матеріалу – поглинача ЕМВ. Взагалі ефективність захисту прийнято 

характеризувати результуючим коефіцієнтом затухання , складовими 

якого є коефіцієнти затухання, обумовлені поглинанням та відбиттям 

падаючої хвилі. Вид виразу для визначення коефіцієнта затухання 

залежить від виду захисного матеріалу. Так, коефіцієнт затухання 

електромагнітної хвилі в реальному діелектрику визначається за 

формулою:  
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 Для магнітних провідникових та напівпровідникових матеріалів 

коефіцієнт затухання дорівнюватиме: 

 

         
2


       (2.61) 

 

де     –  циклічна частота випромінювання; 

         – магнітна проникність, яка для діелектриків практично дорівнює о; 

        –  питома електропровідність матеріалу; 

 

Тому головними характеристиками, що обумовлюють рівень 

поглинання ЕМВ, вважаються: 

- магнітна проникність μ,  

- питомий електроопір (ρ) або питома електропровідність  

(δ =1/ ρ). 

З літературних даних відомо [186], що ефективність дії захисних 

матеріалів оцінюють з використанням коефіцієнту затухання α. Якщо цей 

коефіцієнт не перевищує 10 дБ, та захисна дія матеріалу характеризується 

як недостатня. При 10 < α < 30 дБ – задовольняються мінімальні вимоги 

по захисту. Для більшості випадків достатньо, якщо 30 < α < 60 дБ, а для 

доброго захисту  необхідно, щоб 60 < α < 90 дБ. Лише за умов, якщо 90 < 

α < 120 дБ можна розраховувати на високу ефективність захисту від 

електромагнітного випромінювання. 

Експериментальні дослідження електрофізичних та магнітних 

властивостей проводилися за методиками [139, 187]. Результати 

досліджень наведені у табл. 2.28. З метою порівняння одержаних даних з 

практичними показниками, наведеними у літературних джерелах, 

таблицю доповнено значеннями досліджуваних властивостей для 

скловидних та склокристалічних покриттів з вмістом фериту кобальту 30 

%. 

 

 

 



 

Таблиця 2.28  

Електромагнітні властивості скло покриттів 

 

Шифр 

скла-

ду 

Питомий 

об’ємний 

опір ρv, 

Ом·м 

Магніт-

на 

проникн

ість μ 

Діелектрична 

проникність ε при 

частоті (кГц) 

Тангенс кута 

діелектричних втрат 

tgδ при частоті 

(кГц) 

Коефіці

єнт 

загасан-

ня 

α, дБ 10 50 100 10 50 100 

CF 0,49·106 7,28 7,26 6,85 6,78 0,066 0,188 0,065 40 

NF 1,2·106 5,19 11,58 8,6 9,04 0,216 0,159 0,144 30 

СВ – 

32 

1,62·106 
5,10 13,8  –   –  0,419  –   –  56 

СК – 

33 
2,04·106 5,18 16,2  –   –  0,510  –   –  55 

 

Таким чином, за наведеною вище класифікацією захисних 

матеріалів розроблені склади склопокриттів можна віднести до 

матеріалів, що забезпечують досить ефективний захист від 

електромагнітного випромінювання. 

 

 

2.9. Дослідження фазового складу, структури і властивостей 

покриттів, випалених у різних окисно-відновних умовах 

Одним з етапів роботи була розробка склокристалічного покриття, 

що наноситься на кераміку з поглинаючими властивостями, з метою 

ізоляції керамічної основи від впливу атмосфери випалу. Механічні 

властивості склокристалічних покриттів мають бути пов’язані із 

наявністю певної структури та оптимального співвідношення в ній 

склофази та кристалів, а також показників модулю пружності, щільності 

та інших характеристик вихідної скломатриці [188, 189].  

При вивчені мікротвердості модельних склокомпозицій методом 

вдавлювання алмазної піраміди отримано наступні дані, наведені в  

табл. 2.29. Для порівняння показників мікротвердості покриттів була 

побудована діаграма залежності мікротвердості від середовища випалу. 

Діаграма наведена на рис. 2.44. 

Таким чином, встановлено, що на оптимальні показники міцності 

феритвміщуючого покриття по кераміці впливають характеристики 

середовища випалу.  



 

Таблиця 2.29  

Мікротвердість склокомпозицій за Віккерсом 

Шифр 

складу 

Середовище 

під час випалу 

Мікротвердість, МПа 

Примітка Середнє 

значення 

Макси-

мальне 

значення 

СF 

 

Окислювальне 4210 4580 

Дрібнодисперсна структура 

покриття з розміром кристалів не 

більше 60 мкм 

Нейтральне 2190 2710 

Скловидне покриття з невеликою 

кількістю пор та дуже малим 

розміром кристалів (до 2 мкм) 

Відновлю-

вальне 
1710 1830 

Дуже дрібнокристалічна 

структура з відсутністю 

оплавлення на поверхні покриття 

і тріщинами поверхні 

NF 

Окислювальне 4390 4410 

Дрібнодисперсна структура 

покриття з розміром кристалів не 

більше 40 мкм 

Нейтральне 1750 1830 

Закристалізоване покриття з 

недостатньою кількістю роз – 

плаву і відсутністю міцного 

контакту з керамікою  

Відновлю-

вальне 
2120 2710 

Оскловане з блиском покриття з 

міцним контактом з керамікою і 

дуже малими розмірами 

кристалічної фази (до 2 мкм) 

 

 
Рис. 2.44. Мікротвердість складів CF та NF в різних умовах випалу 

 



 

Найкращі результати мікротвердості покриттів були одержані на 

оптимальних складах СF і NF, які були термооброблені в умовах слабо 

окислювального середовища, що впливає на структурний склад 

склокристалічної композиції та підвищує в ній вміст феритів.  

В умовах інших середовищ значення мікротвердості поверхні 

покриття знижуються, в найбільшому ступені – для нейтрального 

(нітроген) середовища в складі NF і для відновлювального (діоксид 

вуглецю) середовища в складі СF. 

Для дослідження процесів фазоутворення у покриттях підчас 

випалу у різних середовищах проводився випал зразків у 

окислювальному, відновлювальному середовищах, а також у середовищі 

нітрогену (умовно нейтральне середовище). Індетифікацію кристалічних 

фаз в продуктах термообробки проводили за допомогою 

рентгенофазового аналізу.  

Після випалу в окислювальному середовищі покриття CF та NF 

мали бездефектну матову поверхню, рівний розлив та блиск в межах 40 – 

45 %. 

Результатами рентгенофазового аналізу у складах CF та NF при 

випалі зразків в окислювальному середовищі була підтверджена 

наявність фаз фериту кобальту та фериту нікелю, відповідно, а також 

невеликої кількості фаз β-кристобаліту і магнетиту. Дані 

рентгенофазового аналізу (РФА) для зразків наведені на рис. 2.45 – 2.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.45. Штрих – рентгенограма складу СF (окислювальне середовище): 

♦  –  CoFe2O4, ■ – SiO2 (β-кристобаліт), ▲ –  Fe2O3 (магнетит) 
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Рис. 2.46. Штрих – рентгенограма складу NF (окислювальне середовище): 

♦ – NiFe2O4; ■ – SiO2 (β-кристобаліт), ▲ –  Fe2O3 (магнетит) 

 

Зразки покриттів CF при випалі у відновлювальному середовищі 

мали неоплавлену дефектну поверхню, що свідчить про недостатню 

кількість розплаву у покритті, що впливає на уповільнення процесів 

формування заданої фази. Результати РФА (рис. 2.47) свідчать про 

наявність фази фериту кобальту у покриттях, але з присутності великої 

кількості β-кристобаліту, що вказує на інші шляхи протікання процесів 

кристалізації в покритті. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.47. Штрих – рентгенограма складу СF (відновлювальне середовище): 

♦  –  CoFe2O4, ■ – SiO2 (β-кристобаліт), ▲ –  Fe2O3 (магнетит) 

 

Зразки покриттів NF мали скловидну поверхню з гарним розливом 

та високим ступенем блиску. Такий вигляд покриттів свідчить, що 

процеси кристалізації мають малу інтенсивність, або розмір утворених 

кристалів є дуже малим. За результатами фазового аналізу (рис. 2.48) 

зразок NF містить значну кількість β-кристобаліту, а також фази фериту 

нікелю і магнетиту. 
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Рис. 2.48. Штрих – рентгенограма складу NF (відновлювальне середовище): 

♦ – NiFe2O4; ■ – SiO2 (β-кристобаліт), ▲ – Fe2O3 (магнетит) 

 

Зразок покриття CF при випалі у нейтральному середовищі мав 

матову поверхню з незначними дефектами. Дослідження фазового складу 

(рис. 2.49) вказує на присутність β-кристобаліту, який діагностується за 

головним добре сформованим характерним піком,  та наявність фериту 

кобальту та магнетиту з меншою інтенсивністю усіх характеристик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.49. Штрих – рентгенограма складу СF (нейтральне середовище): 

♦  –  CoFe2O4, ■ – SiO2 (β-кристобаліт), ▲ –  Fe2O3 (магнетит) 

  

Зразок покриття NF мав неоплавлену дефектну поверхню з 

недостатньою кількістю розплаву. За результатами у дослідному зразку 

виявлена велика кількість фази кристобаліту та незначна кількість фериту 

нікелю і магнетиту. Виходячи з інтенсивності піків фаз фериту нікелю та 

магнетиту, можна передбачити, що ці фази знаходяться у кристалічному 

стані і потребують інших умов термообробки. Результати РФА наведені 

на рис. 2.50. 
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Рис. 2.50. Штрих – рентгенограма складу NF (нейтральне середовище): 

♦ – NiFe2O4; ■ – SiO2 (β-кристобаліт), ▲ –  Fe2O3 (магнетит) 

 

Таким чином, враховуючи дані РФА, а також беручи до уваги 

зовнішній вигляд полив, з точки зору отримання бездефектних покрить 

складів CF та NF та інтенсивності утворення заданої фази, оптимальним 

середовищем для випалу покриттів слід вважати окиснювальне середовище. 

Для порівняння процесів фазоутворення у покриттях при випалі їх у 

різних середовищах були побудовані діаграми залежності інтенсивності 

основних характеристичних піків фаз, присутність яких встановлено у 

покриттях, від середовища випалу покриттів. Діаграми представлені на рис. 

2.51 – 2.52. З наведених на рис. 2.51 – 2.52 даних видно, що максимальна 

кількість заданої фази фериту знаходиться у зразках, що випалювалися в 

окислювальних умовах. Також у цих зразках спостерігається найменша 

кількість фази β-кристобаліту та магнетиту. У зразках, випалених у 

нейтральному середовищі, спостерігається різке збільшення фази β-

кристобаліту за рахунок зменшення феритової фази. Це можна пояснити 

тим, що оксиди заліза, кобальту та нікелю в даних умовах являються 

мінералізаторами і сприяють формуванню фази  

β-кристобаліту. 

У відновлювальних умовах випалу виявлено, що у складі CF 

суттєво зменшується величина характеристичних піків усіх основних фаз. 

На відміну від цього у складі NF спостерігається незначне зменшення 

піків β-кристобаліту та магнетиту при майже незмінній кількості фериту 

нікелю. Це можна пояснити різним впливом відновлювального 

середовища на процес феритизації кобальту та нікелю, що потребує 

подальшого дослідження. 
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Рис. 2.51. Залежність фазового складу поливи CF від середовища випалу 

 

 
Рис. 2.52. Залежність фазового складу поливи NF від середовища випалу 

 

У ході петрографічних досліджень були використані зразки фрит та 

покриттів складом CF та NF, що були випалені в різних окисно-відновних 

умовах.  

Фрита складу CF. Матеріал має вигляд кутасто – осколочних зерен 

зеленуватого та червоно – бурого кольору, що переходить на чорний. 

Зерна прозорі на краях з поступовим перетворенням на непрозорі 

всередині, ізотропні з показником заломлення N ≈ 1, 664 ± 0,005. 

Максимальний розмір 100 мкм, що переважає (70 – 75 % від загальної 

кількості) – 10 – 40 мкм. Спостерігаються поодинокі зерна корунду та 



 

кварцу. Незначна частина зерен виявляє магнітні властивості. 

Фрита складу NF. Проба представлена кутастими зернами червоно 

– бурого та чорного кольору, прозорими та непрозорими, ізотропними з 

показниками заломлення N ≈ 1, 658 ± 0,005. Максимальний розмір – 50 

мкм, що переважає (75 – 80 % від загальної кількості ) – 8 – 20 мкм. 

Звертається увага на зерна корунду (< 1 %) та на поодинокі зерна кварцу. 

Приблизно 5 – 7% зерен виявляють магнітні властивості. 

Окислювальне середовище 

Склад CF  

У наскрізному світлі. Основна частина зразка – чорна непрозора 

маса. У незначній кількості присутні уламки безбарвної склоподібної 

речовини з N ≈ 1, 545 + 0,005, що містить безліч вкраплень крапкового 

розміру. 

У відбитому світлі.  Товщина  покриття становить 0,2 – 0,3 мм. 

Зразок складається із окремих «зерен» – «доменів», що представлені 

склоподібними, або скоріше, кристалітною речовиною з безліччю дуже 

мілких, буквально крапкових вкраплень. Розмір цих «зерен» становить 25 

– 50 мкм. У прогалинах між ними наявне у вигляді цегли таке ж скло, що 

не містить точених вкраплень, воно має інші, більші за розміром 

утворення від 2 – 3 до 10 мкм. Вони мають неправильну форму  та 

створюють навколо «зерен» переривчату окантовку – ланцюг із окремих 

зерен. 

Спостерігаються поодинокі ділянки, що складаються із декількох 

яскравих зерен з оплавленими краями, оточені чистим, без домішок, 

склом. Розмір яскравих зерен до 20 мкм, а безпосередньо ділянок  

– до 60 мкм. 

Спостерігаються також до 1 % кутастих зерен  корунду, розміром 8 

– 25 мкм, оточених каймою із мілких (≤ 2мкм) кристалів (герциніт). 

Ширина кайми < 4 – 6 мкм. Деякі зерна повністю замінені цим 

шпінелідом. 

Покриття щільне, у ньому спостерігаються до 2 – 5 % пор закритого 

типу округлої форми розміром 4 – 20 мкм. Розподілені пори рівномірно 

на всій площі поверхні. Контакт з керамічною основою дуже щільний, 

нерівний, представлений полосою склофази без будь – яких включень 

шириною 15 – 50 мкм, спостерігається дифузна розчинність скла 

покриття та основи. 



 

Мікроструктура зразку покриття CF наведено на рис. 2.53. 

 

 
Рис. 2.53. Мікроструктура зразків складу CF 

 

Склад NF  

У наскрізному світлі. Проба складається із чорних, частково 

магнітних зерен. Часто між зернами спостерігаються плівки прозорої 

склоподібної речовини з  N ≈ 1, 545 + 0,005. Спостерігаються уламки 

прозорої склоподібної речовини, що містить безліч включень крапкового 

розміру. 

У відбитому світлі. Товщина покриття складає 0,2 – 0,75 мм. Зразок 

складається із склоподібної речовини, в якій спостерігаються не дуже 

рівномірно розподілені маленькі (< 2 – 3 мкм) яскраві включення. Дуже 

часто ці включення утворюють характерні (зірочки, літаки, ялинки) 

скелетні форми росту (шпінелід).  

Крім того, спостерігаються окремі ділянки, схожі на кутасті зерна, 

розміром до 15 – 25 мкм, у яких майже або зовсім немає яскравих 

включень. Кількість таких ділянок до 20 – 25 %. 

На прикладі цього зразка спостерігається дещо більша кількість 

яскравих кутастих зерен розміром 10 – 20 мкм, часто оточених чистим 

склом. Не виключено, що всі яскраві включення в обох зразках 

представлені, як мінімум, двома фазами. Так, у цьому прикладі у 

декількох випадках навколо яскравих (білих) зерен помітна кайомка із 

зерен з  Rкаемка  < Rбілі. 



 

Покриття нещільне. На всій площині полірованого шліфа 

спостерігаються повздовжні (паралельно підложці) щілиноподібні пори – 

тріщини, широтою 0,2 – 0,3 мм, довжиною 0,2 – 2,5 мм. Тріщини 

знаходяться на самому покритті, безпосередньо поряд з підложкою. Пори 

закритого типу, округлі та дещо видовжені, розміром 4 – 30 мкм, їх 

кількість складає приблизно 5 – 7 %. 

Контакт з підложкою нерівний, нерізкий, нещільний, крізь 

прошарок скло фази широтою 8 – 20 мкм або крізь тонкі тріщини. 

Мікроструктура зразку покриття NF наведено на рис. 2.54. 

 

 
Рис. 2.54. Мікроструктура зразків складу NF 

 

Відновлювальне середовище. 

Склад CF. Зразок складається із скловидної речовини, яскравих 

(майже білих, металовидних у відбитому світлі) включень та залишкових 

зерен кварцу. Включення мілкі (розміром < 4 мкм), мають неправильну 

форму, але зі згладженими (немов оплавленими) кутами. Відмічені 

поодинокі більш крупні (до 10 мкм) включення кутоватої неправильної 

форми, що утворюють агрегати і зростки з 5 – 6 зерен. Дуже часто 

включення (мілкі) утворюють переривисті ланцюжки, що відтворюють 

конфігурацію зерен. Найімовірніше, вони дійсно розташовуються по 

краям зерен. Мікроструктура зразків покриттів наведена на рис. 2.55. 

Відмічені кутоваті зерна розміром до 15 мкм, що представлені 

кварцем і зернами з R > Rкв . Кварцові зерна, як правило, облямовані 

прошарком скла без включень (метакристобаліт), а зерна з R > Rкв 



 

(плавлений корунд) оточені облямкою з мілких яскравих включень.  

 

    
                        Склад СF                                       Склад NF 

Рис. 2.55. Мікроструктура зразків, випалених в відновлюваному середовищі 

 

Слід відмітити, що в окремих ділянках скло фази знайдено велику 

кількість субмікроскопічних включень. Показник світлозаломлення скло 

фази складає Nст = 1,545  0,003. Визначено багато магнітних включень. 

Розподіл фаз у зразку вельми нерівномірний.  

Контакт з керамічною основою щільний, майже рівний, спочатку 

через переривистий ланцюжок з яскравих включень, а потім 

(безпосередньо на контакті покриття – плитка) – через скло фазу без 

включень. Ширина такої смуги склофази складає 15 – 20 мкм. 

Склад NF. Зразок складається із скловидної речовини та яскравих 

включень. Включення мають округлу форму (оплавлені), розміром  

4 – 6 мкм. Розташовуються згустково – плямисто, тобто, спостерігаються 

«чисті ділянки склофази» і зростки, переривисті ланцюжки з яскравих 

включень. 

Слід відзначити, що в проникному світлі зразок складається, в 



 

основному, з чорних непрозорих зерен, що оточені плівками безбарвної 

скловидної речовини. Значна частина чорних зерен (більш ніж  

50 – 60 %) реагує на дію магніту. Існуючий природний мінерал треворит 

складу NiFe2O4 є вельми магнітним. 

Показник світлозаломлення скло фази складає Nст = 1,545  0,003. 

Скло слабо забарвлене у жовтувато – зелений колір. Контакт із 

керамічною основою щільний. 

 

Нейтральне середовище. 

 Склад CF. Від зразка, випаленого у відновлювальному середовищі, 

відрізняється тим, що місить залишкових зерен значно більше, крім того, 

і розміри їх, в середньому, становлять 20 – 30 мкм. 

 Яскраві включення розподілені більш рівномірно, тобто, практично 

не має ланцюжків. Показник світлозаломлення склофази – Nст = 1,545  

0,003. 

 В пробі багато пор округлої форми розміром до 0,3 мм, в 

середньому – 15 – 90 мкм. Кількість реліктових зерен у зразку, 

випаленому у відновлювальному середовищі, становить близько  

10 – 12 % площі, а у зразку, випаленому в нейтральному середовищі, – до 

15 – 20 %. Реліктові зерна представлені, в основному, плавленим 

корундом. Зразок містить багато магнітних зерен. 

Склад NF. В масі зразка відмічена дуже тонка (практично 

субмікроскопічна) кристалізація. Розрізняються окремі кристали 

довжиною до 8 мкм та мілкі кристали (менш 2 мкм), що утворюють 

різноорієнтовані голкоподібні зростки (муліт). Ці кристали та голки не 

такі яскраві, як включення в інших зразках. 

Структура зразка – тонко-згусткова, ділянками – войлокоподібна.  

Розрізняються «плями» майже округлої форми розміром до 8 мкм 

із найнижчим відбиттям (кристобаліт). Фаза із більш високим відбиттям 

ніби виконує роль цементу в зразку. Третя фаза – дещо більш яскрава, у 

виді голок (шпінелі). Кількість реліктових зерен кварцу дещо вища, ніж у 

вищеописаному зразку. Кількість залишкових зерен в першому зразку – 

сліди (поодинокі зерна), у другому – 3 – 5 %. Магнітних зерен не 

спостерігається. 

Мікроструктура зразків покриттів наведена на рис. 2.56. 
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Рис. 2.56. Мікроструктура зразків, випалених в нейтральному середовищі 

 

Таким чином, було визначено, що підчас випалу у зразках 

формується мілкокристалічна та кристалічна структура (з розміром зерен 

2 – 4 мкм), яка представлена шпінелеподібною феритовою фазою, що 

виявляє магнітні властивості. У зразках, що випалювалися у 

відновлювальному та нейтральному середовищах було виявлено 

формування фаз муліту та кристобаліту в значно більшій кількості ніж у 

зразках, випалених в окислювальному середовищі. Крім того, в зразках 

складу NF встановлено формування додаткової шпінелеподібної фази зі 

зменшеним коефіцієнтом відбиття (магнетит). Ці дослідження 

підтвердили можливість одержання склокристалічного покриття з 

магнітними властивостями, що формується за поливною технологією в 

умовах швидкісної термообробки, переважно в окисному середовищі.
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ГЛАВА 3. СИНТЕЗ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО 

ЕКРАНУЮТЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

3.1. Вибір напрямку досліджень  

Встановлено, що до матеріалів, які використовуються для захисту 

від негативного впливу ЕМВ (рис. 3.1) відносяться електропровідні 

(метали та їх сплави), магнітні матеріали (ферити), сегнетоелектрики 

(титанати барію, стронцію) [38, 63, 31, 190, 191].  

 

Матеріали, що захищають від дії ЕМВ

Електропровідні Магнітні Сегнетоелектрики 

Дорожнеча 
Труднощі 

синтезу  
Рис. 3.1. Класифікація матеріалів, що захищають від дії електромагнітного 

випромінювання 

 

Напрямок створення сегнетоелектричних захисних матеріалів у 

роботі не розглядалося, внаслідок дорожнечі і труднощів синтезу 

сегнетоелектричних матеріалів.  

Використання перерахованих матеріалів в чистому вигляді 

недоцільно, так як вони є масивними, дорогими і дефіцитними та схильні 

до атмосферних коливань.  

Тому раціональним є їх використання у вигляді добавок при 

одержанні матеріалів, що захищають від негативного впливу ЕМВ, по 

композиційному типу, тобто, введення в діелектричну матрицю 

електропровідних (провідники, напівпровідники) або магнітних (ферити) 

добавок [35, 38].  

В даний час діелектричні матриці використовуються, для створення 

захисних матеріалів, які в основному мають органічне походження – це 

фарби, лаки, клеї та ін.  

Використання органічних матриць обмежує їх області застосування 

через їх горючість, токсичність, низьку термостійкість, механічну 

міцність та ін.  



 

З метою розширення області застосування матеріалів, що 

захищають від дії ЕМВ, перспективним напрямком є використання в 

якості діелектричної матриці кераміки, зокрема облицювальної. Так, вона 

має ряд відмінних властивостей: екологічна чистота, підвищені фізико-

механічні, гігієнічні, естетичні властивості та є довговічним матеріалом 

[121, 191].  

В якості діелектричних матриць в роботі розглядалися: керамічна 

маса для виробництва плитки для внутрішнього облицювання стін, 

склоподібне і склокристалічне покриття.  

Слід зазначити, що використання керамічної маси для виробництва 

метласької плитки з добавкою карбіду кремнію для отримання захисних 

матеріалів неможливо, внаслідок утворення дефектів на поверхні 

керамічної плитки.  

Відбуваються реакції пороутворення, карбід кремнію окислюється 

по реакції:  

 

SiC + 2O2 = SiO2 + CO2,    (3.1) 

 

за рахунок того, що керамічна плитка для підлоги проходить 

термообробку при високих температурах 1080 – 1090 ºС і протягом 

тривалого часу – 60 – 90 хв. випалу.  

Дана реакція окислення карбіду кремнію найбільш термодинамічно 

імовірна, для неї в інтервалі температур 1000 – 1500 ºС зміна 

термодинамічного потенціалу становить – 250,5 – 232 ккал/г·моль за 

даними [192 – 195].  

Попередня оцінка ефективності використання електропровідних і 

магнітних добавок (див. табл. 1.8. та 1.9, розділ 1.3.1) дозволяє встановити 

(див. рис. 3.2), що діелектричною матрицею при створенні 

електропровідних композиційних матеріалів буде виступати керамічна 

маса, а при створенні магнітних матеріалів – склоподібне і 

склокристалічне покриття [31, 38, 63, 64, 116, 190, 191, 196].  

Таким чином, подальші дослідження будуть спрямовані на вибір 

електропровідної та магнітної добавки і встановлення її оптимальної 

концентрації для створення ефективних захисних керамічних 

композиційних матеріалів.  
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Рис. 3.2. Вибір напрямку досліджень 

 

 

3.2. Дослідження питомого об'ємного опору, фізико-механічних та 

експлуатаційних властивостей діелектричних матриць  

Враховуючи вимоги, що пред’являються до діелектричних 

матриць, які використовують для створення захисних матеріалів, були 

обрані наступні:  

- керамічна маса, яка використовується при виробництві плитки для 

внутрішнього облицювання стін (ОП) на ЗАТ «Харківський плитковий 

завод»;  

- полива склоподібна – СВ (13 – 14) [197];  

- полива склокристалічна – СК (22 – 14) [198];  

- полива нефритованна – Н (77 – 2) [198].  

Хімічний склад діелектричних матриць наведено в табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1 

Хімічний склад діелектричних матриць 

Шифр 

складу 

Вміст оксидів, масс. % 

SiO2 Al2O3 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Fe2O3 TiO2 

ОП 70,80 18,30 – 0,70 1,90 5,80 0,60 1,20 0,70 

СВ 49,00 10,00 15,00 – 4,00 12,00 10,00 – – 

СК  55,00 2,00 17,60 3,40 – 12,00 10,00 – – 

Н 57,89 19,69 5,41 1,12 3,85 5,50 4,46 1,93 0,15 

 

Для обґрунтування вибору діелектричної матриці і подальшої 

порівняльної характеристики впливу різних добавок на досліджувані 



 

властивості були проведені дослідження, спрямовані на вивчення 

температурної залежності: питомого об'ємного опору (lgρv, Ом·м), 

водопоглинання (W, %), межі міцності при згині (Rзг, МПа), 

мікротвердості (Hв, МПа); термостійкості (ºС); діелектричних матриць, 

результати досліджень наведені в табл. 3.2. і на рис. 3.3 – 3.5. 

 

Таблиця 3.2 

Властивості діелектричних матриць 

Шифр складу 
ТКЛР α·106, К-

1 
Фазовий склад 

ОП 6,8 
кварц, кристобаліт, плагіоклаз, мікроклін,  

склофаза 

Н 5,2 
кварц, кристобаліт, польовий шпат,  

склофаза 

СВ 5,72 аморфна, склофаза 

СК 6,21 діопсид, кварц, склофаза 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Залежність питомого об'ємного опору, водопоглинання і межі міцності при 

згині від температури випалу для облицювальної кераміки 

 

З рис. 3.3. – 3.5 видно, що всі досліджувані діелектричні матриці 

відносяться до класу діелектриків і мають високі фізико-механічні, 

експлуатаційні властивості в широкому інтервалі температур, що 

задовольняє як вимогам ГОСТ 6141-91, так і вимогам, що пред'являються 

до діелектричних матриць при створенні електропровідних і магнітних 

керамічних композиційних матеріалів, що захищають від дії ЕМВ.  
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Рис. 3.4. Залежність питомого об'ємного опору, мікротвердості та термостійкості від 

температури випалу для склоподібних та склокристалічних покриттів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Залежність питомого об'ємного опору, мікротвердості  

та термостійкості від температури випалу для нефритованних покриттів  
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3.3. Вибір електропровідної добавки для створення 

композиційної кераміки 

З урахуванням вимог, що пред'являються до електропровідних 

добавок, що використовують для створення електропровідних 

керамічних композиційних матеріалів, і з числа застосовуваних 

традиційно добавок для створення композиційних матеріалів, що 

захищають від дії ЕМВ, були вибрані матеріали, наведені в табл. 3.3 [22, 

21, 89, 192 – 194, 199 – 216].  

 

Таблиця 3.3 

Властивості електропровідних добавок 

№  Назва добавки Формула 
ρv,  

Ом∙м 

ТКЛР α·106, 

К-1 

Тпл,  
оС 

1 Алюміній (А) Al 0,028∙10-6 21 660 

2 Залізо карбонільне (ЖК) Fe 0,1∙10-6  11,6  1535 

3 Графіт (Г)  С 8∙10-6 7,5 3850 

4 
Карбід 

кремнію 

чорний (ККЧ) 
SiC 0,001-0,3 5-7 2700 

зелений (ККЗ) 

5 Оксид заліза (III) (ОЖ) Fe2O3 103  – 1457 

 

З табл. 3.3 видно, що всі вибрані добавки мають знижене значення 

питомого об'ємного опору, високі значення температури плавлення, крім 

металевого алюмінію, у якого вона складає 660 ºС.  

З точки зору величини ТКЛР найбільш близькі значення до 

діелектричної матриці має карбід кремнію, що буде сприяти отриманню 

найбільш міцного матеріалу в порівнянні з іншими добавками.  

З літературних даних [217 – 222] відомо, що металевий алюміній 

окислюється при низьких температурах. Але оскільки при виробництві 

облицювальної кераміки застосовують швидкісний режим випалу, можна 

припустити, що не весь алюміній розплавиться з утворенням нових 

сполук та окислиться, на підставі цього всупереч вимогам, що 

пред'являються до електропровідних добавок, він був обраний в якості 

наповнювача. Аналогічне обґрунтування для використання стосується і 

графіту, який здатний до окислення, але в меншій мірі, ніж металевий 

алюміній. В літературі [64, 218, 219, 223] наведені дані, про те, що 

металевий алюміній використовується в якості антиоксиданту при 

виробництві графітокерамікі.  



 

Таким чином, для створення електропровідної облицювальної 

кераміки в якості струмопровідних добавок в наших дослідженнях були 

використані електропровідні добавки, які наведені в табл. 3.3.  

Враховуючи вимоги чинного стандарту до плиток для 

внутрішнього облицювання стін (ГОСТ 6141-91), а також вимоги, що 

пред'являються до матеріалів, що захищає від дії ЕМВ, для отриманих 

зразків досліджували вплив електропровідних добавок на:  

- питомий об'ємний опір (ρv, Ом·м);  

- водопоглинання (W,%);  

- межа міцності при згині (Rзг, МПа).  

Дослідження проводили на складі маси, яка використовується для 

виробництва керамічної плитки для внутрішнього облицювання стін на 

ЗАТ «Харківський плитковий завод». Вибір керамічної маси проводили 

виходячи з умови найменшої температури і часу випалу, враховуючи, що 

добавка може окислюватися, вигоряти або взаємодіяти з діелектричною 

матрицею. Виходячи з необхідністю забезпечення технологічності маси, 

кількість вводяться добавок варіювалося від 10 до 30 мас. % понад 100 %.  

З урахуванням того, що основний діючий компонент 

електропровідних добавок становив не менше 99 мас. % матеріалу, вміст 

домішок не враховувався при розрахунку шихтового складу опитних 

керамічних мас. Шихтовий склад опитних керамічних мас наведено в 

табл. 3.4.  

 

Приготування зразків для досліджень  

Приготування керамічних зразків проводили за такою технологією. 

Для приготування керамічної маси сировинні компоненти разом з 

електропровідними добавками змішували у фарфоровому млині до 

залишку 4 – 6 % на ситі 10000 отв/см2, при вологості 38 – 40 %, з 

введенням понад 100 % триполіфосфату натрію – 0,14 % і рідкого скла – 

0,8 %. Отриманий шлікер зневоднювали з наступним подрібненням 

висушеної маси до утворення прес-порошків з вологістю 6 – 7 %. 

Пресування зразків проводили на гідравлічному пресі П-125 при 

питомому тиску, що знаходиться в межах 5 – 35 МПа. Відпресовані зразки 

сушили в сушильній шафі при температурі 100 °С протягом 1 години.
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Таблиця 3.4 

Шихтовий склад опитних керамічних мас 

Шифр 

складу 

Масовий вміст компонентів, % 

Глина Пісок  
Гранітні 

відсіви 
Крейда 

Плитковий 

бій 
Al Fe C 

SiC 
Fe2O3 Si 

Чорний Зелений 

ОП 43 29 13 8 7 – – – – – – – 

А-1 39,1 26,4 11,8 7,3 6,3 9,1 – – – – – – 

А-2 35,8 24,2 10,8 6,7 5,8 16,7 – – – – – – 

А-3 33,1 22,3 10,0 6,1 5,4 23,1 – – – – – – 

КЖ-1 39,1 26,4 11,8 7,3 6,3 – 9,1 – – – – – 

КЖ-2 35,8 24,2 10,8 6,7 5,8 – 16,7 – – – – – 

КЖ-3 33,1 22,3 10,0 6,1 5,4 – 23,1 – – – – – 

Г1-1 39,1 26,4 11,8 7,3 6,3 – – 9,1 – – – – 

Г1-2 35,8 24,2 10,8 6,7 5,8 – – 16,7 – – – – 

Г1-3 33,1 22,3 10,0 6,1 5,4 – – 23,1 – – – – 

Г2-1 38,4 25,9 11,6 7,1 6,3 1,2 – 8,9 – – – 0,6 

Г2-2 35,2 23,8 10,7 6,6 5,7 1,1 – 16,4 – – – 0,5 

Г2-3 32,6 22 9,8 6,1 5,3 1 – 22,7 – – – 0,5 

ККЧ-1 39,1 26,4 11,8 7,3 6,3 – – – 9,1 – – – 

ККЧ-2 35,8 24,2 10,8 6,7 5,8 – – – 16,7 – – – 

ККЧ-3 33,1 22,3 10,0 6,1 5,4 – – – 23,1 – – – 

ККЗ-1 39,1 26,4 11,8 7,3 6,3 – – – – 9,1 – – 

ККЗ-2 35,8 24,2 10,8 6,7 5,8 – – – – 16,7 – – 

ККЗ-3 33,1 22,3 10,0 6,1 5,4 – – – – 23,1 – – 

ОЖ-1 39,1 26,4 11,8 7,3 6,3 – – – – – 9,1 – 

ОЖ-2 35,8 24,2 10,8 6,7 5,8 – – – – – 16,7 – 

ОЖ-3 33,1 22,3 10,0 6,1 5,4 – – – – – 23,1 – 



 

Випалення проводили в електричній градієнтній печі по різним 

режимам термообробки. Нанесення глазурі на керамічну основу 

здійснювали методом поливу, вологість шлікера становила 36 – 38 % 

відповідно.  

Приготування досліджуваних композиційних покриттів 

здійснювалося шляхом змішування сировинних матеріалів і магнітних 

(електропровідних) добавок в лабораторних фарфорових млинах в 

процесі мокрого помелу компонентів до залишку на ситі 10000 отв/см2, 

рівного 0,15 % і передбачало введення понад 100 % вказаної суміші  

0,1 % триполіфосфату натрію, вологість шлікера становила 38 – 40 %.  

Зразки досліджуваних керамічних основ і покриттів випалювалися 

в лабораторних умовах в електричній градієнтній печі по різним режимам 

термообробки, а також в промислових умовах на ЗАТ «Харківський 

плитковий завод».  

 

Температура випалу для всіх зразків становила 1060 ºС, а тривалість 

30 хв., що відповідає промисловим умов.  

У складах серії Г2 для зменшення окислення при випалюванні 

добавки графіту використовували антиоксиданти. 

На підставі досліджень ряду авторів [224] встановлено, що 

найкращими антиоксидантами є суміш металевого алюмінію і кремнію в 

кількості 2 % при співвідношенні 2:1, тому саме таке співвідношення 

компонентів використовувався у дослідженнях для серії Г2.  

Результати досліджень впливу концентрації електропровідних 

добавок на питомий об'ємний опір, водопоглинання, межу міцності при 

згині і колірні характеристики композиційного керамічного матеріалу 

наведені в табл. 3.5 і на рис. 3.6 – 3.7. 

Зіставляючи результати досліджень трьох параметрів (питомий 

об'ємний опір, межа міцності при згині і водопоглинання) керамічних 

композиційних матеріалів, що визначають в комплексі оптимальні 

характеристики захисного матеріалу, слід зазначити наступні обмеження 

у використанні окремих добавок.  

Найбільшою мірою питомий об'ємний опір керамічного 

композиційного матеріалу знижує добавка графіту, причому, кількість 

графіту до певної межі (16,7 мас. %) не змінює характеру залежності.  

 



 

Таблиця 3.5  

Питомий об'ємний опір та колірні характеристики зразків, що досліджуються 

Шифр состава Питомий об’ємний опір, ρv, Ом∙м Колір 

ОП  3,80∙108 жовтий 

А-1 6,30∙107 

сірий  А-2 2,50∙107 

А-3 9,20∙106 

КЖ-1 9,10∙106 

чорний  КЖ-2 3,60∙105 

КЖ-3 8,34∙104 

Г1-1 7,73 

чорний  

Г1-2 3,50 

Г1-3 0,60 

Г2-1 2,00 

Г2-2 0,69 

Г2-3 0,56 

ККЧ-1 1,10∙108 

сірий  ККЧ-2 3,10∙107 

ККЧ-3 1,20∙106 

ККЗ-1 1,90∙108 

сірий ККЗ-2 4,40∙107 

ККЗ-3 6,30∙106 

ОЖ-1 1,05∙108 

червоний ОЖ-2 2,36∙107 

ОЖ-3 3,5 7∙106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.6. Залежність питомого об’ємного опору зразків від кількості 

електропровідних добавок 

- серія А; 

- серія КЖ; 

- серія Г1; 

- серія Г2; 

- серія ККЧ; 

- серія ККЗ; 

- серія ОЖ; 

- ГОСТ 6141-91.  
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Рис. 3.7. Залежність межі міцності при згині та водопоглинання зразків від кількості 

електропровідних добавок 

 

Решта добавок діють слабше, приблизно з однаковою 

інтенсивністю впливаючи на зниження питомої об'ємного опору 

композиційної кераміки.  

Зміна межі міцності при згині обпаленого композиційного 

матеріалу визначається ступенем реакційної взаємодії в складі маси 

основної речовини та електропровідної добавки.  

Введення графіту досить істотно знижує міцність матеріалу в 

зв'язку з утворенням пухкої пористої структури внаслідок вигоряння 

графіту з утворенням значної кількості газової фази.  

Добавки оксиду заліза і карбонільного заліза сприяють утворенню 

в процесі випалу в кераміці легкоплавких евтектик з лавиноподібним 

наростанням кількості розплаву, точковим зниженням в'язкості, 

формуванням виплавок і, як наслідок, також зменшенню міцності 

матеріалу.  

Високі значення водопоглинання та низькі значення межі міцності 

при згині серії А, можна пояснити наступним: високодисперсний 

порошок алюмінію на етапі приготування технологічної суміші починає 

взаємодіяти з водою з отриманням гідрату алюмінію (Al(OH)3), після 

термообробки відбувається дегідратація гідрату алюмінію з утворенням 

Al2O3 і водяної пари, які й утворюють пористу структуру матеріалу [220, 

222, 224]. У той же час деяка частина металевого алюмінію залишається 

у складі матеріалу, за рахунок якої і відбувається зниження питомого 

об'ємного опору матеріалу.  
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У разі використання карбіду кремнію як електропровідного 

наповнювача спостерігається найменше зниження межі міцності при 

згині електропровідного керамічного композиційного матеріалу.  

Залежність водопоглинання керамічного матеріалу від кількості 

наповнювача показує позитивний вплив карбонільного заліза на ступінь 

спікання, практична відсутність впливу карбіду кремнію, а для інших 

добавок – погіршення ступеня спікання.  

Таким чином, оцінюючи вплив електропровідних добавок за 

комплексом показників необхідно зазначити, що оптимальною добавкою, 

яка знижує питомий об'ємний опір діелектричної матриці і одночасно не 

погіршує її міцносних властивостей, є карбід кремнію чорний у всьому 

досліджуваному концентраційному інтервалі. Подальші дослідження 

необхідно спрямувати на встановлення оптимальної концентрації і 

технологічних параметрів виробництва електропровідної композиційної 

кераміки.  

За значенням питомої об'ємного опору (ρv = 0,001 – 0,3 Ом∙м) карбід 

кремнію відноситься до класу напівпровідників. Як відомо, 

електропровідність напівпровідників істотно залежить від багатьох 

факторів, зокрема від «домішок», під якими мається на увазі як 

відхилення від стехіометричного складу, так і включення інших 

елементів.  

За даними [192 – 195] технічно чорні кристали мають діркову 

провідність. Ними знайдена область власної провідності карбіду кремнію, 

яка починається з 1400 – 1550 ºС в залежності від чистоти зразка. Ширина 

забороненої дорівнює 3,1  0,2 ев.  

Відомо, що за значенням однієї електропровідності можна зробити 

висновок про природу (донори, акцептори) та концентрації домішкових 

центрів, що утворюють домішкові рівні. Авторами [193] встановлено, що 

всі чорні кристали карбіду кремнію мають позитивний ефект Холла, 

тобто електронну провідність, графік температурної залежності ефекту 

Холла наведено на рис. 3.8.  

На підставі вищенаведених даних можна стверджувати, що 

композиційна електропровідна кераміка з добавкою карбіду кремнію має 

електронну провідність, що задовольняє умовам, які пред'являються до 

захисних матеріалами.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Температурна залежність сталої Холла  

для чорної модифікації карбіду кремнію 
 

Як показав огляд літературних даних [192 – 195], карбід кремнію 

здатний окислюватися під впливом підвищеної температури. Можливі 

реакції, що ведуть до окислення карбіду кремнію, дуже різноманітні, 

деякі з них наведені в табл. 3.6.  

За термодинамічним даними (див. табл. 3.6), найбільш вірогідні 

наступні реакції з різними окислювачами:  

 

SiC + 2O2 → SiO2 +CO2;    (3.2) 

SiC + O2 → SiO2 + C;     (3.3) 

SiC + O2 → SiO + CО;     (3.4) 

SiC + 1/2O2 → SiO + C;    (3.5) 

SiC + 1/2O2 → Si + CО2;    (3.6) 

SiC + 4Н2О → SiO2 + CО2 +4Н2;   (3.7) 

SiC + 3Н2О → SiO2 + CО +3Н2.   (3.8) 

 

Зменшення розміру зерен в однакових умовах інтенсифікує 

окислення, так як збільшує реакційну поверхню карбіду кремнію Вплив 

розміру зерен на окислення карбіду кремнію протягом 8 годин при 

температурі 1300 ºС за вищевказаними реакцій наведено на  

рис. 3.9 [192 – 195].  
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Таблиця 3.6  

Величина зміни вільної енергії реакцій окислення карбіду кремнію 

№ 

реакції  
Реакція  

Температура, оС 

298,16 1000 1500 2000 

1 SiC + 2O2 → SiO2 + CO2 -279,8 -250,5 -232,0 -219,9 

2 SiC + 3/2O2 → SiO2 + CO - 217,7 – – – 

3 SiC + O2 → SiO2 + C -186,1 -156,8 137,6 -116,7 

4 SiC + 3/2O2 → SiO + CO2 -110,1 – – – 

5 SiC + O2 → SiO + CO -49,0 -79,7 -100,7 -120,6 

6 SiC + 1/2O2 → SiO + C -16,7 -32,2 -42,8 -50,8 

7 SiC + O2 → Si + CO2 -82,5 83,8 -85,4 87,8 

8 SiC + 1/2O2 → Si + CO -21,1 -37,6 -48,9 -61,4 

9 SiC + 2CO → SiO2 + 3C -121,5 -61,8 -21,8 22,9 

10 SiC + CO → SiO + 2C 15,6 15,3 15,1 15,9 

11 SiC + 4Н2О → SiO2 + CО2 +4Н2 -58,9 -67,3 -75,6 -83,7 

12 SiC + 3Н2О → SiO2 + CО +3Н2 -52,8 -66,9 -78,2 -89,6 

13 SiC + Н2О → Si + CО + Н2 34,1 8,2 -9,2 -29,1 

14 SiC + Н2О → SiО + C + Н2 38,5 13,6 -3,1 -18,5 

15 SiC + 1/2SiO2 → 3/2Si + СО 77,5 45,7 24,4 1,2 

16 SiC + SiO2 → SiО + Si + СО 148,3 87,0 45,9 4,5 

17 SiC + SiO2 → 2SiО + С 152,7 92,4 52,0 15,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.9. Вплив розміру зерен карбіду кремнію на кількість окисленого SiC 

 

Як видно з рис. 3.9, критичним розміром зерна карбіду кремнію є 

60 мкм. При зменшенні розміру зерна спостерігається перелом на кривій 

залежності, що характеризує різке збільшення ступеня окислення карбіду 

кремнію.  
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Технологія приготування облицювальної кераміки передбачає 

помел сировинних матеріалів до фракції не менше 60 мкм. А оскільки 

температура випалу кераміки становить 1060 ºС, можна стверджувати, що 

ступінь окислення карбіду кремнію, виходячи з вищенаведених даних, не 

буде перевищувати 3 %, що задовольняє вимогам, які пред'являються до 

електропровідних добавок при створенні електропровідних керамічних 

композиційних матеріалів.  

 

Вибір оптимального вмісту електропровідної і магнітної 

добавки та режимів термообробки композиційної кераміки  

На підставі проведених попередніх досліджень встановлено, що 

найкращою добавкою, яка знижує питомий об'ємний опір композиційної 

кераміки із збереженням її фізико-механічних властивостей на рівні 

ГОСТ 6141-91, є карбід кремнію, а добавкою, що володіє магнітними 

властивостями і малим значенням питомого об'ємного опору, – ферит 

кобальту.  

Завдання дослідження полягала в отриманні керамічних 

композиційних матеріалів, що мають мінімальне значення питомого 

об'ємного опору і покриттів по кераміці, що володіють магнітними 

властивостями.  

Для вирішення завдання оптимізації властивостей і складів 

керамічних композиційних матеріалів, що мають мінімальні значення 

питомого об'ємного опору, максимальні значення магнітної проникності 

і відповідних ГОСТ 6141-91 за фізико-механічними та експлуатаційними 

властивостями, необхідною умовою є встановлення оптимального вмісту 

електропровідної, магнітної добавки і температури випалу композицій.  

Дана задача була вирішена методом факторного планування 

(центральний композиційний ортогональний план).  

Експеримент проводили в двох напрямках:  

- в першому випадку в керамічну масу вводили карбід кремнію;  

- у другому випадку – в скломатріцю СВ (склоподібна) і СК 

(склокристалічна) вводили ферит кобальту.  

Склади діелектричних матриць наведені в табл. 3.1. Досліджувані 

зразки виготовляли в лабораторних умовах за технологією, яка за 

температурно-часових параметрів відповідає промисловим.  

Попередніми дослідженнями встановлено, що для обох 



 

діелектричних матриць (керамічна маса і склоподібне покриття), що 

використовуються для створення електропровідних і магнітних 

керамічних композиційних матеріалів вміст електропровідної (карбід 

кремнію) і магнітної (ферит кобальту) добавок не повинно перевищувати 

30 мас. %. Перевищення цієї концентрації погіршує фізико-механічні та 

експлуатаційні властивості керамічного композиційного матеріалу.  

Змінними функціями для планування експерименту були:  

а) вміст наповнювача (сi, мас. %);  

б) температура випалу досліджуваних керамічних матеріалів (ti, ºC).  

При побудові стандартної ортогональної план-матриці 

експерименту необхідною умовою є кодування факторів для переведення 

їх натуральних значень (температури випалу і концентрації 

наповнювачів) в безрозмірні величини [225, 226 – 228].  

Зв'язок між кодовим та натуральним виразом фактора описується 

формулою:  
 

j

jj XX

jх 
0


 ,     (3.9) 

 

де Хj – натуральне значення j-го фактора;  

     Хj0 – значення j-го фактора на нульовому рівні;  

     δj – інтервал варіювання j-го фактора.  
 

Фактори, за якими проводився експеримент, змінювалися в межах:  

У напрямку створення електропровідних керамічних 

композиційних матеріалів:  

- концентрація карбіду кремнію – від 10 до 30 мас. % з кроком 10 

мас. %;  

- температура випалу – від 1010 до 1110 ºС з кроком 50 ºС;  

У напрямку створення магнітних керамічних композиційних 

покриттів:  

- концентрація фериту кобальту – від 20 до 30 мас. % з кроком 5 мас. %;  

- температура випалу – від 940 до 980 ºС з кроком 20 ºС.  

Вихідні дані для кодування факторів наведені в табл. 3.7. План 

матриця експерименту в кодових змінних наведена в табл. 3.8. 

Таблиця 3.7 

Вихідні дані для створення плану експерименту 



 

Інтервал варіювання  

та рівень факторів 

Керамічна маса Глазуроване покриття 

Концентра-

ція добавки, 

масс. % 

Температу-

ра випалу, 
оС 

Концентра-

ція добавки,  

масс. % 

Темпера-

тура випалу, 
оС 

Нульовий рівень Хj = 0 20 1060 25 960 

Інтервал варіювання δi 10 50 5 20 

Нижній рівень Хj = -1 10 1010 20 940 

Верхній рівень Хj = +1 30 1110 30 980 

Кодове значення Х1 Х2 Х1 Х2 

 

Таблиця 3.8 

Матриця планування експерименту 

 

В якості нульового рівня факторів вибрали центр інтервалу, в якому 

передбачалося проведення експерименту. В якості функцій відгуку 

розглядалися наступні властивості:  

- у напрямку створення електропровідних матеріалів: питомий 

об'ємний опір – Y1; водопоглинання – Y2; межа міцності при згині – Y3;  

- у напрямку створення магнітних покриттів: питомий об'ємний 

опір – Y4 і Y5; магнітна проникність – Y6 і Y7; мікротвердість – Y8 і Y9.  

В загальному вигляді регресійна модель має вигляд:  

 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11x1
2 + b22x2

2   (3.10) 

 

В якості нульового рівня факторів де Y – відгук, b – коефіцієнт 

полінома, x – кодований фактор. 

Обробка результатів планованого експерименту проводилася за 

допомогою пакета прикладних програм «Si», розроблених на кафедрі 

Опит х0 х1 х2 х1
2-2/3 х2

2-2/3 х1х2 Y 

Планування 

типу 2 

+1 -1 -1 1/3 1/3 +1 Y 1 

+1 +1 -1 1/3 1/3 -1 Y 2 

+1 -1 +1 1/3 1/3 -1 Y 3 

+1 +1 +1 1/3 1/3 +1 Y 4 

Зіркові точки 

+1 -1 0 1/3 -2/3 0 Y 5 

+1 +1 0 1/3 -2/3 0 Y 6 

+1 0 -1 -2/3 1/3 0 Y 7 

+1 0 +1 -2/3 1/3 0 Y 8 

Нульова точка +1 0 0 -2/3 -2/3 0 Y 9 



 

ХТКС в УДХТУ. Натуральний план експерименту для двох видів 

діелектричних матриць представлений в табл. 3.9 і 3.10. 

 

Таблиця 3.9 

Натуральний план експерименту для керамічної маси серії ККЧ 

Опит, №  Шифр складу  Вміст добавки, масс. % Температура випалу, ºС 

1 ККЧ-33 30 1110 

2 ККЧ-31 30 1010 

3 ККЧ-13 10 1110 

4 ККЧ-11 10 1010 

5 ККЧ-32 30 1060 

6 ККЧ-12 10 1060 

7 ККЧ-23 20 1110 

8 ККЧ-21 20 1010 

9 ККЧ-22 20 1060 

 

Таблиця 3.10 

Натуральний план експерименту для покриттів серії СВ и СК 

Опит, №  Шифр состава  Вміст добавки, масс. % Температура випалу, оС 

1 СВ-33 СК-33 30 980 

2 СВ-31 СК-31 30 940 

3 СВ-13 СК-13 20 980 

4 СВ-11 СК-11 20 940 

5 СВ-32 СК-32 30 960 

6 СВ-12 СК-12 20 960 

7 СВ-23 СК-23 25 980 

8 СВ-21 СК-21 25 940 

9 СВ-22 СК-22 25 960 

 

З метою опису формування властивостей композиційного матеріалу 

стосовно до досліджуваних керамічних матриць проведення 

експерименту здійснювалося за наведеним вище планом.  

Після випалу визначали наступні властивості:  

для електропровідної композиційної кераміки:  

- питомий об'ємний опір ρv (Y1);  

- водопоглинання W (Y2);  

- межа міцності при згині Rзг (Y3),  

для магнітного композиційного покриття:  



 

- питомий об'ємний опір ρv (Y4 і Y5);  

- магнітну проникність μ (Y6 і Y7);  

- мікротвердість (Y8 і Y9).  

Експериментальні дані для досліджуваних керамічних матеріалів 

наведені в табл. 3.11 та 3.12.  

 

Таблиця 3.11 

Питомий об’ємний опір та фізико-механічні властивості  

досліджуваних зразків серії ККЧ 

Шифр 

складу 

Питомий об’ємний опір, Ом∙м Водопо-

глинання, % 

Межа міцності 

при згині, МПа ρv lg ρv 

ККЧ-33 4,17·106 6,62 14,79 16,50 

ККЧ-31 6,31·105 5,80 15,85 15,90 

ККЧ-13 2,19·108 8,34 14,19 18,69 

ККЧ-11 8,12·107 7,91 15,41 17,79 

ККЧ-32 1,20·106 6,08 15,29 16,15 

ККЧ-12 1,10·108 8,04 14,81 18,29 

ККЧ-23 6,61·107 7,82 14,49 17,59 

ККЧ-21 1,51·107 7,18 15,69 16,90 

ККЧ-22 3,16·107 7,50 14,99 17,05 

 

Обробка результатів експерименту проводилася за допомогою 

ЕОМ відповідно до пакету програм «Si». Для відгуків Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, 

Y6, Y7, Y8, Y9 були отримані математичні моделі, що адекватно описують 

експериментальні дані. Параметри регресійних моделей для кожного 

відгуку наведені в табл. 3.13.  

Для серії ККЧ знайдені рівняння регресії:  

- питомого об'ємного опору (lg ρv, Ом·м):  

 

2

2

2

12121 07,037,01,032,097,045,7 xxxxxxY
v


;   (3.11) 

 

- водопоглинання (W, %): 

 

2

22121 04,004,058,025,003,15 xxxxxYW  ;   (3.12) 

 

- межа міцності при згині (Rзг, МПа): 



 

 

2

2

2

12121 06,004,008,037,004,114,17 xxxxxxY
изгR  .     (3.13) 

 

Таблиця 3.12 

Електромагнітні та експлуатаційні властивості покриття серії СВ и СК 

Шифр 

складу 

Питомий 

об’ємний опір, 

Ом∙м 

Магнітна 

проникність 

Термостійкість, 
оС 

Мікро-

твердість, МПа 

ρv lg ρv 

СВ-33 1,86∙106 6,27 5,02 225 6882 

СВ-31 1,20∙106 6,08 5,18 225 6811 

СВ-13 7,08∙107 7,85 2,85 175 6679 

СВ-11 5,80∙107 7,76 2,94 175 6602 

СВ-32 1,62∙106 6,21 5,10 225 6849 

СВ-12 6,31∙107 7,80 2,89 175 6649 

СВ-23 4,50∙107 7,65 3,68 200 6778 

СВ-21 3,40∙107 7,53 3,80 200 6711 

СВ-22 4,10∙107 7,61 3,73 200 6736 

СК-33 2,04∙106 6,31 5,18 250 9535 

СК-31 1,51∙106 6,18 5,25 250 9488 

СК-13 7,94∙107 7,90 3,06 225 9319 

СК-11 6,80∙107 7,83 3,16 225 9217 

СК-32 1,82∙106 6,26 5,21 250 9520 

СК-12 7,30∙107 7,86 3,11 225 9263 

СК-23 4,90∙107 7,69 4,08 225 9477 

СК-21 4,17∙107 7,62 4,15 225 9415 

СК-22 4,57∙107 7,66 4,12 225 9452 

 

Для серії СВ знайдені рівняння регресії: 

- магнітна проникність (μ): 

 

2

2

2

12121 01,026,002,006,01,173,3 xxxxxxY 
;  (3.14) 

 

- питомий об’ємний опір (lg ρv, Ом·м): 

 

2

2

2

12121 02,06,003,007,081,06,7 xxxxxxY
v


;   (3.15) 

- мікротвердість (Нв, МПа): 



 

 

21H x92,35x08,10217,6744Y
B

 .   (3.16) 

 

Таблиця 3.13 

Параметри регресійних моделей для визначення  

властивостей матеріалу серії ККЧ 

Найменування відгуку 
Коефіцієнт регресії 

b0 b10 b20 b12 b11 b22 

Питомий об’ємний опір 

композиційної кераміки – 

Y1, lg ρv, Ом·м 

7,45 -0,97 0,32 0,1 -0,37 0,07 

Водопоглинання 

композиційної кераміки – 

Y2, W, %  

15,03 0,25 -0,58 0,04 0 0,04 

Межа міцності при згині 

композиційної кераміки – 

Y3, Rзг, МПа   

17,14 -1,04 0,37 -0,08 0,04 0,06 

Питомий об’ємний опір 

композиційного покриття  

серії СВ – Y4, lg ρv, Ом∙м 

7,60 -0,81 0,07 0,03 -0,60 -0,02 

Питомий об’ємний опір 

композиційного покриття  

серії СК – Y5, lg ρv, Ом∙м 

7,70 -0,81 0,05 0,02 -0,60 -0,01 

Магнітна проникність 

композиційного покриття 

серії СВ – Y6, μ 

3,73 1,10 -0,06 -0,02 0,26 0,01 

Магнітна проникність 

композиційного покриття 

серії СК – Y7, μ 

4,11 1,05 -0,04 0,001 0,05 0 

Мікротвердість 

композиційного покриття 

серії СВ – Y8, Нв, МПа 

6744,17 102,08 35,92 0 0 0 

Мікротвердість 

композиційного покриття 

серії СК – Y9, Нв, МПа 

9448,17 124,08 35,25 -13,88 -57,58 0 

 

Для серії СК знайдені рівняння регресії: 

- магнітна проникність (μ): 

 

2

12121 05,001,004,005,111,4 xxxxxY 
;   (3.17) 



 

 

- питомий об’ємний опір (lg ρv, Ом·м): 

 

2

2

2

12121 01,06,002,005,081,07,7 xxxxxxY
v


;   (3.18) 

 

- мікротвердість (Нв, МПа): 

 

2

12121H x58,57xx88,13x25,35x08,12417,9448Y
B

 .  (3.19) 

 

Графічна інтерпретація регресійних моделей у вигляді проекції 

поверхні відгуку Yi = f (ti, ci) на площину наведена на рис 3.10 – 3.12.  

З рис. 3.10 1 видно, що питомий об'ємний опір композитів 

сингулярно зменшується в залежності від температури випалу і 

концентрації карбіду кремнію і досягає мінімальних значень (6,31·105 – 

4,17·106 Омм) при параметрах експерименту t = 1060 ºС та c = 30 масс. %.  

Введення в керамічну масу карбіду кремнію в усьому 

досліджуваному інтервалі негативно впливає на її фізико-хімічні 

властивості, що випливає з залежностей, відображених на рис. 3.10 2 і 3. 

Однак тут слід розглянути швидкість зміни даних характеристик 

матеріалу в залежності від параметрів синтезу. Шляхом знаходження 

другої похідної рівняння регресії для водопоглинання та межі міцності 

при згині кераміки можна побачити, що значення кута нахилу поверхні 

відгуку для цих властивостей мають різний порядок. 

Цей факт може свідчити про те, що в керамічній масі можливе 

протікання процесів, що сприяють її зміцненню. У зв'язку з цим, 

незважаючи на підвищені значення водопоглинання, міцність 

керамічного матеріалу задовольняє вимогам ГОСТ 6141-91. 

За результатами комплексного аналізу результатів планування 

експерименту в якості оптимального був обраний склад ККЧ-32. Він 

характеризується зниженими значеннями питомого об'ємного опору 

(1,20·106 Ом·м), при цьому водопоглинання (15,29 %) та межа міцності 

при згині (16,15 МПа) відповідають вимогам ГОСТ 6141-91, а параметри 

його термообробки (температура = 1060 ºС; тривалості = 30 хв.) 

відповідають заводському режиму.  



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Вплив вмісту карбіду кремнію та температури випалу  

на властивості керамічного матеріалу:  

1 – питомий об'ємний опір lg ρv, Ом·м, 2 – водопоглинання W,%;  

3 – межа міцності при згині Rзг, МПа  
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Рис. 3.11. Вплив кількості фериту кобальту та температури випалу  

на властивості покриття серії СВ:  

1 – магнітна проникність μ; 2 – питомий об'ємний опір lg ρv, Ом·м;  

3 – мікротвердість Нв, МПа 
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Рис. 3.12. Вплив кількості фериту кобальту та температури випалу  

на властивості покриття серії СК:  

1 – магнітна проникність μ; 2 – питомий об'ємний опір lg ρv, Ом·м;  

3 – мікротвердість Нв, МПа 
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Як видно з рис. 3.11, 3.12, магнітна проникність покриття серії СК 

має більші значення, ніж для серії СВ, внаслідок того, що вона має високу 

температуру плавлення і тому менш реакційноздібна по відношенню до 

наповнювача. Для обох досліджуваних серій покриттів питомий об'ємний 

опір зменшується, а магнітна проникність збільшуються зі збільшенням 

концентрації добавки і зменшуються з підвищенням температури випалу, 

що відображає процеси взаємодії фериту кобальту з 

алюмоборосілікатним розплавом.  

Аналіз залежностей впливу магнітних добавок на значення 

питомого об'ємного опору, відображених в отриманих рівняннях регресії, 

свідчить про те, що покриття серій СВ та СК розрізняються за значеннями 

цього параметра.  

Якщо питомий об'ємний опір покриттів серії СВ при концентрації 

30 мас. % досягає показників 1,20 – 1,86·106 Ом·м, то для покриттів серії 

СК максимальним значенням є 1,51-2,04·106 Ом·м. Наведені значення 

дозволяють віднести покриття серій СВ та СК у всьому досліджуваному 

інтервалі концентрацій до класу напівпровідників [25, 229].  

Що стосується мікротвердості, то вона збільшується зі збільшенням 

концентрації фериту кобальту і температури випалу покриття, внаслідок 

збільшення концентрації кристалічної фази в покритті.  

Слід зазначити, що для всіх досліджуваних серій покриттів СК і СВ 

термостійкість становила не нижче 150 ºС.  

Колір покриттів для двох серій покриттів змінюється в залежності 

від концентрації магнітної добавки від темно-синього (мінімальна 

концентрація) до чорного (максимальна концентрація), що узгоджується 

з даними [230, 231].  

З урахуванням вимог, що пред'являються до покриттів, що 

захищають від дії ЕМВ, були обрані склади магнітних композиційних 

покриттів серій СВ-32 і СК-33, що містять 30 мас. % фериту кобальту, за 

найкращими показниками електромагнітних властивостей. При цьому 

експериментально визначено, що для отримання оптимальних 

експлуатаційних і декоративних властивостей покриттів зі склоподібною 

матрицею температура їх випалу повинна бути не більше 960 ºС, а для 

покриттів з склокристалічною матрицею – 980 ºС.  

Таким чином, з використання факторного планування встановлена 

концентрація електропровідної та магнітної добавок і температурно-



 

часові параметри випалу (табл. 3.14) для отримання електропровідних і 

магнітних керамічних композиційних матеріалів і покриттів, з 

властивостями відповідними ГОСТ 6141-91 (табл. 3.11, 3.12).  

 

Таблиця 3.14 

Значення концентрації та температурно-часових параметрів оптимальних 

складів композиційної кераміки  

Шифр 

складу  

Вміст добавки,  

масс. % 

Час випалу,  

хв.  

Температура випалу, 

ºС 

ККЧ-32 30 30 1060 

СВ-32 30 30 960 

СК-33 30 30 980 

 

Оптимальні значення параметрів випалу знаходяться в межах вимог 

заводської технології.  

Проведені дослідження показали, що шляхом варіювання 

концентрації електропровідного та магнітної добавки і температури 

випалу можна отримати електропровідну і магнітну композиційну 

кераміку з фізико-механічними та експлуатаційними властивостями не 

нижче ГОСТ 6141-91, без істотних змін заводської технології 

термообробки матеріалів.  

 

Практична перевірка результатів планування експерименту  

Важливою умовою отримання електропровідних і магнітних 

керамічних композиційних матеріалів, що володіють ефективними 

захисними властивостями від дії ЕМВ, є збереження в складі продуктів 

випалу електропровідних і магнітних добавок в початковому вигляді.  

З цією метою були проведені рентгенофазові дослідження зразків 

оптимального складу (серія ККЧ-32) з електропровідного добавкою 

карбіду кремнію до випалення і після випалення, штрих-рентгенограми 

яких наведені на рис. 3.13. і 3.14. відповідно.  

Аналізуючи рентгенограми двох зразків, слід зазначити, що карбід 

кремнію не зазнає ніяких перетворень, про що свідчать практично 

однакові інтенсивності піків SiC до і після випалу, що підтверджується 

даними по вивченню питомого об'ємного опору досліджуваної кераміки.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13. Фазовий склад оптимального зразка серії ККЧ до випалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.14. Фазовий склад оптимального зразка серії ККЧ після випалу 

 

Для складу ККЧ-32 значення питомого об'ємного опору має 

значення рівне 1,2∙106 Ом∙м.  

Нами була висунута гіпотеза щодо створення захисних керамічних 

композиційних матеріалів.  

Заздалегідь були обрані діелектричні скломатриці з певними 

заданими властивостями (температура випалу – 940 – 980 ºС; час 

термообробки – 30 хв.; в'язкість – 3,8 – 4,46 Па∙с; вид кристалічної фази – 

діопсид). Всі ці властивості повинні позитивно впливати на процес 

формування покриттів.  

У напрямку створення магнітних керамічних композиційних 

матеріалів ми добиваємося створення дисперсно-ізольованої структури 

матеріалу. З метою встановлення наявності фериту кобальту в покритті і 

2θ, град 

▲– кварц;  

■ – карбід кремнію;  

□ – каолініт; 

 – гідрослюда; 

х – анортит;  

 – кальцит. 

 

 

▲ – кварц;  

■ – карбід кремнію;  

 – плагіоклаз;  

 – мікроклін;  

□ – метакаолініт;  

 – гідрослюда;  

 – склофаза. 

 

2θ, град 

 



 

його розподілу в матеріалі було проведено РФА та досліджена тонка 

структура покриття з використанням електронно-мікроскопічного 

аналізу. Результати досліджень наведені на рис. 3.15 – 3.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.15. Фазовий склад покриття серії СВ-32: 

 – ферит кобальту;  – кристобаліт;  – - кварц;  – склофаза 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Фазовий склад покриття серії СК-33 

 – ферит кобальту;  – кристобаліт;  – -кварц;  – склофаза 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить про наявність фериту 

кобальту в покриттях обох серій. Чіткі рефлекси цієї кристалічної фази 

обумовлені досконалістю кристалічної решітки фериту.  

Слід зазначити, що введення фериту кобальту до складу покриття 

на основі склокристалічних матриць пригнічує масову кристалізацію 

діопсиду, яка відбувається при термообробці фрити 22-14 при цих же 

умовах (швидкісний режим випалу в інтервалі температур 960 – 980 ºС). 

Це призводить до насичення розплаву оксидами кальцію, магнію і 

кремнію, що позитивно впливає на властивості покриття в цілому 

(відбувається збільшення термостійкості – 225 – 250 ºС і мікротвердості 

6849 – 9535 МПа).  

2θ, град 

2θ, град 

525456585
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Рис. 3.17. Мікроструктура покриття серії СВ-32 

1 – діелектрична матриця; 2 – ферит кобальту 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Мікроструктура покриття серії СК-33 

1 – діелектрична матриця; 2 – ферит кобальту 

 

Як видно з рис. 3.17 і 3.18 ферит кобальту в покриттях двох серій 

знаходиться в ізольованому стані і рівномірно розподілений за обсягом 

діелектричної матриці. РФА покриттів та електронно-мікроскопічні 

знімки показують, що в покритті серії СВ-32 знаходиться декілька менша 

кількість фериту кобальту, що підтверджується даними вивчення 

електромагнітних властивостей. Так, нами відзначено зменшення 

магнітної проникності та збільшення питомого об'ємного опору покриття 

серії СВ-32 порівняно з склокристалічним покриттям серії СК-33. Даний 

факт пояснюється зменшенням розміру часток фериту в склоподібному 

покритті і збільшенням товщини прошарків скломатриці за рахунок 

присутності підвищеної кількості агресивного розплаву, що взаємодіє з 

новоутвореною фазою.  

Таким чином, дослідження тонкої структури композиційних 

покриттів з магнітними властивостями підтвердило гіпотезу, що 

найкращі умови для формування покриттів, що включають магнітну 

добавку у вигляді фериту кобальту спостерігається при температурі 960 – 

980 ºС і тривалості 30 хв.  
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Оптимізація складу електропровідної композиційної кераміки  

Згідно з літературними даними, найбільш ефективною захисною 

дією володіють матеріали, у яких значення питомого об'ємного опору має 

мінімальне значення (нижче 106 Ом∙м). Попередніми дослідженнями 

встановлено, що для досліджуваного поля складів композиційної 

кераміки (серія ККЧ) мінімальне значення питомого об'ємного опору, 

якого можна досягти шляхом введення електропровідної добавки (карбід 

кремнію чорний), знаходиться в межах 106 Ом·м.  

У зв'язку з цим були проведені дослідження, спрямовані на пошук 

оптимального складу керамічної маси, яка використовується для 

отримання композиційної кераміки з найменшими показниками питомого 

об'ємного опору (lg ρv, Ом·м) при мінімальних значеннях водопоглинання 

(W, %), вогневої усадки (l, %) та максимального значення межі міцності 

при згині (Rзг, МПа). Вибір оптимального складу проводили з 

використанням симплекс-гратчастого планування (плани Шеффе) [232].  

Шихтовий склад вихідної керамічної маси, що застосовується у 

виробництві плитки для внутрішнього облицювання стін, і 

експериментального складу композиційної кераміки серії ККЧ-32 

наведено у табл. 3.15. 

 

Таблиця 3.15  

Шихтовий склад зразків 

Шифр 

складу  

Масовий вміст компонентів, % 

Глина Пісок  Гранітні відсіви Крейда Плитковий бій SiC 

ОП  43 29 13 8 7 – 

ККЧ-32 33,1 22,3 10,0 6,1 5,4 23,1 

 

Глиниста частина маси представлена глиною Веско-Екстра; 

функцію спіснюючих матеріалів виконували пісок і плитковий бій; в 

якості активного спіснювача використані гранітні відсіви; плавні 

представлені крейдою; у вигляді електропровідного добавки був 

використаний карбід кремнію.  

Для дослідження обрано область технологічних складів в 

псевдотрійній системі крейда – пісок – гранітні відсіви з вершинами в 

точках 1, 3, 5 (табл. 3.16 і рис. 3.19).  

 



 

Таблиця 3.16 

План експерименту 

№ опиту 
Вміст компонентів, масс. % 

Крейда Пісок Гранітні відсіви 

1 80 10 10 

2 43 47 10 

3 5 85 10 

4 5 47 48 

5 5 10 85 

6 48 10 42 

Додаткова точка 

7 31 34 35 

 

В якості граничних умов були прийняті наступний вміст 

сировинних матеріалів (мас. %): глинисті – 43; карбід кремнію – 23; 

плитковий бій – не вводиться; пісок – 10 – 85; гранітні відсіви – 10 – 85; 

крейда – 5 – 80. Шихтовий та хімічний склад досліджуваних керамічних 

мас, відповідних точкам, розташованих на псевдотрійній системі (див. 

рис. 3.19), наведено в табл. 3.17 і 3.18.  
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Рис. 3.19. Розташування симплекс-гратчастого плану на псевдотрійній системі 

 

 

 

 



 

Таблиця 3.17 

Шихтовий склад зразків 

Шифр 

складу 

Вміст компонентів, масс. % 

Глина Пісок  Гранітні відсіви Крейда SiC 

1 43,0 3,4 3,4 27,2 23,0 

2 43,0 16,0 3,4 14,6 23,0 

3 43,0 28,9 3,4 1,7 23,0 

4 43,0 16,0 16,3 1,7 23,0 

5 43,0 3,4 28,9 1,7 23,0 

6 43,0 3,4 14,3 16,3 23,0 

7 43,0 11,6 11,9 10,5 23,0 

 

Випалення всіх зразків проводили при оптимальній температурі 

1060 ºС та тривалість 30 хв. випалу. Для досліджуваних складів були 

вивчені наступні властивості: питомий об'ємний опір (lg ρv, Ом∙м); 

водопоглинання (W, %); межа міцності при згині (Rзг, МПа); вогнева 

усадка (l, %). Результати досліджень наведені в табл. 3.19.  

Отримано нелінійні залежності зазначених властивостей від 

шихтового складу, які описуються поліномом третього порядку: 

 

Y = x1·b1 + x2·b2 + x3·b3 + x1·x2·b4 + x1·x3·b5 + x2·x3·b6 + x1·x2·x3·b7,   (3.20) 

 

де xi – відносна концентрація компонентів суміші;  

    bi – коефіцієнт рівняння регресії 

 

Розрахункові значення коефіцієнтів рівняння регресії наведені в 

табл. 3.20.  

Перевірку адекватності рівнянь регресії здійснювали для кожної 

досліджуваної точки за критерієм Стьюдента, розрахунок проводили за 

формулами, наведеними в [232].  

Рівняння вважалося адекватним, якщо розрахункова величина 

критерію Стьюденту була менше його табличного значення. 

 

 



 

 

 

 

Таблиця 3.18 

Хімічний склад зразків 

Шифр складу  

Вміст оксидів, масс. % 

RO/R2O 

SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO Fe2O3 TiO2 SiC Al C впп 

1 30,26 13,95 0,30 1,03 15,02 0,34 0,51 0,59 22,50 0,25 0,03 15,13 11,55 

2 42,21 14,01 0,30 1,03 8,28 0,32 0,55 0,59 22,50 0,25 0,03 9,77 6,47 

3 54,45 14,07 0,30 1,03 1,39 0,29 0,59 0,59 22,50 0,25 0,03 3,72 1,26 

4 50,24 16,01 0,69 1,82 1,64 0,48 1,09 0,59 22,50 0,25 0,03 3,48 0,84 

5 46,12 17,90 1,06 2,59 1,89 0,67 1,58 0,59 22,50 0,25 0,03 3,39 0,70 

6 37,04 15,64 0,63 1,70 9,41 0,48 0,96 0,59 22,50 0,25 0,03 10,53 4,24 

7 43,33 15,31 0,55 1,55 6,26 0,44 0,89 0,59 22,50 0,25 0,03 7,99 3,72 

 

 



 

 

Таблиця 3.19 

Експериментальні властивості досліджуваних матеріалів 

Шифр 

складу 

Питомий об’ємний опір, 

Ом∙м 

Водо- 

поглинання, 

% 

Межа 

міцності при 

згині, МПа 

Вогнева 

усадка, % 
ρv lg ρv 

ГОСТ 

6141-91 
– 

не більше  

16 % 

не менше  

15 МПа  
– 

1 3,78·106 6,58 17,82 12,51 0,12 

2 6,87·106 6,84 14,19 13,78 0,82 

3 3,50·106 6,54 11,17 14,54 4,53 

4 5,77·105 5,76 10,97 24,65 2,26 

5 8,83·105 5,95 10,82 22,34 2,68 

6 9,44·106 6,98 17,41 14,26 0,10 

7 5,77·106 6,76 13,93 15,95 0,54 

 

 

Таблиця 3.20 

Коефіцієнти рівняння регресії 

Коефі-

цієнт 

Властивості 

lg ρv, Ом∙м  W, %  Rзг, МПа l, % 

b1 5,95 10,82 22,31 2,68 

b2 6,58 17,84 11,56 0,12 

b3 6,54 11,17 14,55 4,53 

b4 2,86 12,32 -10,60 -5,2 

b5 -1,94 -0,10 24,72 -5,38 

b6 1,12 -1,26 2,72 -6,02 

b7 4,77 -15,24 -55,25 -1,59 

 

Ізолінії фізико-механічних властивостей в системі крейда – пісок – 

гранітні відсіви наведені на рис. 3.20.і 3.21. 

На діаграмах, наведених на рис. 3.20 і 3.21, виділені області 

оптимальних складів, для яких характерно знижене значення питомого 

об'ємного опору, водопоглинання, вогневої усадки і підвищене значення 

межі міцності при згині.  
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Рис. 3.20. Ізолінії властивості матеріалів серії ККЧ: 

1 – питомий об’ємний опір lg ρv, Ом·м; 

2 – межа міцності при згині Rизг, МПа 

 

Як видно з наведених рисунків, з збільшенням вмісту крейди в 

досліджуваних складах відбувається збільшення водопоглинання 

композиційної кераміки та зменшення її межі міцності при згині. Це 

пояснюється, тим, що відбувається дисоціація кальційвмісного матеріалу 

з виділенням СО2, внаслідок чого у складі композиції збільшується 

об'ємна частка газової фази, яка сприяє знеміцненню структури 

матеріалу.  
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Рис. 3.21. Ізолінії властивостей матеріалів серії  ККЧ 

1 – водопоглинання W, %; 

2 – вогнева усадка l, % 

 

Підвищення питомого об'ємного опору досліджуваної кераміки зі 

збільшенням вмісту крейди також пов'язане з знеміцненням структури 

керамічного матеріалу, внаслідок її підвищеної пористості.  

Як відомо, утворення нових кальційвмісних кристалічних фаз – 

силікатів і алюмосилікатів – відбувається з меншою зміною об’єму, ніж 

поліморфний перехід кварцової складової маси з утворенням 

кристобаліту, що може пояснити знижені значення вогневої усадки при 

збільшенні концентрації крейди в досліджуваних складах.  

 

 



 

 

Зниження водопоглинання та збільшення межі міцності при згині в 

досліджуваних складах відбувається з наближенням до максимального 

значення вмісту в масі піску та гранітних відсівів. При спіканні 

композиційної кераміки алюмосилікатний розплав складається з простих 

катіонів (K+, Na+, Ca2+ і т.д.) та складних аніонів SixAlyO
2-

7. Ці великі 

малорухомі комплекси зі збільшенням змісту «активного спіснювача» – 

гранітних відсівів – стають більш активними, завдяки тому, що розплав 

збагачується рухомими катіонами, які, взаємодіючи з аніонами, дроблять 

кремнійкисневі комплекси, роблячи їх меншими та рухливими, що значно 

інтенсифікує ступінь спікання матеріалу [233 – 237].  

На досліджувані властивості впливає і співвідношення RO/R2O. З 

табл. 3.20 видно, що мінімальне значення даний коефіцієнт проявляє в 

точках 4 і 5. Аналізуючи експериментальні дані, наведені на рис. 3.17 і 

3.18 знаходимо, що це співвідношення має бути рівним 0,7 – 0,84 для 

отримання керамічного композиційного матеріалу з мінімальною 

величиною питомого об'ємного опору, водопоглинання, вогневої усадки 

і максимальним значенням межі міцності при згині [233].  

Збільшення кількості рідкої фази за рахунок підвищеного вмісту 

плавнів сприяє ущільненню маси шляхом в'язкої течії і зближенню зерен 

спіснювача, що супроводжується їх взаємовигідним зміщенням і 

зменшенням міжзереної порожнечі, в результаті чого зменшується 

водопоглинання зразків (рис. 3.18) [235].  

На підставі проведених досліджень, в якості оптимального обраний 

склад, відповідний точці 4 (рис. 3.16), оскільки він характеризується 

мінімальним значенням питомого об'ємного опору при максимальних 

параметрах фізико-механічних властивостей.  

Аналізуючи залежності, наведені на рис. 3.17 і 3.18, необхідно 

відзначити, що введення крейди в кількості 5 – 10 мас. % дозволяє 

отримати композиційну кераміку з мінімальною усадкою і відповідними 

ГОСТ 6141-91 показниками водопоглинання та межі міцності при згині. 

Отже, згідно з даними авторів [233], можна стверджувати, що така 

композиційна кераміка буде мати велику термостійкістю.  

В результаті проведеного експерименту отримані наступні 

математичні моделі властивостей керамічного композиційного матеріалу 

залежно від вмісту в ньому основних сировинних компонентів:  

 



 

 

321323121321 77,412,194,186,254,658,695,5 xxxxxxxxxxxxY
v


; 

(3.21) 

321323121321 24,1526,11,032,1217,1184,1782,10 xxxxxxxxxxxxYW  ; 

(3.22) 

321323121321 25,5572,272,2460,1055,1456,1131,22 xxxxxxxxxxxxY
изгR   

(3.23) 

321323121321 59,102,638,520,553,412,068,2 xxxxxxxxxxxxYl  . (3.24) 

 

На діаграмах, наведених на рис. 3.17 і 3.18, виділені області 

оптимальних складів композиційної кераміки, що знаходиться в таких 

межах: пісок – 7,5 – 16,5 мас. %; гранітні відсіви – 10,5 – 21 мас. %; крейда 

– 1,5 – 3 мас. %. Що стосується глини і карбіду кремнію, то їх кількість 

складає 47 і 23 мас. % відповідно.  

На підставі проведених досліджень встановлено оптимальний 

склад (табл. 3.17 склад № 4), для якого характерні знижене значення 

питомого об'ємного опору (зниження питомого об'ємного опору 

відбувається до 5,77·105 Ом·м) та підвищені значення фізико-механічних 

властивостей (табл. 3.19).  

 

 

3.4. Розробка технологічних параметрів виробництва 

електропровідної композиційної кераміки  

Питомий об'ємний опір електропровідної композиційної кераміки 

залежить головним чином від типу електропровідної добавки (провідник, 

напівпровідник). Важливу роль в регулюванні провідності відіграє 

характер розподілу добавки в обсязі діелектричної матриці 

(рівномірність, оптимальність розміру зерен, наявність контактів між 

електропровідними частинками, структурні мотиви).  

На розподіл електропровідної добавки в об’ємі, перш за все, 

впливають технологічні чинники: розмір частинок електропровідної 

добавки, спосіб приготування, час усереднення сировинних матеріалів, 

тиск пресування та режим випалу.  

При вивченні впливу технологічних параметрів на властивості 

композиційного матеріалу необхідно вирішити наступні завдання:  

- вивчити вплив фракційного складу карбіду кремнію на питомий 



 

 

об'ємний опір та фізико-механічні властивості композиційної кераміки;  

- визначити оптимальний спосіб приготування керамічної 

композиційної маси та підвищити ступінь однорідності змішування 

компонентів у композиції;  

- встановити оптимальний тиск пресування електропровідної 

композиційної кераміки;  

- вивчити вплив дворазового режиму випалу на питомий об'ємний 

опір та фізико-механічні властивості композиційної кераміки;  

- отримати електропровідний матеріал з одночасно високими 

значеннями фізико-механічних властивостей та мінімальним значенням 

питомого об'ємного опору;  

- отримати достатню для виробництва відтворюваність основних 

властивостей композиційної кераміки.  

 

Вплив фракційного складу карбіду кремнію на властивості 

електропровідної композиційної кераміки  

Відомо, що, змінюючи дисперсність електропровідної добавки, 

можна впливати на питомий об'ємний опір композиції і, отже, ступінь 

захисної дії матеріалу від впливу ЕМВ [25, 69, 238].  

Підвищення ступеня дисперсності вихідних компонентів при 

виробництві керамічних матеріалів значною мірою інтенсифікує процес 

спікання, внаслідок збільшення питомої поверхні, тобто підвищення 

контактної поверхні взаємодіючих частинок. Використовуючи цей 

фактор, можна знизити температуру спікання, зменшити початкову 

міжзереної порожнистість і отримати матеріал однорідної структури з 

оптимальними фізико-механічними властивостями [239].  

Для досліджень взято оптимальний склад № 4, наведений у табл. 

3.17, до складу якого вводили карбід кремнію з розміром частинок 60 – 

1000 мкм. Температура випалу становила 1060 ºС, загальна тривалість – 

30 хв. Результати досліджень наведені на рис. 3.22.  

З рис. 3.22 видно, що зі збільшенням розміру часток карбіду 

кремнію питомий об'ємний опір і водопоглинання збільшуються, а межа 

міцності при згині зменшується. Погіршення вищенаведених 

властивостей відбувається внаслідок того, що розмір часток наповнювача 

стає набагато більшим часток діелектричної матриці, тому не 

відбувається утворення контактів між частинками електропровідного 



 

 

наповнювача, а при максимальному розмірі частинок карбіду кремнію 

(1000 мкм) структурні мотиви розподілу наповнювача слабо розвинені.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22. Вплив розміру частинок карбіду кремнію  

на властивості композиційної кераміки 

 

Зміна всіх властивостей матеріалу відбувається плавно з незначним 

градієнтом протягом досліджуваного інтервалу дисперсності 

наповнювача. Найбільшою мірою властивості матеріалу змінюються в 

залежності від величини часток добавки в межах 60 – 200 мкм. З 

урахуванням того фактора, що оптимальним технологічним параметром 

для діелектричної матриці є розмір часток рівний 60 мкм, оптимальним 

розміром частинок карбіду кремнію також слід вважати величину 60 мкм.  

 

Вплив способу приготування сировинних компонентів на 

властивості електропровідної композиційної кераміки  

Процес перемішування компонентів діелектричної матриці і 

електропровідного наповнювача – один з найбільш відповідальних етапів 

в технології електропровідної кераміки, так як від однорідності суміші 

залежить електропровідність та фізико-механічні властивості композиції 

[69, 238, 240]. Тому досліджені два принципово різні способи отримання 

композиційної кераміки – сухий і шлікерний.  

Технологічні схеми, за якими були проведені дослідження, 

наведено на рис. 3.23 і 3.24. Для досліджень було взято оптимальний 

склад № 4, наведений у табл. 3.17. Приготування зразків здійснювали за 

схемами, наведеними на рис. 3.23 і 3.24.  
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Технологічні параметри приготування досліджуваних зразків 

складали: перемішування сировинних компонентів – 60 хв., вологість 

пресспорошків – 6,2 %, температура випалу – 1060 ºС, тривалість 

випалення – 30 хв. Властивості зразків отриманих за технологічними 

схемами, наведеними на рис. 3.23, 3.24, наведені в табл. 3.21.  

 

Сировинні матеріали Електропровідна 

добавка

Помел

Змішування компонентів 

Зволоження шихти

Напівсухе пресування

Сушка зразків

Випал зразків

Дослідження властивостей 

зразків  

Рис. 3.23. Схема приготування зразків сухим способом 

 

Аналізуючи дані табл. 3.21, необхідно зазначити, що властивості 

зразків, приготованих по шлікерному способу, відрізняються кращими 

властивостями від зразків, приготованих по сухому способу. Даний факт 

пояснюється тим, що в разі шлікерного способу підготовки маси 

досягається більш рівномірний розподіл часток карбіду кремнію в об’ємі, 

підвищена щільність матеріалу, і, як наслідок, – знижений питомий опір і 

поліпшені фізико-механічні властивості.  

У разі сухого способу підготовки маси відбувається комковання 

суміші, ускладнюється процес гомогенізації суміші, і погіршуються 

властивості готового продукту. На підставі проведених досліджень для 

подальшого використання був обраний шлікерний спосіб отримання 

електропровідної кераміки.  



 

 

 

Сировинні компоненти
Електропровідна 

добавка

Помел

Змішування компонентів та отримання шлікеру 

Обезвожування компонентів та отримання шлікеру

Напівсухе пресування

Сушка зразків

Випал зразків

Дослідження властивостей 

зразків

Вода

 
Рис 3.24. Схема приготування зразків шлікерним способом   

 

Таблиця 3.21 

Властивості досліджуваних зразків в залежності від способу приготування 

сировинних компонентів  

Спосіб 

приготування 

зразків 

Властивості 

Питомий об’ємний опір, Ом∙м Водопо- 

глинання, % 

Межа міцності 

при згині, МПа ρv lg ρv 

Сухий  8,94∙105 5,95 12,48 20,71 

Шлікерний  5,77∙105 5,76 11,00 24,65 

 

Вплив тривалості перемішування сировинних компонентів на 

властивості електропровідної композиційної кераміки  

З літературних даних відомо [69, 238], що тривалість 

перемішування сировинних компонентів впливає на питомий об'ємний 

опір композиції. Тому були проведені дослідження спрямовані на 

вивчення впливу тривалості перемішування в інтервалі 20 – 70 хв. на 

питомий об'ємний опір та фізико-механічні властивості композиційної 

кераміки.  

Приготування зразків здійснювалося за схемою, наведеною на рис. 

3.24, температура випалу досліджуваних зразків становила 1060 ºС, 



 

 

тривалість 60 хв. Результати досліджень наведені на рис. 3.25. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.25. Залежність досліджуваних властивостей композиційної кераміки від 

тривалості перемішування сировинних компонентів 

 

Як випливає з літературних даних [69], момент найвищої 

однорідності суміші збігається з моментом зростання питомого об'ємного 

опору, тобто з перегином на кривій впливу тривалості перемішування на 

питомий об'ємний опір (рис. 3.25). З рис. 3.25 видно, що найбільш 

оптимальним часом перемішування, з точки зору отримання 

мінімального значення питомого об'ємного опору, водопоглинання і 

максимального значення межі міцності при згині, є час перемішування – 

60 хв.  

Збільшення тривалості перемішування понад 60 хв. практично не 

впливає на досліджувані властивості. Тому оптимальним часом 

перемішування було вибрано час 60 хв. Що стосується інших 

досліджуваних властивостей – водопоглинання та межа міцності при 

згині, – то їх значення знаходяться в допустимих межах ГОСТу.  

Зменшення питомого об'ємного опору та водопоглинання і 

збільшення межі міцності при згині зі збільшенням тривалості 

перемішування пояснюється більш рівномірним розподілом карбіду 

кремнію в об’ємі керамічної маси.  

Зокрема, при мінімальному часі перемішування частинки карбіду 

кремнію утворюють невеликі конгломерати нерівномірної зернистості, а 

при максимальному часі перемішуванні частинки карбіду кремнію 
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утворюють контактну структуру, за рахунок якої і відбувається зниження 

питомого об'ємного опору та поліпшення фізико-механічних 

властивостей.  

 

Вплив тиску пресування суміші на властивості 

електропровідної композиційної кераміки  

Тиск пресування, як і масова концентрація карбіду кремнію, 

визначає питомий об'ємний опір та фізико-механічні характеристики 

композицій [69, 238, 239].  

Процес пресування електропровідних керамічних композиційних 

матеріалів – один з найважливіших технологічних етапів. В даний час 

плитки для внутрішнього облицювання стін виготовляють напівсухим 

способом з прес-порошку вологістю 6 – 8 % при питомому тиску 10 – 20 

МПа.  

Для досліджень було взято оптимальний склад № 4, наведений у 

табл. 3.17. Вивчення впливу тиску пресування на питомий об'ємний опір, 

водопоглинання та межу міцності при згині проводили в інтервалі 5 – 35 

МПа.  

Залежність питомого об'ємного опору та фізико-механічних 

властивостей композиційної кераміки від тиску пресування  наведено на 

рис. 3.26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.26. Залежність питомого об’ємного опору, водопоглинання та межі міцності при 

згині композиційної кераміки від тиску пресування 

Відомо [69, 239], що при динамічному або статичному пресуванні 

електропровідних сумішей відбувається зближення частинок 
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дисперсного електропровідного наповнювача (у нашому випадку – 

карбіду кремнію), що покращує умови контактування і зменшує 

перехідний опір між ними, що й пояснює зменшення питомого об'ємного 

опору досліджуваної кераміки зі збільшенням тиску пресування.  

Це дозволяє отримати композицію зі стабільною електричною 

провідністю при мінімальному вмісті провідної добавки.  

Як видно з рис. 3.26, зі збільшенням тиску пресування відбувається 

зменшення питомого об'ємного опору і зменшення водопоглинання при 

одночасному збільшенні межі міцності при згині композиції. Зменшення 

питомого об'ємного опору обумовлено зниженням контактного опору між 

частинками електропровідної добавки, за рахунок збільшення площі 

контактування частинок карбіду кремнію. При тисках пресування понад 

25 МПа зміна питомого об'ємного опору, межі міцності при згині та 

водопоглинання композиції відбувається незначно, тому оптимальним 

слід вважати тиск пресування, що дорівнює 25 МПа.  



 

ГЛАВА 4. СИНТЕЗ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ, ЩО 

ЕКРАНУЮТЬ ЕМВ 

 

4.1. Отримання електропровідних нефритованних покриттів по 

кераміці  

Отримання електропровідних покриттів по кераміці ускладнено 

використанням електропровідних добавок через протікання хімічних 

реакцій між діелектричною матрицею і електропровідною добавкою, 

таких як окислення, вигоряння та ін. при термообробці покриттів.  

Результатом перебігу таких реакцій є підвищення питомого 

об'ємного опору композиції, погіршення експлуатаційних та естетичних 

властивостей. Наслідком цих процесів є також неузгодженість ТКЛР 

компонентів суміші, що викликає виникнення механічних напружень, що 

пригнічують провідні властивості за рахунок утворення мікротріщин в 

матеріалі. Тому значний інтерес представляє дослідження можливості 

використання як електропровідної добавки металевих оксидів Fe2O3, 

TiO2, NiO, CoO, ZnO, Cr2O3 [87, 241 – 243].  

Однак, за даними [244], такі оксиди як Fe2O3, ZnO, NiO та ін. 

знижують питомий опір глазурі максимум на 2 – 3 порядки, і при цьому 

відбувається розкид значень, що є неприпустимим фактором при 

створенні покриттів, що захищають від дії ЕМВ [241].  

Автори [244] підкреслюють, що низьке, стабільне значення 

питомого опору можна отримати з суміші: 60 – 70 мас. % звичайних 

матеріалів – кварцу, польового шпату та інших, які є склоподібною 

основою, і 40 – 30 мас. % металевих оксидів – Fe2O3, NiO, CoO, Cr2O3 та 

ін. в різних поєднаннях: Fe2O3 – NiO, Fe2O3 – CoO, Fe2O3 – Cr2O3, Fe2O3 – 

NiO – CoO, Fe2O3 – CoO – Cr2O3.  

Зазначені суміші при відповідній термообробці створюють 

кристалічні утворення (відповідні шпінелі), які і обумовлюють основні 

властивості глазурі цього типу.  

Крім зниження питомого об'ємного опору, вищенаведені оксиди 

використовуються також як компоненти, що фарбують, впливаючи на 

колірні характеристики матеріалу [133].  

Дослідженнями [244] встановлено, що концентрація сумарного 

вмісту металевих оксидів для одержання покриттів з мінімальним 

питомим об'ємним опором повинна знаходитися в межах 30 – 40 мас. %. 



 

Вже при 20 мас. % спостерігається помітне зниження питомого опору, 

однак це зниження носить найбільш нестабільний характер (межі 

коливань 2,5 порядку).  

Склади, що містять більше 40 мас. % оксидів, використовувати не 

представляється можливим, тому що вони викликають масову 

кристалізацію скломатриці, що призводить до забруднення поверхні в 

процесі експлуатації покриття.  

Дослідження проводилися на розробленому раніше [133] 

нефриттованному покритті 77-2, що характеризується підвищеними 

характеристиками зносостійкості і термостійкості. Дане покриття надалі 

буде виступати в якості діелектричної матриці. З метою зниження 

питомого об'ємного опору керамічного покриття були вибрані наступні 

поєднання оксидів полівалентних металів: Fe2O3 – CoO, Fe2O3 – NiO, 

Fe2O3 – Cr2O3, які вводили в кількості 40 мас. %. Шихтовий та хімічний 

склад покриттів наведено у табл. 4.1 і 4.2.  

 

Таблиця 4.1 

Шихтовий склад покриття 

Сировинні матеріали 
Вміст, мас. % 

77-2 77-2ЖК 77-2ЖН 77-2ЖХ 

Каолін глуховецький 20 18 18 18 

Глина андріївська 10 9 9 9 

Фрита 13-14 35 33 33 33 

Гранітні відсіви 35 – – – 

Fe2O3 –  30 30 30 

CoO – 10 – – 

NiO – – 10 – 

Cr2O3 – – – 10 

 

Шихтові суміші для синтезу подрібнювали в кульових млинах до 

залишку 0,5 % на ситі 10000 отв/см2. Покриття наносили на керамічну 

основу та здійснювали випал в лабораторній печі при температурі  

1050 ºС і тривалості 60 хв. 

Після термообробки експериментальних покриттів була проведена 

візуальна оцінка їх поверхні, яка відображена в табл. 4.3. 

Експериментальні дані про вплив оксидів Fe2O3 – NiO, Fe2O3 – CoO, Fe2O3 

– Cr2O3 на питомий об'ємний опір покриттів наведені в табл. 4.3. 

 



 

Таблиця 4.2  

Хімічний склад покриттів 

Оксид 
Вміст, масc. % 

77-2 77-2ЖК 77-2ЖН 77-2ЖХ 

SiO2 57,89 32,40 32,40 32,40 

Al2O3 19,69 13,27 13,27 13,27 

B2O3 5,41 5,12 5,12 5,12 

K2O 3,85 1,56 1,56 1,56 

Na2O 1,12 0,04 0,04 0,04 

CaO 5,50 4,32 4,32 4,32 

MgO 4,46 3,71 3,71 3,71 

TiO2 0,15 0,15 0,15 0,15 

Fe2O3 1,93 29,67 29,67 29,67 

CoO –  9,76 – – 

NiO – – 9,76 – 

Cr2O3 – –  9,76 

 

Таблиця 4.3  

Результати візуальної оцінки та значень питомого об’ємного опору покриттів 

Шифр 

складу 
Опис поверхні зразків 

Питомий об’ємний 

опір ρv, Ом·м 

77-2 
Хороше зчеплення з керамічною основою, 

матова поверхня, колір білий 
3,30∙108 

77-2ЖК 
Задовільне зчеплення з керамічною основою, 

колір чорний з блиском гематиту 
6,20∙102 

77-2ЖН 
Хороше зчеплення з керамічною основою, колір 

сірий з блиском гематиту 
2,3∙104 

77-2ЖХ 

Задовільне зчеплення з керамічною основою, 

матова поверхня, колір сірий з зеленими 

вкрапленнями 

5,4∙104 

 

Аналізуючи ці дані у взаємозв'язку з фазовим складом покриттів 

(табл. 4.4) та термомеханічними властивостями (табл. 4.5), можна 

стверджувати наступне.  

У присутності склофази і модифікуючих оксидів полівалентних 

металів відбувається реакція між сировинними компонентами в розплаві, 

в результаті чого формуються шпінелеподібна сполука складного складу, 

що підтверджується проведеним РФА.  

У складі 77-2ЖК в продуктах випалу присутній магнетит, що має 

питомий опір 10-4 Ом·м. Наявність новоутворень у вигляді провідної 



 

кристалічної фази (магнетит) призводить до зниження питомого 

об'ємного опору та зміцнення склокристалічних покриттів. Поряд із 

зазначеними вище процесами відбувається формування хромофорної 

фази, що дозволяє досягти ефекту фарбування напівфритованних 

покриттів за рахунок введення оксидів заліза, кобальту, нікелю, хрому.  

 

Таблиця 4.4 

Дані РФА для експериментальних покриттів 

Найменування фаз 77-2ЖН 77-2ЖК 77-2ЖХ 

Кварц SiO2 + + + 

Кристобаліт SiO2 – + + 

Польові шпати R2O(RO)Al2O3SiO2 – + – 

NiO + – – 

CoO – + + 

Fe2O3 + + + 

Cr2O3 – – + 

Форстерит Mg2SiO4 + + + 

Фаяліт Fe2SiO4 + + + 

Магнетит Fe3O4 – + – 

Склофаза + + + 

FeAl2O4 + + + 

MgFeAlO4 + – – 

Mg(Al,Fe)2O4 – + – 

 

Таблиця 4.5 

Експериментальні властивості досліджуваних покриттів 

Найменування 

властивостей 

Шифр складу 

77-2 77-2ЖК 77-2ЖН 77-2ЖХ 

ТКЛР α·106, К-1 5,1 4,65 4,68 5,2 

Твердість по Моосу 7 7 7 7 

Термостійкість, ºС 350 350 350 350 

 

З одного боку, знижені значення питомого об'ємного опору 

пояснюються тим, що в покриттях після термообробки синтезуються 

шпінель ні сполуки з групи феритів, що сприяють створенню ефекту 

електропровідності композиції. З іншого боку, знижене значення 

питомого об'ємного опору пояснюється тим, що шпінель ні сполуки в 

покритті становлять безперервний ланцюг кристалів, які не роз'єднанні 

склофазою, що узгоджується з даними авторів [244].  



 

Шпінель ні сполуки, як відомо, мають електронний характер 

провідності, що і визначає електронний характер провідності 

досліджуваних покриттів.  

Як показали дослідження проведені авторами [244], в 

напівпровідний глазурі із загальним вмістом введених металевих оксидів 

30 – 40 мас. %, де переважна кристалічна фаза має структуру шпінелі, 

частка іонної провідності незначна (до 5 %). Тому можна стверджувати, 

що досліджуване покриття складу 77-2ЖК має електронний тип 

провідності.  

Необхідно відзначити, що в електропровідних покриттях можна 

замінити дорогі оксиди кобальту, нікелю та хрому техногенними 

відходами відповідних складів, що істотно знизить собівартість готової 

продукції.  

Таким чином, проведені дослідження показали можливість 

отримання покриттів по кераміці, що володіють зниженим значенням 

питомого опору і комплексом підвищених фізико-механічних показників 

при одночасному синтезі фарбувальниої фази у вигляді складних 

шпінеліподібних і польовошпатових сполук в умовах інтенсифікованій 

термообробки. Отримані покриття можна застосовувати для створення 

захисних керамічних матеріалів.  

Завданням наступних досліджень був пошук оптимального складу 

покриття по кераміці для створення щільної оплавленій поверхні, 

ізолюючої керамічний матеріал від взаємодії з окисною атмосферою в 

процесі випалу та наданню композиту високих експлуатаційних 

властивостей.  

У табл. 4.6 і 4.7 наведено хімічний склад та властивості фрит, на 

основі яких розроблялися склади ізолюючих покриттів, що наведено в 

табл. 4.8.  

 

Таблиця 4.6 

Хімічний склад фрит 

Шифр  

складу 

Вміст оксидів, мас. % 

SiO2 Al2O3 B2O3 Na2O K2O CaO MgO 

13-14 49 10 15 – 4 12 10 

22-14 55 2 17 4 – 12 10 

38-19 55 2 22,7 6,3 4 – 10 

 



 

Таблиця 4.7  

Характеристика властивостей фрит 

 

Таблиця 4.8 

Шихтовий та хімічний склад досліджуваних покриттів 

Сировинні матеріали 
Шифр складу 

77-2 77-3 77-4 

Каолін глуховецький 20 20 20 

Глина андріївська 10 10 10 

Фрита 13-14 35 – – 

Фрита 22-14  –  35 – 

Фрита 38-19 – – 35 

Гранітні відсіви 35 35 35 

Оксиди Вміст, мас. % 

SiO2 57,89 60,05 60,05 

Al2O3 19,69 16,80 16,80 

B2O3 5,41 6,13 8,19 

K2O 3,85 2,41 3,85 

Na2O 1,12 2,57 3,4 

CaO 5,50 5,5 1,17 

MgO 4,46 4,46 4,46 

TiO2 0,15 0,15 0,16 

Fe2O3 1,93 1,93 1,93 

 

Вибір складів фрит 13-14, 38-19, 22-14, розроблених раніше, 

проводився з урахуванням комплексу структурно-чутливих коефіцієнтів, 

що дозволяють прогнозувати стан склоподібних матеріалів та отримувати 

скло із заданим ступенем кристалізації, а також виходячи з розрахункових 

показників, що характеризують в'язкість і поверхневі властивості 

склофази.  

Експеримент проводили в трьох напрямках: у першому випадку як 

фрити в напівфритованном покритті використовували складу 13-14 з 

мінімальним вмістом агресивного оксиду бору, у другому – склад 22-14, 

у якого знижена в'язкість та максимальна кристалізаційна здатність, а в 

Шифр 

складу 

Структурні коефіцієнти Розрахунковий 

ТКЛР·106, град-1 

В’язкість 

lg η, Па·с 

Поверхневий 

натяг, Н/м Кпр ψb f Si Ккр 

22-14 2,17 0,782 0,29 4,21 6,21 3,8 0,342 

38-19 2,0 0,61 0,32 2,22 6,43 4,14 0,342 

13-14 2,03 1,025 0,365 1,59 4,98 4,46 0,364 



 

третьому – склад 38-19, що відрізняється зменшеним вмістом рухомих 

катіонів, які переносять вільний кисень в розплаві.  

Планування експерименту проводили за такими факторами: 

тривалість та температура випалу, що змінюються в наступних межах:  

- тривалість випалення від 30 до 60 хв. з кроком 15 хв.;  

- температура випалу – від 1000 до 1080 ºС з кроком 40 ºС.  

Вихідні дані для кодування факторів наведені в табл. 4.9 відповідно 

до плану-матриці експерименту в кодових змінних. 

 

Таблиця 4.9 

Вихідні дані для складання плану експерименту досліджуваних покриттів 

Інтервал варіювання та рівень 

факторів 

Температура випалу, 
оС 

Тривалість випалу, 

хв. 

Нульовий рівень Хj = 0 1040 45 

Інтервал варіювання δi 40 15 

Нижній рівень Хj = -1 1000 30 

Верхній рівень Хj = +1 1080 60 

Кодове значення Х1 Х2 

 

Нульовим рівнем факторів вибрали центр інтервалу, в якому 

передбачалося проведення експерименту. В якості відгуку розглядалися 

наступні властивості: водопоглинання – Y1; пористість – Y2.  

Обробка результатів планованого експерименту проводилася за 

допомогою ЕОМ та пакету прикладних програм «Si» розроблених на 

кафедрі ХТКС в УДХТУ.  

На підставі експериментальних даних отримані рівняння регресії, 

що адекватно описують експериментальні дані. Параметри регресійних 

моделей для кожного відгуку наведені в табл. 4.10.  

Рівняння регресії приведені нижче: 

- серія 77-2: 

  - водопоглинання (W, %):  

 

2

2

2

12121 350,0365,0530,0600,0005,1313,1 xxxxxxYW  ;  (4.1) 

 

  - пористість (П, %):  

 

2

2

2

12121 666,0221,0380,1954,1043,2161,2 xxxxxxYП  ;  (4.2) 



 

Таблиця 4.10 

Параметри регресійних моделей для визначення  

властивостей покриттів по кераміці 

Серія  Найменування відгуку 
Коефіцієнти регресії 

b0 b10 b20 b12 b11 b22 

77-2 
Водопоглинання, Y1, % 1,313 -1,005 -0,600 0,530 -0,365 0,350 

Пористість, Y2, % 2,161 -2,043 -1,954 1,380 0,221 0,666 

77-3 
Водопоглинання, Y1, % 0,879 -1,064 -0,437 0,354 0,426 0,113 

Пористість, Y2, % 2,681 -1,957 -1,578 1,001 0 0 

77-4 
Водопоглинання, Y1, % 1,659 -1,080 -0,907 0,665 0 0 

Пористість, Y2, % 2,697 -1,709 -1,483 1,100 -0,718 0,738 

 

- серія 77-3: 

  - водопоглинання (W, %):  

 

2

2

2

12121 113,0426,0354,0437,0064,1879,0 xxxxxxYW  ;  (4.3) 

 

  - пористість (П, %):  

 

2121 001,1578,1957,1681,2 xxxxYП  ;   (4.4) 

 

- серія 77-4: 

  - водопоглинання (W, %):  

 

2121 665,0907,0080,1659,1 xxxxYW  ;   (4.5) 

 

  - пористість (П, %):  

 

2

2

2

12121 738,0718,0100,1483,1709,1697,2 xxxxxxYП  .  (4.6) 

 

Графічна інтерпретація регресійних моделей у вигляді контурних 

кривих поверхонь відгуку приведено на рис. 4.1 – 4.3.  

З представлених рисунків видно, що досліджувані склади 

характеризуються малими значеннями водопоглинання та пористості в 

усьому досліджуваному інтервалі температур і часу, що є позитивним 

фактором при створенні високотермостійких, а, отже, і довговічних 

ангобоподібних покриттів по кераміці.  
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Рис. 4.1. Вплив тривалості та температури випалу  

на властивості покриття серії 77-2  

 

Аналізуючи дані рис. 4.1 – 4.3, необхідно зазначити, що для всіх 

зразків водопоглинання та пористість одночасно зменшуються з 

підвищенням температури випалу. Дані, наведені на рисунках, 



 

дозволяють прогнозувати отримання на основі всіх досліджуваних 

складів покриттів по електропровідній кераміці з високою щільністю та 

термостійкістю.  
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Рис. 4.2. Вплив тривалості та температури випалу  

на властивості покриття серії 77-3 
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Рис. 4.3. Вплив тривалості та температури випалу  

на властивості покриття серії 77-4 

 

Відомо [39], що при швидкісних режимах випалу співвідношення 

RO/R2O в керамічному матеріалі, що забезпечує його спікання має 

коливатися від 0,25 – 0,5 до 1,5 – 2. У нашому випадку така величина 

співвідношення забезпечує не тільки необхідну кількість розплаву, але і 



 

його оптимальну в'язкість, при якій не відбувається взаємодія покриття з 

карбідом кремнію. Для досліджуваних складів були розраховані 

структурні показники покриттів та співвідношення RO/R2O, значення 

яких наведені в табл. 4.11  

 

Таблиця 4.11  

Розрахункові властивості покриттів 

Шифр  

складу 

Показники 

fsi Структурна формула RO / R2O 

77-2 0,329 [AlO4]∙[AlO6] 2 

77-3 0,315 [AlO4]∙[BO3] 1,17 

77-4 0,319 [AlO4]∙[BO3]∙[BO4] 0,5 

 

Розглядаючи наведені розрахункові показники складів покриттів, 

необхідно вказати на той факт, що в кожному випадку структура покриття 

формується в різних умовах. Склади 77-2 та 77-3, судячи з їх структурної 

формули, схильні до утворення розплаву, який кристалізується, а в складі 

77-4 можливе утворення підвищеної кількості розплаву. Проте значення 

показників fsi = 0,319 та RO/R2O = 0,5 для цього складу свідчить про 

можливе підвищення в'язкості розплаву, що сприятиме отриманню більш 

однорідної текстури покриття. На підвищення в'язкості розплаву в складі 

77-2 буде також впливати наявність алюмінію в шестерній координації, 

але показник RO/R2O = 2 свідчить про стимулювання процесу плавлення 

в даному покритті. Склад 77-3 характеризується середніми значеннями 

показників fsi та RO/R2O, однак звертає на себе увагу структурна формула 

стану оксидів [AlO4]∙[BO3], внаслідок чого можна очікувати формування 

ліквуючого розплаву зі зниженою в'язкістю, що може негативно впливати 

на результуючі властивості покриттів. Результати візуальної оцінки 

випалених зразків представлені в табл. 4.12.  

В якості покриттів, що добре узгоджуються з електропровідного 

керамікою оптимального складу та характеризуються відсутністю дефектів 

і хорошим розливом по поверхні керамічної основи, були обрані:  

- склокристалічне – 77-2, (температура випалу – 1040 ºС, тривалість 

випалу 30 хв.);  

- склоподібне – 77-4, (температура випалу – 1040 ºС,  тривалість 

випалу – 30 хв.).  

Таблиця 4.12 



 

Візуальна оцінка покриттів по кераміці після випалу 

Шифр 

складу 
Колір покриття Поверхня покриття Пороутворення 

77-2-1 світло-сірий  склоподібна + 

77-2-2 світло-сірий  склоподібна  + 

77-2-3 світло-коричневий  ангобоподібна  – 

77-2-4 коричневий  ангобоподібна – 

77-2-5 світло-сірий  склоподібна + 

77-2-6 світло-коричневий  ангобоподібна – 

77-2-7 світло-сірий  склоподібна + 

77-2-8 світло-коричневий ангобоподібна – 

77-2-9 світло-коричневий склоподібна + 

77-3-1 світло-сірий склоподібна + 

77-3-2 світло-сірий склоподібна + 

77-3-3 коричневий склоподібна + 

77-3-4 коричневий ангобоподібна – 

77-3-5 світло-сірий склоподібна + 

77-3-6 коричневий ангобоподібна – 

77-3-7 світло-сірий склоподібна + 

77-3-8 коричневий склоподібна – 

77-3-9 світло-коричневий склоподібна + 

77-4-1 сірий склоподібна + 

77-4-2 світло-коричневий склоподібна + 

77-4-3 світло-коричневий склоподібна – 

77-4-4 коричневий склоподібна – 

77-4-5 сірий склоподібна + 

77-4-6 світло-коричневий склоподібна – 

77-4-7 світло-коричневий склоподібна + 

77-4-8 світло-коричневий склоподібна – 

77-4-9 світло-коричневий склоподібна – 

 

Для покриттів складу 77-3, в яких була використана фрита 22-14, 

відзначена нерівна, недостатньо оплавлена поверхня, що не дозволяє 

повністю ізолювати керамічну основу. Зазначені дефекти покриття 

сформувалися внаслідок високої кристалізаційної здатності скла та 

зниженої в'язкості розплаву за рахунок чого відбувається 

неконтрольований процес пороутворення.  

З табл. 4.11 випливає, що додатковою умовою, що пред'являється 



 

до глазурованого покриття, які наносяться на електропровідну підкладку, 

яка містить карбід кремнію, є дотримання наступних розрахункових 

параметрів: вміст RO/R2O повинно знаходитися в межах від 0,25 – 0,5 до 

1,5 – 2 , значення fsi має бути ≥ 0,319.  

На підставі проведених досліджень розроблені склади глазурованих 

покриттів для електропровідної композиційної кераміки. Властивості 

покриттів (серія 77-2 та 77-4) та глазурованої електропровідної 

композиційної кераміки наведені в табл. 4.13.  

 

Таблиця 4.13 

Властивості глазурованої електропровідної кераміки  

Властивості 
Показники 

77-2 77-4 

ТКЛР покриття α·106, К-1 5,1 5,8 

Межа міцності при згині, МПа 25 25 

Термостійкість покриття, ºС 300 250 

Твердість покриття по Моосу  7 6 

Колір покриття коричневий коричневий  

Вид покриття  Кристалічне  склоподібне 

 

Як випливає з табл. 4.13, покриття характеризуються підвищеним 

значенням термостійкості, що пояснюється узгодженістю значень ТКЛР 

глазурі (5,1 і 5,8∙10-6, К-1) та кераміки (5,3∙10-6, К-1) , що необхідно для 

отримання керамічної плитки з високими показниками термомеханічних 

властивостей, а отже і довговічності глазурованого виробу [196, 235, 245, 

246]. 

 

 

4.2. Обґрунтування вибору хімічних складів базових 

склокомпозицій 

Аналітичний огляд джерел інформації показав, що за результатами 

попередніх досліджень, які проводилися в напрямку створення 

склокомпозицій захисної дії, фізико-хімічною основою їх синтезу є 

системи СоO – Al2O3 – Fe2O3 та NiO – Al2O3 – Fe2O3 [119, 176]. На базі 

означених систем можуть бути синтезовані вихідні стекла, з яких методом 

спрямованої кристалізації можна отримати CoО·Fe2O3 і NiО·Fe2O3 – 

кристалічні фази, що нададуть готовим покриттям необхідних 



 

електромагнітних властивостей. 

Для обґрунтованого вибору хімічних складів вихідних стекол, 

здатних до кристалізації необхідних феритових фаз, потрібна інформація 

про розташування полів первинної кристалізації сполук в 

вищезазначених трикомпонентних системах. Ця інформація може бути 

отримана за результатами тріангуляції систем СоO – Al2O3 – Fe2O3 і NiO 

– Al2O3 – Fe2O3 з урахуванням специфіки термодинамічних властивостей 

феромагнітних речовин CoFe2O4 і NiFe2O4 [172]. Діаграми стану систем 

наведені на рис. 4.4. 

За результатами тріангуляції систем на їх діаграмах стану було 

обрано фігуративні точки хімічних складів базових склокомпозицій (див. 

рис. 4.4). Як видно, обрані точки знаходяться в полях первинної 

кристалізації феритів і наближуються до евтектик, що дасть можливість 

знизити температури отримання первинних розплавів. 

Для визначення порядку кристалізації фаз та умов існування 

гомогенних розплавів були проведені розрахунки шляхів кристалізації 

розплавів обраних складів, а також побудовані діаграми кристалізації, які 

представлені на рис. 4.5. В узагальненому вигляді результати розрахунків 

шляхів кристалізації модельних розплавів наведені в  

табл. 4.14. 

Як виходить з даних рис. 4.5 і табл. 4.14, спостерігається помітна 

різниця в температурах існування гомогенних розплавів – для складу „С” 

вона становить 1570 К, а для складу „N” – 1612 К. Але, незважаючи на цю 

різницю, обидві суміші можна вважати достатньо технологічними, тому 

що температура варки фрит на їх основі не перевищуватиме 1350 ºС, що 

узгоджується з загальноприйнятими в технології личкувальних плиток 

температурами. 

Розглядаючи склад продуктів кристалізації розплавів, слід 

зазначити, що фази феритів кобальту та нікелю утворюються в приблизно 

однаковій кількості (≈ 40 %). Супутніми фазами є герциніт та чисті СоО 

чи NiO також в однаковій кількості для обох дослідних складів. 

Привертає увагу той факт, що в обох системах є імовірність 

утворення значної кількості фази герциніту (FA), яка може впливати на 

повноту формування необхідних феритових фаз.  
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Рис. 4.4. Будова систем СоO – Al2O3 – Fe2O3 і NiO – Al2O3 – Fe2O3 

 

Але згідно з результатами рентгенофазового аналізу покриттів, 

виконаних на попередніх етапах дослідження [247], виявлено утворення 

надлишкової кількості не герциніту, а гематиту, що свідчить про те, що 

Al2O3 перейшов у склофазу покриття, вивільнивши Fe2O3 і не давши йому 

змоги прореагувати з утворенням алюмінату заліза.  

Тому в подальшому для створення сприятливих умов для більш 

повного синтезу CoO·Fe2O3 та NiO·Fe2O3 і мінімізації кількості супутніх 

фаз, зокрема гематиту, при проектуванні хімічних складів покриттів 



 

доцільно зменшити кількість Fe2O3 по відношенню до його 

стехіометричної кількості для CoO·Fe2O3 і NiO·Fe2O3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Діаграми шляхів кристалізації розплаву 

 

Таблиця 4.14  

Результати розрахунку шляхів кристалізації розплавів в системах  

СоO – Al2O3 – Fe2O3 та NiO – Al2O3 – Fe2O3 

Серія 

скла-

ду 

Вміст компонентів 

у складах, % 

Елементар-

ний 

трикутник 

Склад 

твердої 

фази після 

кристаліза-

ції 

розплаву, 

% 

Темпера-

тура 

закінчення 

процесу 

крис-  

талізації, К 

Кількість 

розплаву 

при Ткін, К CoO Al2O3 Fe2O3 

CoO – Al2O3 – Fe2O3 

С 52,9 17,1 30 C – FA – CF 

C – 18;  

FA – 44,2; 

CF – 37,8 

1529 84 

NiO–Al2O3–Fe2O3 

N 52,9 17,1 30 N – FA – NF 

N – 16,5;  

FA – 44,2;  

NF – 39,3 

1568 80 
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4.3. Розробка хімічних складів покриттів зі спеціальними 

властивостями 

При проектуванні складів склокристалічних покриттів з 

електромагнітними властивостями необхідно забезпечити виконання 

наступних умов: 

- склади покриттів повинні мати високу кристалізаційну здатність 

та забезпечувати найбільш повний синтез феритів нікелю та кобальту в 

умовах прискорених режимів випалу; 

- покриття повинні містити певну кількість скловидної фази (не 

менше 50 %), наявність якої надасть їм необхідних естетико-споживчих 

властивостей; 

- покриття мають бути технологічними, тобто вони повинні 

виявляти сталі властивості при варіюванні хімічних складів у заданих 

межах. 

З метою виконання означених вимог при розробці хімічних складів 

покриттів використовувався підхід, заснований на розділенні функцій 

окремих складових оксидних композицій.  

Для забезпечення утворення в покриттях необхідної кількості 

скловидної фази приймалася боросилікатна композиція, модифікована 

оксидами кальцію та магнію. Останні оксиди за рахунок їх модифікуючої 

дії, по-перше, знижують температури отримання гомогенних розплавів та 

їх в’язкість, по-друге – підвищують схильність розплавів до кристалізації.  

Оксиди лужноземельних металів традиційно використовуються в 

технології склокристалічних полив у сумарній кількості, що зазвичай 

знаходиться на рівні ≈ 10 мас. % [228, 248]. 

Для синтезу в покриттях необхідних фаз CoO∙Fe2O3 та NiO∙Fe2O3 

склади повинні містити відповідні оксиди у кількостях, які б давали 

найбільший практичний вихід феритів. Це може бути забезпечено 

додержанням таких співвідношень фазоутворюючих оксидів, які б 

відповідали складам, розташованим у полях первинної кристалізації 

феритів на діаграмах СоO – Al2O3 – Fe2O3 і NiO – Al2O3 – Fe2O3 (див.  

рис. 4.4).  

Саме таке положення точок на означених діаграмах стану 

дозволить зберегти у розплаві угрупування феритів при варці фрити, та 

забезпечити їх первинну кристалізацію у покриттях. Ця функція 

феритоутворюючих оксидних композицій дозволяє застосувати до них 



 

термін „прекурсор”, який, на наш погляд, у повній мірі відображає їх 

фізико-хімічну роль у синтезі феритвміщуючих покриттів. Отже, в даній 

роботі під прекурсором розуміються суміші оксидів CoO, Al2O3, Fe2O3 та 

NiO, Al2O3, Fe2O3, взятих у заданих співвідношеннях. 

Таким чином, фрити для отримання склокристалічних покриттів зі 

спеціальними властивостями мають містити три основних складових 

компоненти: боросилікатну композицію, що виконує роль 

склоутворювача, суміш CaO і MgO як модифікаторів скловидної фази та 

активізаторів кристалізації та прекурсор, що забезпечує синтез фериту. 

Базова кількість цих складових фрит була обрана, виходячи з 

вищенаведених вимог до хімічних складів покриттів, і становила:  

- боросилікатна композиція B2O3 + SiO2 – 55 %;  

- RO = CaO + MgO – 10 %;  

- прекурсор (CoO + Al2O3 + Fe2O3 чи NiO + Al2O3 + Fe2O3) – 35 %. 

Для забезпечення вимог стосовно технологічності покриттів при 

розробці їх хімічних складів вміст кожної вищенаведеної складової 

варіювали з кроком ± 5 %. 

При розробці склокристалічних покриттів по кераміці, які 

отримують методом спрямованої кристалізації, логічно обґрунтований 

етап проектування хімічних складів покриттів є дуже важливим, тому що 

він дозволяє більш повно вивчити взаємозв’язок „склад – структура – 

властивість” стосовно покриттів, а отже й провести оптимізацію їх 

хімічних складів за різними критеріальними ознаками.  

Для вирішення задачі вибору оптимального складу 

багатокомпонентної суміші і вивчення взаємозв’язку „склад – 

властивість” доцільним є використання методу факторного планування 

експерименту, а саме – симплекс-гратчастого планування з 

використанням планів Шеффе, суть якого полягає в отриманні 

аналітичної залежності будь-якої властивості суміші від її складу з 

використанням спеціальних алгоритмів [249]. 

В даному дослідженні було застосовано потрійний симплекс, в 

якому факторами Хі (і = 1...3) були хімічні склади з різним вмістом усіх 

вищезазначених складових компонентів. Область факторного простору, в 

якій проводився експеримент, наведена на рис. 4.6. 

 



 

 
Рис. 4.6. Область досліджуваного факторного простору: 

С = B2O3 + SiO2; RO = CaO + MgO; 

 П = CoO + Al2O3 + Fe2O3 чи NiO + Al2O3 + Fe2O3 

 

З урахуванням можливої нелінійності аналітичної залежності 

„склад – властивість” для побудови симплексної решітки було обрано 

спеціальну кубічну модель (неповного 3-го порядку). Розташування 

експериментальних точок на симплексі наведено на рис. 4.7. 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

Рис. 4.7. Симплексна решітка для отримання  

математичної моделі неповного 3-го порядку:  

Кт – контрольна точка для перевірки адекватності моделі 
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Матриця планування експерименту з факторами у кодованому 

вигляді представлена в табл. 4.15.  

 

Таблиця 4.15  

Матриця планування експерименту 

 

Отже для проведення подальших експериментів маємо 7 

експериментальних кобальт- та 7 нікельвмісних складів вихідних стекол, 

а для перевірки адекватності моделі по одній контрольній точці.  

План-матриця з факторами у натуральному масштабі наведена у 

табл. 4.16. 

 

Таблиця 4.16  

План-матриця в натуральному масштабі факторів 

№ експеримент- 

тальної точки 

Вміст компонентів, мас. % 

Прекурсор RO Склоутворювачі 

1 40 10 50 

2 35 5 60 

3 30 15 55 

12 37,5 7,5 55 

13 35 12,5 52,5 

23 32,5 10 57,5 

123 35 10 55 

 

Робочі хімічні склади дослідних вихідних стекол з наведеними 

співвідношеннями оксидів у складі склоутворювача та прекурсору 

представлені в табл. 4.17.  

Шихтові склади дослідних вихідних стекол наведені в табл. 4.18. 

 

№ експери-

ментальної точки 

Вміст компонентів в кодованому вигляді Шифр 

відгуку Прекурсор RO Склоутворювачі 

1 1 0 0 У1 

2 0 0 1 У2 

3 0 1 0 У3 

4 0,5 0 0,5 У12 

5 0 0,5 0,5 У23 

6 0,5 0,5 0 У13 

7 0,33 0,33 0,33 У123 

8 0,66 0,17 0,17 Кт 



 

Таблиця 4.17  

Хімічні склади вихідних стекол 

Шифр 

складу 

Вміст компонентів, мас. % 

SiO2 B2O3 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 CoO NiO 

Кобальтова серія 

1 Со 40,9 9,1 6,9 7 3 21,1 12 - 

2 Со 49,1 10,9 6 3,5 1,5 18,5 10,5 - 

3 Со 45 10 5,1 10,5 4,5 15,9 9 - 

12 Со 45 10 6,43 5,25 2,25 19,82 11,25 - 

13 Со 42,95 9,55 6 8,75 3,75 18,5 10,5 - 

23 Со 47,05 10,45 5,57 7 3 17,18 9,75 - 

123 Со 45 10 6 7 3 18,5 10,5 - 

Кт Cо 42,95 9,55 6,43 7 3 19,82 11,25 - 

Нікелева серія 

1 Ni 40,9 9,1 6,9 7 3 21,1 - 12 

2 Ni 49,1 10,9 6 3,5 1,5 18,5 - 10,5 

3 Ni 45 10 5,1 10,5 4,5 15,9 - 9 

12 Ni 45 10 6,43 5,25 2,25 19,82 - 11,25 

13 Ni 42,95 9,55 6 8,75 3,75 18,5 - 10,5 

23 Ni 47,05 10,45 5,57 7 3 17,18 - 9,75 

123 Ni 45 10 6 7 3 18,5 - 10,5 

Кт Ni 42,95 9,55 6,43 7 3 19,82 - 11,25 

 

Слід зазначити, що обрані хімічні склади оксидних композицій 

містять компоненти, які за своєю функцією відносяться як до 

склоутворювачів, так і до модифікаторів скла.  

Так, за Дітцелем катіони Co2+, Ni2+, Fe3+, Al3+ можуть мати 

координаційні числа 4 і 6, мають середню силу зв’язку з киснем і можуть 

як входити у структурну сітку скла, так і займати вільні порожнини між 

тетраедрами, модифікуючи сітку [174].  

Склоутворююча здатність дослідних розплавів здійснюється 

склоутворюючими оксидами SiO2
 і B2O3, підвищення схильності розплаву 

до кристалізації – СаО і MgO.  

Усі оксиди традиційно використовуються в технології покриттів по 

кераміці, зокрема склокристалічних.  

 

 

 

 



 

Таблиця 4.18   

Шихтові склади вихідних стекол 

Шифр 

складу 

Вміст компонентів, мас. % 

Пісок 
Борна 

кислота 
Каолін Крейда 

MgO 

техн 
Fe2O3 CoO NiO 

Кобальтова серія 

1 Сo 28,48 13,81 14,2 11,56 2,56 18,5 10,99 - 

2 Сo 37,37 16,86 12,76 5,46 1,31 16,44 9,8 - 

3 Сo 33,13 14,82 9,26 17,44 3,76 13,54 8,05 - 

12 Сo 32,91 15,32 13,44 8,54 1,95 17,44 10,4 - 

13 Сo 30,83 14,32 11,71 14,53 3,17 15,94 9,5 - 

23 Сo 35,18 15,82 11,02 11,57 2,56 14,94 8,91 - 

123 Сo 32,97 15,15 12,05 11,57 2,56 16,1 9,6 - 

Кт Сo 30,74 14,48 13,08 11,57 2,56 17,27 10,3 - 

Нікелева серія 

1 Ni 27,6 13,38 13,76 11,2 2,49 17,82 - 13,75 

2 Ni 36,34 16,39 12,4 5,31 1,27 15,99 - 12,3 

3 Ni 32,38 14,48 9,05 17,04 3,67 13,23 - 10,15 

12 Ni 31,95 14,87 13,05 8,29 1,88 16,93 - 13,03 

13 Ni 30 13,94 11,39 14,14 3,08 15,51 - 11,94 

23 Ni 34,29 15,42 10,75 11,28 2,49 14,56 - 11,21 

123 Ni 32,08 14,74 11,72 11,25 2,49 15,67 - 12,05 

Кт Ni 29,85 14,06 12,7 11,23 2,49 16,77 - 12,9 

 

 

4.4. Розрахунки структурних характеристик вихідних стекол і 

властивостей їх розплавів. Вибір режиму випалу покриттів 

Вихідним матеріалом для отримання склокристалічних покриттів є 

фрита – силікатне скло. Відомо, що структура скла чинить вплив на його 

властивості, зокрема кристалізаційну здатність. Знаючи структуру скла, 

можна робити висновки про схильність стекол до фазових перетворень, 

зокрема кристалізації. Для силікатних стекол існує цілий ряд показників, 

які відображають особливості їх структури та дозволяють прогнозувати  

властивості. Найбільший інтерес з точки зору прогнозу кристалізаційної 

здатності представляють структурні показники, які характеризують 

ступінь зв’язності силікатних стекол (fSi), а також структурний стан Al2O3 

і B2O3 при їх сумісній присутності (ΨВ/Al) [159]. 

В технології покриттів по кераміці існують свої показники, за 

якими можна оцінити температуру розливу покриття при його 



 

термообробці (Кплав) [184] і знову ж таки, здатність фрити до кристалізації 

(Ккр) [185]. Коефіцієнт плавкості в даній роботі розраховували за 

методикою запропонованою Ленгерсдорфом [250], де він називаєься 

фактором плавкості. За цією методикою на основі математичної обробки 

емпіричних даних можна одразу отримати температуру розливу поливи 

(Трозл). Середня помилка розрахунку складає приблизно ± 7 ºС.  

Для дослідних склокомпозицій було розраховано усі вищеозначені 

структурно чутливі коефіцієнти і температуру розливу поливи, значення 

яких наведені в табл. 4.19. 

Як виходить з даних табл. 4.19, фрити обох серій характеризуються 

практично одними й тими ж значеннями коефіцієнтів fSi та Ккр, що 

свідчить про однакову роль CoO і NiO у формуванні структури стекол. 

 

Таблиця 4.19  

Розрахункові значення коефіцієнтів для оцінки структури вихідних стекол і 

температур розливу 

Шифр 

складу 

Розрахункові показники 

fSi ΨB Ккр Трозл, 
оС 

Кобальтова серія 

1 Co 0,251 0,685 4,1 1074,5 

2 Co 0,285 0,24 4,28 1133,8 

3 Co 0,268 0,45 3,92 1074,8 

12 Co 0,269 0,45 4,2 1105 

13 Co 0,259 0,88 4 1072,4 

23 Co 0,276 0,625 4,1 1106,5 

123 Co 0,268 0,64 4,1 1093,3 

Нікелева серія 

1 Ni 0,252 0,685 4,1 1074,5 

2 Ni 0,285 0,24 4,28 1133,8 

3 Ni 0,268 1,045 3.92 1074,8 

12 Ni 0,269 0,45 4,2 1105 

13 Ni 0,26 0,88 4 1072,4 

23 Ni 0,276 0,627 4,1 1106,5 

123 Ni 0,274 0,646 4,1 1093,3 

 

Розглядаючи ступінь зв’язності кремнекисневого каркасу стекол, 

слід відмітити, що значення fSi свідчать про присутність у стеклах як 

дискретних тетраедрів [SiO4]1, так і подвоєних тетраедрів [Si2O7]2 [159]. 

Такі значення fSi свідчать про неможливість утворення протяжливої 



 

структури і дозволяють припустити здатність вихідних стекол відносно 

легко переходити у закристалізований стан. 

Значення коефіцієнтів ΨВ/Al прогнозують наявність у вихідних 

стеклах як тетраедрів [AlO4] і [BO4], так і трикутників [BO3], що, за 

даними Аппена, прогнозує можливість лікваційних перетворень вихідних 

стекол.  

Виключення становить лише склад 3 Ni в якому, за даними 

коефіцієнту можуть бути присутні лише тетраедри [AlO4] і [BO4], які 

сприяють утворенню суцільного каркасу у трьох напрямках, що 

становить перепони для легкої кристалізаційної здатності скла.  

В той же час слід зазначити, що використання показника ΨВ/Al як 

критерію структури безлужних алюмоборосилікатних стекол є не зовсім 

виправданим. Це пов’язане з тим, що відповідність структурного стану 

Al2O3 і B2O3 значенням ΨВ/Al, наведеним А.А. Аппеном [159], витікає з 

результатів фізико-хімічних досліджень, проведених для лужних 

алюмоборосилікатних стекол, більшою мірою калієвих і натрієвих. 

Розрахункові значення коефіцієнтів кристалічності свідчать про 

високу кристалізаційну здатність стекол та їх схильність до формування 

склокристалічної структури.  

Розрахункова температура розливу дослідних стекол знаходиться в 

інтервалі 1000 – 1133 ºС при цьому для обох серій спостерігається 

однакова закономірність зміни температури розливу по мірі змінювання 

хімічного складу матеріалу, що знову ж таки свідчить про однаковий 

вплив СоО та NiO на технологічні властивості покриттів.  

Слід зазначити, що процес кристалізації може бути 

інтенсифікований або уповільнений за рахунок індивідуальних фізико-

хімічних характеристик розплаву, найголовнішими з яких є в’язкість та 

поверхневий натяг.  

Для дослідних стекол за допомогою прикладної програми для ЕОМ 

„Свойства glazury”, в основу якої покладено адитивну методику з 

використанням коефіцієнтів Маховської [251], було розраховано 

значення в’язкості (Па·с) та поверхневого натягу розплавів в інтервалі 

температур 900 – 1100 ºС (табл. 4.20).  

 

 

 



 

Таблиця 4.20  

В’язкість та поверхневий натяг розплавів вихідних стекол 

Шифр 

складу 

lgη σ, Н/м 

900 ºС 1000 ºС 1100 ºС 900 ºС 1000 ºС 1100 ºС 

Кобальтова серія 

1 Co 3,8 3,14 2,59 0,332 0,336 0,34 

2 Co 4,29 3,62 3,06 0,301 0,305 0,309 

3 Co 3,85 3,19 2,63 0,329 0,333 0,336 

12 Co 4,05 3,38 2,82 0,317 0,321 0,325 

13 Co 3,83 3,17 2,61 0,331 0,335 0,338 

23 Co 4,07 3,4 2,84 0,316 0,32 0,324 

123 Co 3,98 3,32 2,76 0,321 0,325 0,329 

Нікелева серія 

1 Ni 3,8 3,14 2,59 0,325 0,329 0,333 

2 Ni 4,29 3,62 3,06 0,295 0,299 0,303 

3 Ni 3,85 3,19 2,63 0,324 0,328 0,332 

12 Ni 4,05 3,38 2,82 0,311 0,314 0,318 

13 Ni 3,83 3,17 2,61 0,325 0,329 0,333 

23 Ni 4,06 3,4 2,84 0,31 0,314 0,318 

123 Ni 3,98 3,32 2,76 0,315 0,319 0,323 

 

Аналізуючи властивості розплавів, слід зазначити, що усі розплави 

характеризуються підвищеними значеннями в’язкості при температурі – 

900 ºС.  

Найбільш сприятливими для процесу кристалізації слід вважати 

температури 1000 ºС і 1100 ºС, при яких в’язкість розплаву становить в 

середньому 103,2 і 102,6 Па·с відповідно, тому що при 900 ºС більш в’язкий 

розплав буде уповільнювати кристалізацію. Щодо поверхневого натягу, 

то видно, що розплави характеризуються підвищеними значеннями цієї 

властивості. 

При цьому кобальтвміщуючі розплави мають трохи більший 

поверхневий натяг, незважаючи на те, що і СоО і NiO за класифікацією 

А.А. Аппена відносяться до однієї категорії поверхнево неактивних 

оксидів.  

Слід також зазначити однакову температурну залежність 

поверхневого натягу для складів обох серій – збільшення температури 

приводить до зростання поверхневого натягу розплавів.  

Це може приводити до такого дефекту полив як „збірка” і має бути 



 

враховано при виборі режиму випалу покриттів.  

В цілому ж значення поверхневого натягу цілком придатні для 

технології полив. 

Таким чином, сумісний розгляд усіх показників структури вихідних 

стекол і властивостей їх розплавів дозволяє припустити їх високу 

схильність до кристалізації та оцінити ці стекла як такі, що придатні до 

випалу при температурах 1000 – 1100 ºС.  

Розрахункові значення в’язкості мають сприяти утворенню в 

розплаві значної кількості кристалічної фази. 

За результатами попередніх досліджень, викладених в роботі [176], 

було встановлено два оптимальні режими, які не тільки забезпечують 

утворення максимальної кількості необхідної кристалічної фази, але й 

надають покриттям гарного естетичного вигляду.  

Режими випалу для покриттів обох серій наведені в табл. 4.21. 

Максимальна температура випалу для обох наведених режимів становить 

1030 ºС.  

 

Таблиця 4.21  

Оптимальні режими випалу склокристалічних покриттів 

Покриття складів серії Cо Покриття складів серії Nі 

час витримки у 

відповідній зоні 

печі, хв. 

загальний час 

витримки, хв. 

час витримки у 

відповідній зоні 

печі, хв. 

загальний час 

витримки, хв. 

0,5 0,5 4 4 

0,5 1 4 8 

1 2 4 12 

2 4 6 18 

3 7 10 28 

5 12 12 40 

12 24 14 54 

10 34 14 68 

4 38 6 74 

1 39 4 78 

2 41 4 82 

1 43 4 86 

1 44 4 88 

1 45 2 90 

 



 

4.5. Дослідження фазового складу, фізико-хімічних та 

експлуатаційних властивостей покриттів 

4.5.1. Фазовий склад покриттів 

За наведеними у попередньому підрозділі режимами термообробки 

було проведено випал покриттів усіх складів і здійснено їх візуальний 

огляд. Майже всі покриття були суцільними і мали бездефектну матову 

поверхню, що свідчить про перебіг кристалізаційних процесів в них. Для 

вивчення якісного фазового складу усіх покриттів було проведено їх 

рентгенофазовий аналіз, результати якого представлені на рис. 4.8 для 

покриттів кобальтової серії і на рис. 4.9 для покриттів нікелевої серії. 
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Рис. 4.8.А. Штрих-рентгенограми покриттів складу серії С: 

● – CoFe2O4; ▲ – SiO2 (кварц); ■ – SiO2 (кристобаліт) 
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Рис. 4.8. Б. Штрих-рентгенограми покриттів складу серії С: 

● – CoFe2O4; ▲ – SiO2 (кварц); ■ – SiO2 (кристобаліт) 

 

Розглядаючи результати РФА кобальтвмісних зразків можна сказати, 

що картина в цілому дуже схожа для всіх рентгенограм. Покриття містять 

три фази: CoFe2O4, SiO2 (кварц) і SiO2 (кристобаліт), за виключенням складу 

12С, в якому відсутній кристобаліт.  

Наявність кварцу і кристобаліту в покриттях може бути пояснена 

відносно невисокими температурами варки фрит та їх непроваром. За 

кількістю рефлексів можна припустити, що усі зразки мають приблизно 

однакову кількість фаз фериту кобальту і SiO2 у співвідношенні 1:1, що 

позитивно може впливати на захисні властивості покриттів. Інтенсивність 

характеристичних піків фериту значно більша, ніж інтенсивність піків 

кварцу. За кількістю рефлексів кристобаліту цієї фази у зразках міститься 

менше у порівнянні з кварцом. Проте в зразках складу 3С і 13С більше 

рефлексів саме кристобаліту, що може погіршувати теплофізичні 



 

властивості покриттів цих складів, зокрема їх термостійкість, за рахунок 

небезпечних з точки зору виникаючих напружень модифікаційних 

переходів цієї фази. Покриття за площею рентгеноаморфної фази („гало”) 

характеризуються значною кількістю скло фази, яка мало змінюється від 

зразка до разка. Можна лише виділити покриття складу 2С, 3С, 23С і 123С, 

площі „гало” яких дещо менші, що свідчить про більший ступінь їх 

закристалізованості.  
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Рис. 4.9. А Штрих-рентгенограми покриттів складу серії N:  

● – NiFe2O4; ▲ – SiO2 (кварц); ■ – SiO2 (кристобаліт) 

 

В нікельвмісних покриттях для всіх зразків картина також схожа. 

Продуктами кристалізації цих покриттів є також три фази: NiFe2O4, кварц і 

кристобаліт. Спостерігається зменшення кількості рефлексів кристобаліту у 

порівнянні з аналогічними складами кобальтвмісних покриттів, а в покритті 

складу 2N їх зовсім немає. Кварцова ж фаза має кількість і інтенсивність 



 

характеристичних піків аналогічну кобальтвісним складам. За 

характеристикою рентгеноаморфної фази картина аналогічна 

кобальтвмісним покриттям. Тут можна виділити склади 3N, 13N, 23N і 

123N, як такі, що є більш закристалізованими. В цілому, аналізуючи 

фазовий склад покриттів, слід зазначити, що закладені у хімічних складах 

співвідношення фазоутворюючих складів (CoO, NiO, Fe2O3), дали змогу 

отримати необхідні феритові кристалічні фази. 
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Рис. 4.9. Б. Штрих-рентгенограми покриттів складу серії N:  

● – NiFe2O4; ▲ – SiO2 (кварц); ■ – SiO2 (кристобаліт) 

 

Супутні кристалічні фази кварцу і кристобаліту, скоріш за все, є 

результатом непровару шихти, для виключення чого можна рекомендувати 

підвищення температури варки фрит. Важливо зауважити, що більший ступінь 

закристалізованості мають покриття, що містять 30 – 35 % прекурсору при 

кількості склоутворювача 55 – 60 % та модифікаторів 5 – 15 %. 



 

4.5.2. Теплофізичні властивості покриттів 

Термостійкість поливних покриттів є одним з найважливіших 

якісних показників, які визначають довговічність керамічних виробів з 

поливами і можливість їх застосування в певних умовах. Термостійкість 

полив в багатьох випадках залежить від відповідності коефіцієнтів 

теплового розширення поливи і кераміки. Відомо, що високу 

термостійкість мають покриття, які характеризуються значеннями ТКЛР, 

що близькі до відповідних показників для керамічної  

основи [228].  

Основний вплив на ТКЛР глазурованих покриттів здійснює 

термічне розширення фаз, які утворюються в процесі формування 

покриттів. Теплове розширення багатофазної системи (до яких можна 

віднести і розроблені склокристалічні поливи) має свої особливості і 

наближено є усередненою величиною від алгебраїчного складання ТКЛР 

фаз, які складають систему, з урахуванням їх кількісного співвідношення 

[252, 228]. Оскільки прогнозування кількості тієї чи іншої фази (рис. 4.8 і 

рис. 4.9), які утворюються в процесі випалу, представляє собою складну 

задачу (зважаючи на вплив на кристалізаційний процес багатьох 

факторів), температурні коефіцієнти лінійного розширення 

склокристалічних полив визначали експериментальним шляхом в 

інтервалі температур 20 – 400 ºС.  

Дилатометричні дослідження проводилися на горизонтальному 

дилатометрі у науково-дослідній лабораторії ЗАТ „Червоний Жовтень” 

(м. Харків). Для досліджень було взято чотири зразки полив складів 1C, 

3C, 1N, 3N. Така комбінація зразків узята для того, щоби простежити в 

першу чергу тенденцію зміни показників ТКЛР полив в залежності від 

різного вмісту в них прекурсору (від 30 до 40 %).  

Результати вимірювань оброблялися за допомогою програмного 

забезпечення Proteus Software for Thermal Analysis, що включає 

автоматизовані підпрограми як для проведення вимірювань, так і для 

аналізу експериментальних даних. Результати дилатометричних 

досліджень наведені на рис. 4.10 – 4.13, а значення ТКЛР представлені в 

табл. 4.22. 

Аналізуючи криві теплового розширення та залежності фізичного і 

технічного ТКЛР від температури (рис. 4.10 – 4.13), можна побачити, що 

криві зміни довжини зразка мають ідентичний характер для всіх зразків.  



 

 
Рис. 4.10. Залежність теплового розширення та зміни ТКЛР для зразка складу 1С 

 

Рис. 4.11. Залежність теплового розширення та зміни ТКЛР для зразка складу 3С 



 

 

Рис. 4.12. Залежність теплового розширення та зміни ТКЛР для зразка складу 1N 

 

Рис. 4.13. Залежність теплового розширення та зміни ТКЛР для зразка складу 3N 



 

 

Таблиця 4.22  

Показники ТКЛР дослідних полив 

Шифр 

складу 

Значення ТКЛР (·106 град-1) в інтервалі 

температур, ºС 

Технічний α в інтервалі 

температур 50 – 400 ºС, 

106 град-1 50–150  150–250  250–400 

1C 6,0082 7,8407 8,1736 7,4512 

3C 5,7925 8,0318 8,0620 7,3970 

1N 6,4122 8,4407 8,965 8,0774 

3N 7,1778 9,1723 9,4739 8,7106 

 

Лише незначним відхиленням кута нахилу відрізняється крива для 

складу 3С в інтервалі температур 20 – 50 ºС (рис. 4.11). Характер росту 

температурного розширення в інтервалі температур 50 – 150 ºС 

аналогічний для всіх зразків, лише для зразка складу 3N це значення на 

одиницю більше, ніж у інших і складає 7,1778·10-6 град-1 (рис. 4.13). 

Подальше зростання температури збільшує значення ТКЛР з невеликими 

коливаннями для зразків складу 1С і 1N, і лише при досягненні кінцевої 

температури відмічається суттєве збільшення значення фізичного ТКЛР 

(рис. 4.10 і рис. 4.12), що може бути пов’язане з алотропними 

перетвореннями SiO2 (380 ºС, + 0,5 % об’єму) [64], який присутній в 

помітній кількості в дослідних зразках.  

Для складу 3С залежність фізичного ТКЛР від температури має 

екстремум при ≈ 235 – 240 ºС зі значенням α = 8,8894·10-6 град-1, що може 

бути також пояснено алотропним переходом кремнезему після 208 ºС зі 

збільшенням об’єму на 5,1 % [64]. Різке зменшення значень фізичних 

ТКЛР для зразків 3С і 3N (рис. 4.11 і 4.13) можна пояснити особистим 

впливом феритної фази на загальний ТКЛР зразка. В цих покриттях 

міститься найменша кількість прекурсору (30 %). 

Підсумовуючи сказане вище і виходячи з даних ТКЛР досліджених 

полив, наведених у табл. 4.22, можна зауважити, що різні комбінації 

складових компонентів полив в незначній мірі впливають на цей показник 

для різних складів однієї серії. В той же час значення ТКЛР для покриттів 

кобальтової серії є дещо нижчими (вірогідніше за все ТКЛР фериту 

нікелю дещо більший за ТКЛР фериту кобальту). Взагалі же можна 

припустити, що значення ТКЛР на такому ж рівні будуть мати і всі інші 

поливи як кобальтової, так і нікелевої серій. 

 



 

 

З тепловим розширенням покриттів тісно пов’язана їх термічна 

стійкість, яка визначалася експериментально за методом Харкорта [152] 

(ТКЛР керамічної основи становить 6,7·10-6 град-1). Результати вивчення 

термостійкості покриттів представлені в табл. 4.23. 

 

Таблиця 4.23  

Значення термостійкості покриттів 

Серія 

складу 

Максимальна температура для складу, ºС 

1 2 3 12 13 23 123 Кт 

С 200 150 250 225 200 125 250 250 

N 225 200 250 250 150 125 250 250 

 

Як виходить з даних табл., найнижчі показники термостійкості (125 

ºС) мають склади 23С і 23N, для яких характерний значний ступінь 

закристалізованості. Трохи більшу термостійкість (150 ºС) мають склади 

2С і 13N. Значення термостійкості всіх інших покриттів можна назвати 

досить високими – 200 – 250 ºС особливо, якщо враховувати, що 

термостійкість для плиток із закристалізованою і спеціальною поливою 

не регламентується ГОСТ 6141-91 [253]. 

Аналізуючи досліджені теплофізичні властивості полив у 

комплексі слід зауважити, що відносно високий рівень термостійкості 

при високих значеннях ТКЛР є результатом незначної теплопровідності 

покриттів, що є характерним для безлужних стекол. Трохи вищий рівень 

термостійкості для нікельвмісних покриттів пояснюється меншим 

вмістом у них кристобалітової фази. 

 

 

4.5.3. Механічні властивості покриттів 

Серед механічних властивостей скловидних матеріалів найбільшу 

практичну цінність з точки зору покриттів по кераміці має твердість, яка 

кількісно може бути виражена через показник мікротвердості покриття. 

Твердість є досить важливою властивістю, яка визначає здатність 

покриттів протидіяти абразивному зносу. Вивчення твердості шару 

поливи дозволяє отримувати практичні дані, які необхідні для оцінки 

експлуатаційних можливостей покриттів. 

Оскільки області застосування дослідних полив не передбачають 

високих температур служби, дослідження впливу температури на 



 

 

мікротвердість для них великого сенсу не має. В даному випадку 

важливим є визначення мікротвердості в стандартних умовах. При 

кімнатній температурі склокристалічні покриття, подібно склу і кераміці, 

представляють собою крихкі матеріали. Це означає, що у них немає 

області текучості чи пластичності і що вони ведуть себе ідеально пружно 

аж до того навантаження, яке викликає руйнування [228, 254]. 

Найбільш точним методом вивчення мікротвердості крихких 

матеріалів являється метод Віккерса [228], який і було використано в 

даному дослідженні. Вимірювання проводили на зразках вогневої 

поліровки, припускаючи, що при такому способі отримання даних 

експериментальні результати дозволяють ближче підійти до практичної 

міцності скломатеріалу [255]. В табл. 4.24 наведені значення 

мікротвердості покриттів, визначені за методом Віккерса. 

 

Таблиця 4.24  

Значення мікротвердості покриттів 

Серія 

складу 

Мікротвердість за Віккерсом для складу, МПа 

1 2 3 12 13 23 123 Кт 

С 5230 4370 4120 2280 2750 4150 4820 4560 

N 3380 4030 3820 2180 3220 3470 4340 4510 

 

З табл. видно, що майже всі склади серії С, за виключенням 12С і 

13С, мають показники мікротвердості більше 4000 МПа. Для серії N лише 

окремі покриття мають такі значення (2N, 123N і Кт N). Можна виділити 

загальну схожість двох серій – найменше значення мікротвердості мають 

склади 3С і 3N, тобто ті, що мають найменшу кількість прекурсору і 

найбільшу кількість модифікаторів. Це є цілком логічним, враховуючи, 

що на мікротвердість позитивно впливають зростання кількості 

кристалічної фази (це, в свою чергу, залежить від кількості прекурсору) і 

твердість склофази (яка залежить від вмісту модифікаторів у склі). 

Взагалі треба зазначити, що мікротвердість покриттів є невисокою 

і знаходиться на рівні, що характеризує матеріали, не стійкі до 

абразивного зносу. В той же час, більшість з дослідних покриттів має 

показник мікротвердості на рівні, характерному для скловидних 

покриттів по кераміці. 

 

4.5.4. Хімічна стійкість покриттів 



 

 

Поливи для керамічних виробів в процесі служби піддаються 

впливові різноманітних хімічних реагентів – води, неорганічних кислот, 

їдких луг та ін. Характер і ступінь взаємодії покриттів з хімічними 

реагентами обумовлені їх хімічною стійкістю. Як відомо, стійкість 

склокристалічних покриттів до дії агресивних середовищ вище стійкості 

скловидних полив [174, 228]. 

В загальному випадку хімічна стійкість склокристалічних 

покриттів залежить від хімічної стійкості кристалічних фаз (розмір  

кристалів не здійснює впливу на хімічну стійкість матеріалів) і 

залишкової склофази. Опір хімічній корозії тим вищий, чим більш 

хімічно стійкі фази складають матеріал [228, 252]. Що стосується 

особливостей мікроструктури, то визначальну роль в формуванні хімічної 

стійкості (проте не вирішальну) виконує пористість. 

Результати дослідження взаємодії дослідних покриттів з 

агресивними розчинами (20,4 % розчином HCl і 2N розчином NaOH) 

представлені в табл. 4.25. 

Таблиця 4.25  

Значення кислотостійкості і лугостійкості покриттів 

Серія 

складу 

Хімічна стійкість для складу 

1 2 3 12 13 23 123 Кт 

Кислотостійкість, % 

С 94,46 96,71 95,13 97,86 81,07 90,20 95,48 94,44 

N 99,62 96,6 93,75 98,47 92,63 96,75 95,75 95,13 

Лугостійкість, % 

С 99,10 99,92 98,65 99,58 99,24 97,15 98,7 99,26 

N 99,62 99,97 97,13 98,38 99,82 95,21 99,12 99,24 

 

Як виходить з даних табл. 4.25 покриття усіх складів мають досить 

не погані показники хімічної стійкості, випадає з загальної картини лише 

покриття складу 13С – 81,07 %. Спостерігається загальна тенденція зміни 

як кислотостійкості, так і лугостійкості для покриттів обох серій в 

залежності від складу. Помітний той факт, що кислотостійкість покриттів 

кобальтової серії дещо нижча за покриття нікелевої серії, що може бути 

пов’язано з підвищеною реакційною здатністю феритів кобальту. 

Найкраще усі покриття протистоять дії луг, про що свідчать високі 

показники для лугостійкості обох серій. Цей факт привертає особливу 

увагу, оскільки літературні дані свідчать про більш високу стійкість 



 

 

склокристалічних матеріалів до кислот, аніж до лугів [174]. Вірогідно у 

нашому випадку така висока лугостійкість пов’язана з індивідуально 

високою стійкістю феритної фази, яка підвищує ці показники в цілому для 

покриттів. Слід також відзначити, що в роботі було досліджено стійкість 

покриттів до дії води і виявилося, що для усіх покриттів стійкість 

становить 99,99 – 100 %. Тому ці дуже високі і однакові для усіх покриттів 

показники не були занесені до табл.. 

 

 

4.6. Оптимізація хімічних складів покриттів за результатами 

симплекс-гратчастого планування 

На попередніх етапах дослідження (підрозділи 4.3 і 4.5) було 

здійснено симплекс-гратчасте планування експерименту, метою якого 

було встановлення залежності окремих характеристик покриттів від їх 

хімічного складу. Проведено необхідні дослідження і отримано 

експериментальні дані. При плануванні експерименту розглядалися 

наступні характеристики покриттів: фазовий склад за висотою 100 %-их 

характеристичних піків відповідних феритів, мікротвердість, термічна та 

хімічна стійкість. 

Як було зазначено вище, експериментально-статистичні моделі 

будували у вигляді спеціальних кубічних моделей, які мають наступний 

загальний вигляд: 

 

                                                 kjiijkjiijii xxxbxxbxbу ,                    (4.7)   

 

де bi, bij, bijk – коефіцієнти поліному;   

     хi, xj, xk – кодовані значення факторів.  

 

Наведене рівняння для даного випадку справедливо за наступних 

умов: 1 ≤ i < j < k (i = 1…3). Для даної спеціальної кубічної моделі 

коефіцієнти розраховувалися за наступними формулами:   

 

                                               bi = yi,                                         (4.8) 

                                      bij = 4yij – 2yi – 2yj,                               (4.9) 

                 bijk = 27yijk – 12(yij + yik + yjk) + 3(yi + yj + yk)       (4.10) 

 



 

 

Як відомо, при використанні симплекс-гратчастого планування 

кількість коефіцієнтів в рівнянні регресії співпадає з кількістю дослідів у 

плані експерименту. При цьому не лишається жодного ступеню свободи 

для перевірки адекватності моделі, що є недоліком планів Шеффе. В 

такому випадку рекомендується для перевірки адекватності моделі 

використовувати контрольні точки в будь якому місці факторного 

простору. В даному плані експерименту такою точкою є точка Кт (див. 

рис. 4.7). Адекватність моделей оцінювали за R-критерієм: 

 

                                                        %100
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pe

y

yy
R ,                              (4.11) 

 

де уе – експериментальне значення вихідного параметру;  

     ур – розрахункове значення вихідного параметру, отримане за 

рівнянням регресії. 

 

Після статистичної обробки експериментальних даних за 

допомогою стандартного інженерного пакету „STATISTIСA” було 

отримано рівняння регресії, для яких відхилення експериментальних 

даних від розрахункових становила від 1 до 4 %. На підставі цього 

рівняння регресії вважаються адекватними експериментальним даним. 

Виключення становило рівняння, отримане для мікротвердості покриттів, 

при використанні якого похибка експерименту становить 11 %. Але, 

враховуючи, що при такій похибці розрахункові значення мікротвердості 

не виходять за межі тієї ж самої групи за твердість, що і експериментальні 

значення, то таку похибку можна вважати задовільною. Отримані 

рівняння регресії та графічна інтерпретація залежностей досліджених 

характеристик покриттів від хімічного складу приведені на рис. 4.14 – 

4.15. 

Аналізуючи взаємозв’язок „хімічний склад – фазовий склад 

покриттів” (рис. 4.14 і 4.15) можна побачити, що максимальну 

інтенсивність піків фериту кобальту можна отримати практично у всьому 

дослідному діапазоні хімічних складів. На відміну від означених складів 

у нікельвмісних композиціях спостерігається протилежна картина – 

максимальною інтенсивністю рефлексу фериту нікелю характеризуються 

покриття, що містять прекурсор у кількості 35 – 40 %, RO – 5 – 10 % при 



 

 

будь-якій кількості склофази.  

 

Висота піку = 195*x+223*y+216*z+72*x*y+66*x*z+14*y*z-168*x*y*z
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Рис. 4.14. Діаграма висоти рефлексу 100 %-го характеристичного піку  

CoO·Fe2O3 (d = 0,2531 нм), мм 

 

Висота піку = 130*x+229*y+201*z-250*x*y+66*x*z+48*y*z-1662*x*y*z
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Рис. 4.15. Діаграма висоти рефлексу 100 %-го характеристичного піку  

NiO·Fe2O3 (d = 0,2513 нм), мм 

 

Слід також зауважити, що межі змінювання висот 

характеристичних піків феритів (200 – 225 мм для CoO·Fe2O3 і 100 – 220 

мм для NiO·Fe2O3) дозволяють зробити висновок про більшу повноту 

синтезу саме фериту кобальту. 



 

 

Розглядаючи термічну стійкість покриттів (рис. 4.16 і 4.17) можна 

відзначити, що в цілому рівень цієї властивості характеризується як 

достатньо високий (практично у два рази вищий ніж того потребує ГОСТ 

6141-91 [253] для внутрішнього личкування стін). Максимальні 

показники термостійкості характерні для композицій, склади яких 

знаходяться всередині факторного простору.  
 

Термостійкість = 250*x+150*y+200*z-300*x*y-100*x*z+200*y*z+1950*x*y*z
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Рис. 4.16. Діаграма термостійкості кобальтвмісних покриттів, ºС 

 

Термостійкість = 250*x+200*y+225*z-400*x*y-350*x*z+150*y*z+2475*x*y*z
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Рис. 4.17. Діаграма термостійкості нікельвмісних покриттів, ºС 

При цьому області цих складів виявляються, знову ж таки, 

більшими для кобальтвмісних покриттів. Однаковою закономірністю для 



 

 

покриттів обох серій є те, що мінімальними значеннями термічної 

стійкості характеризуються склокристалічні композиції, що містять 

більшу кількість склоутворюючих оксидів та модифікаторів. Це дає 

підстави стверджувати, що саме скло фаза, а точніше її склад та кількість, 

негативним чином впливає на стійкість системи „кераміка – покриття” до 

термічних ударів. Як видно з рис. 4.18 і 4.19 області максимальних 

показників мікротвердості покриттів, як і в попередньому випадку, 

розташовуються приблизно всередині факторного простору.  

Мікротвердість = 4120*x+4370*y+5230*z-380*x*y-7700*x*z-10080*y*z+61140*x*y*z
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Рис. 4.18. Діаграма мікротвердості кобальтвмісних покриттів 

Мікротвердість = 3820*x+4030*y+3380*z-1820*x*y-1520*x*z-6100*y*z+44430*x*y*z
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Рис. 4.19. Діаграма мікротвердості нікельвмісних покриттів 

При цьому спостерігається деяка неузгодженість даних і стосовно 

повноти синтезу феритів (рис. 4.14 і 4.15) і мікротвердості (рис. 4.18 і 



 

 

4.19).  

Наприклад, при максимальній висоті характеристичного піку 

CoFe2O4, що свідчить про більшу закристалізованість таких покриттів, їх 

мікротвердість знаходиться на низькому рівні – 2500 – 3500 МПа.  

Теж саме спостерігається і для покриттів нікелевої серії. Це може 

бути пояснено похибкою експерименту, про що було зазначено вище і 

свідчить про те, що мікротвердість покриттів знаходиться у більш 

складній залежності від складу склокристалічної композиції. 

Хімічні властивості покриттів, зокрема їх кислотостійкість, 

знаходяться в прямій залежності від співвідношення кристалічної та 

скловидної фаз (рис. 4.20 і 4.21 і рис. 4.14 і 4.15). Для обох серій покриттів 

простежується тенденція покращення кислотостійкості із збільшенням 

кількості синтезованих феритів (судячи по висотах їх основних піків).  

Кислотостійкість = 95,13*x+96,71*y+94,46*z-22,88*x*y-54,9*x*z+9,1*y*z+207,3*x*y*z
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Рис. 4.20. Діаграма кислотостійкості кобальтвмісних покриттів, % 

 

 

Це дає підстави вважати кристалічні фази CoFe2O4 і NiO·Fe2O4 

кислотостійкими, при цьому слід пам’ятати, що певний позитивний вклад 

в кислотостійкість вносять і кварцові кристалічні фази. 

 

 



 

 

Кислотостійкість = 93,75*x+96,6*y+99,62*z+6,3*x*y-16,22*x*z+1,44*y*z+0,96*x*y*z
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Рис. 4.21. Діаграма кислотостійкості нікельвмісних покриттів, % 

 

Характер зміни лугостійкості покриттів від складу вихідної 

композиції для обох серій покриттів виявляється практично однаковим і 

ілюструє залежність цього показнику від кількості прекурсору та 

склофази (рис. 4.22 і 4.23). Чим більше міститься у складі композиції 

прекурсору та меншою є кількість „кислої” склофази, тим більшою є 

лугостійкість. Пов’язуючи між собою цю властивість покриттів та 

фазовий склад, можна побачити, що синтезовані ферити виявляються 

стійкими і до дії луг. 

Лугостійкість = 98,65*x+99,92*y+99,1*z-8,54*x*y+1,46*x*z+0,28*y*z+6,27*x*y*z
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Рис. 4.22. Діаграма лугостійкості кобальтвмісних покриттів, % 



 

 

Лугостійкість = 97,13*x+99,97*y+99,62*z-13,36*x*y+5,78*x*z-5,66*y*z+45,48*x*y*z
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Рис. 4.23. Діаграма лугостійкості нікельвмісних покриттів, % 

 

Аналізуючи наведені на рис. 4.14 – 4.23 графічні залежності у 

комплексі, можна зробити висновок, що покриття кобальтової серії мають 

в цілому вищий рівень експлуатаційних властивостей і характеризуються 

більшою повнотою синтезу CoFe2O4. Так, в межах дослідного інтервалу 

складів можуть бути отримані кобальтвмісні покриття, що мають 

наступні властивості: термостійкість – 240 ºС, мікротвердість – 5000 МПа, 

кислотостійкість – 98 %, лугостійкість – 99,5 %. При цьому області 

складів, в яких можуть бути отримані кобальтвмісні покриття з 

максимальними показниками означених властивостей, є ширшими, ніж 

для нікельвмісних покриттів, що робить їх більш технологічними. 

Виходячи з цього, для подальшого вивчення магнітних властивостей 

покриттів, які відповідають за їх захисті функції, в якості оптимальних 

було обрано два склади, що знаходяться в області необхідних показників 

властивостей (123С і Кт С). Із серії нікельвмісних покриттів було обрано 

аналогічні хімічні склади (123N і Кт N) з метою порівняльної 

характеристики їх магнітних властивостей. 

 

 

4.7. Вивчення магнітних властивостей склокристалічних 

покриттів оптимальних складів  

Як відомо, електромагнітне випромінювання (ЕМВ) представляє 

собою хвилю, що складається з електричного та магнітного полів, які 



 

 

періодично змінюються у просторі. Основною задачею в напрямку 

забезпечення захисту від ЕМВ є створення умов, за якими стає можливим 

послаблення (зменшення потужності) складових електромагнітної хвилі. 

Матеріалознавча частина цієї задачі полягає у створенні матеріалів, 

здатних екранувати шкідливе випромінювання. До матеріалів, які на 

сьогодні використовуються для захисту від ЕМВ, відносяться як 

діелектрики, так і провідники електричного струму, а також матеріали з 

магнітними властивостями. На рис. 4.24 проілюстровано фізичну сутність 

механізмів взаємодії  таких матеріалів із електромагнітною хвилею.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.24. Матеріали і механізми, які реалізують способи захисту від 

електромагнітного випромінювання 

 

Як свідчать літературні дані, більш ефективним захисним 

механізмом з наведених на рис. 4.24, є поглинання електромагнітної хвилі 

або за рахунок явища поляризації, або за рахунок втрат енергії на 

перемагнічування. Враховуючи те, що задачею даного дослідження було 

створення матеріалів (покриттів), в яких мають бути синтезовані фази з 

ферімагнітними властивостями, на завершальному етапі роботи 

проводилося експериментальне вивчення магнітних властивостей 

покриттів – магнітної індукції, напруженості магнітного поля та 

повязаної з ними відносної магнітної проникності. Означені магнітні 

характеристики покриттів мають важливе практичне значення з тієї точки 

зору, що саме за ними можна прогнозувати рівень захисних властивостей 

покриттів. 

З усіх трьох досліджених магнітних властивостей покриттів така 

величина як напруженість магнітного поля характеризує магнітне поле у 

кожній його точці за повязаним з ним струмом і не залежить від 
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магнітних властивостей середовища. Інакше кажучи, ця величина 

характеризує саме магнітне поле в кожній точці матеріалу. Магнітна 

індукція є силовою характеристикою магнітного поля в кожній його точці 

і показує накладення магнітного поля середовища з магнітним полем 

матеріалу. Обидві величини є характеристиками магнітного поля, яке 

впливає на матеріал. На відміну від них відносна магнітна проникність () 

є величиною, яка характеризує саме матеріал, а не поле і є величиною, яка 

показує його магнітну сприйнятливість. Чим більш сприйнятливим до 

зовнішнього магнітного поля є матеріал, тим в більшому ступені він 

здатний до намагнічування і перемагнічування, і тим в більшій мірі буде 

виражена його поглинаюча здатність, а отже й захисні властивості. На 

відміну від діелектричних матеріалів, для яких значення  не перебільшує 

одиниці, для матеріалів з магнітними  властивостями ця величина із 

зміною напруженості намагнічувального поля теоретично може досягати 

великих значень. Для магнітних матеріалів значення магнітної 

проникності має бути більшим за одиницю. Практично чим більшими є 

значення цієї величини, тим більш ефективним буде поглинання енергії 

електромагнітної хвилі і значення  коефіцієнту затухання хвилі, який 

характеризує цей процес [256]. 

На рис. 4.25 – 4.28 у графічному вигляді наведені результати 

експериментального визначення магнітних властивостей для покриттів 

оптимальних складів кожної серії. 

 

 

Рис. 4.25. Залежність магнітної індукції від напруженості магнітного поля для  

покриттів оптимального складу 123 
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Рис. 4.26. Залежність магнітної індукції від напруженості магнітного поля для  

покриттів оптимального складу Кт 

 

 
Рис. 4.27. Залежність відносної магнітної проникності від напруженості магнітного 

поля для  покриттів оптимального складу 123  

 

 

Рис. 4.28. Залежність відносної магнітної проникності від напруженості магнітного 

поля для  покриттів оптимального складу Кт  
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Стосовно залежностей магнітної індукції від напруженості 

магнітного поля (рис. 4.24 – 4.26) видно, що для усіх дослідних зразків 

спостерігається поступове збільшення даної характеристики по мірі 

зростання напруженості поля. При цьому для покриттів обох серій дані 

залежності є досить схожими як за характером зміни магнітної індукції, 

так і за значеннями цієї величини. Характер зміни магнітної індукції 

свідчить про позитивний вклад феритів у магнітні властивості покриттів. 

Мається на увазі те, що до зовнішнього намагнічувального поля додається 

внутрішнє поле поляризованого магнетика, в ролі якого виступає 

синтезований ферит. Таке намагнічування показує, що зовнішнє джерело 

магнітного поля витрачає свою енергію на намагнічування і нагрівання 

зразка, яке викликане переорієнтацію диполів. Отже очікуваний 

результат досягнуто.  

Розглядаючи, залежності відносної магнітної проникності 

покриттів обох серій від напруженості поля (рис. 4.27 – 4.28), можна 

зазначити ця характеристика зовсім мало відрізняється для дослідних 

покриттів. Це дозволяє стверджувати, що синтезовані ферити кобальту і 

нікелю мають приблизно однакові значення , що забезпечують магнітну 

проникність покриттів практично на одному рівні навіть при збільшенні 

величини магнітного поля. Спостерігається загальна тенденція 

невеликого зменшення проникності на початку досліду для усіх 

дослідних покриттів. 

Слід також зауважити, що покриття мають відносно невеликі 

значення магнітної проникності – 1,5 – 2 одиниці. Проте навіть за таких 

значень цієї величини дослідні покриття знаходяться приблизно на 

одному рівні з іншими захисними матеріалами. Важливо відмітити, що 

отримані покриття характеризуються стабільністю магнітних 

властивостей в широкому інтервалі значень напруженості магнітного 

поля, що стає можливим, вірогідно, за рахунок стабільних магнітних 

властивостей  синтезованих  феритів.  

Як зазначалося в роботі [256], при значеннях відносної магнітної 

проникності, що змінювалися в межах 2 – 5, можна отримувати 

композиційну кераміку або композиційні склокристалічні покриття з 

коефіцієнтом затухання () на рівні 25 – 30 дБ. Орієнтуючись на ці дані і 

враховуючи отримані значення магнітної проникності для дослідних 

покриттів (1,5 – 2), можна прогнозувати, що коефіцієнт затухання для них 



 

 

буде мати такі ж самі значення. З літератури відомо, що, якщо значення 

коефіцієнту затухання знаходяться в межах 10 <  < 30 дБ, то матеріал 

задовольняє мінімальні вимоги по захисту від дії випромінювання. На 

високий рівень захисту можна розраховувати при умові, що 90 <  < 120 

дБ. 

Таким чином, за результатами вивчення магнітних властивостей 

склокристалічних покриттів визначено, що вони здатні поглинати 

електромагнітне випромінювання за рахунок втрат на намагнічування 

присутніх в них кристалічних фаз з магнітними властивостями. Беручи до 

уваги хімічний  склад досліджених композицій, можна зробити висновок, 

що 30 – 35 % прекурсору феритового складу уже забезпечує захисні 

властивості склокристалічних покриттів. У відповідності до відомої 

класифікації захисних матеріалів за їх коефіцієнтами затухання [35], 

розроблені покриття відносяться до матеріалів такого типу і забезпечують 

мінімальні вимоги по захисту від електромагнітного випромінювання.  



 

 

ГЛАВА 5. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ФАКТОРІВ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ТА МАГНІТНІ 

ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМІЧНИХ ЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

5.1. Розрахунок коефіцієнта загасання, питомого опору та магнітної 

проникності композиційної кераміки  

При створенні електропровідних та магнітних керамічних 

композиційних матеріалів, що захищають від дії ЕМВ, необхідною 

умовою є експериментальне визначення таких характеристик матеріалу, 

як коефіцієнт екранного загасання, питомий об'ємний опір і магнітна 

проникність. Проведеними попередніми дослідженнями питомого 

об'ємного опору, магнітної проникності електропровідних і магнітних 

керамічних композиційних матеріалів та покриттів виявлено ряд 

композиційних матеріалів, які здатні виконувати захисні функції 

біологічних і технічних об'єктів від ЕМВ. З метою скорочення витрат часу 

на експериментальні дослідження було досліджено можливості 

використання розрахункових методів оцінки властивостей матеріалів, 

таких як: розрахунок коефіцієнта загасання, розрахунок питомого опору, 

розрахунок магнітної проникності.  

 

 

5.1.1. Розрахунок коефіцієнта загасання  

Коефіцієнт загасання, що характеризує ступінь ослаблення 

електромагнітного випромінювання, для діелектриків та провідників 

(магнітних матеріалів) розраховується по-різному, оскільки у формули 

для розрахунку входять фактори, що описують різні електрофізичні 

процеси, що протікають в матеріалі. З метою виявлення оптимальної 

розробленої композиції, що складається з діелектричної матриці і 

провідної (магнітної) добавки, на основі якої будуть проводитися 

подальші експериментальні дослідження, було проведено розрахунок 

коефіцієнта загасання для розроблених керамічних композиційних 

матеріалів.  

Коефіцієнт загасання електромагнітної хвилі α в діелектрику з 

втратами дорівнює:  

 

)1tg1(f1048,1 2'8   ,    (5.1) 



 

 

де f – частота випромінювання, Гц;  

    ε '– відносна діелектрична проникність матеріалу;  

    tgδ – тангенс кута діелектричних втрат матеріалу.  

 

Для провідників і магнітних матеріалів коефіцієнт загасання в 

матеріалі дорівнює:  
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 ,      (5.2) 

 

де ω – кругова частота;  

     μ – магнітна проникність;  

     γ – питома електропровідність, Ом-1∙м-1 [2, 4].  

 

Для досліджуваних керамічних матеріалів (табл. 5.1) за формулами, 

наведеними вище, був розрахований коефіцієнт загасання, значення якого 

для всіх досліджуваних матеріалів і покриттів наведено на рис. 5.1.  

При розрахунку досліджувані матеріали (серія ККЧ, 77-2ЖК, СВ-

32, СК-33) віднесені умовно до провідників. Властивості керамічних 

матеріалів для розрахунку наведені в табл. 5.1.  

 

Таблиця 5.1 

Електромагнітні та діелектричні властивості діелектричних матриць 

Шифр складу ρv, Ом·м μ ε tgδ 

Д
іе

л
ек

тр
и

ч
н

а 

м
ат

р
и

ц
я
  
 ОП 3,5∙108 – 8,6 0,2 

13-14 3,1∙108 – 9,6 0,05 

22-14 4,15∙108 – 6,8 0,05 

77-2 8,8∙108 – 6,2 0,07 

К
о

м
п

о
зи

ц
ій

н
а 

к
е
р

а
м

ік
а 

ККЧ 8,84∙105 – – – 

77-2ЖК 6,20∙102 – – – 

СВ-32 1,62∙106 5,10 – – 

СК-33 1,51∙106 5,25 – – 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Коефіцієнт затухання для досліджуваних зразків: 

+ – 22-14;  – 13-14; o – 77-2;  – ОП; ■ – ККЧ;  – СК-33; □ – СВ-32;▲ – 77-2ЖК 

 

З рис. 5.1 випливає, що в частотному діапазоні 50 Гц – 10 кГц для 

всіх досліджуваних матеріалів відзначено ослаблення електромагнітної 

хвилі при проходженні через них. Цей ефект досягається за рахунок 

зниження питомого об'ємного опору та підвищенням магнітної 

проникності розроблених композиційних матеріалів. Наведені для 

порівняння результати розрахунків щодо склоподібних матриць без 

добавок також вказують на можливість ослаблення ЕМВ, однак 

інтенсивність цього процесу невелика і для подальшого розгляду не є 

істотною. Найкращі показники коефіцієнта загасання досягнуті в складах 

77-2ЖК і СВ-32, однак використані в них добавки істотно здорожують та 

ускладнюють технологію отримання даних матеріалів.  

Виходячи з проведеної оцінки, всі розроблені композиційні 

матеріали, що містять функціональні добавки, є перспективними з точки 

зору створення матеріалів і покриттів для захисту від дії ЕМВ.  

З метою експериментального визначення захисних властивостей від 

дії ЕМВ був обраний склад серії ККЧ на основі діелектричної матриці у 

вигляді керамічної маси, що містить в якості добавки карбід кремнію та 
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володіє кращими технологічними та економічними характеристиками в 

порівнянні з іншими розробленими керамічними композиційними 

матеріалами.  

 

 

5.1.2. Розрахунок об’ємного питомого опору композиційної 

кераміки  

Розрахунок питомого об'ємного опору суміші діелектричної 

матриці та електропровідної добавки проводили за формулою:  
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де 
12   – відношення провідності непровідного та проводить 

                           компонентів;  

    x – масова концентрація непровідного компоненту суміші [84, 238,  

            257].  

 

Для розрахунку було експериментально визначено питомий 

об'ємний опір карбіду кремнію, що становить 2·103 Ом·м (фракція  

60 мкм, тиск пресування 50 МПа), та питомий об'ємний опір непровідного 

компонента (кераміка без добавки карбіду кремнію), що становить 3,5·108 

Ом·м.  

Питомий об'ємний опір суміші, що містить 77 і 23 мас. % 

діелектричної матриці та карбіду кремнію відповідно, за розрахунковою 

формулою становить 3,3·103 Ом·м, що не збігається з експериментальним 

значенням питомого об'ємного опору композиції 8,84·105, різниця 

становить 2 порядки. Тому дану формулу можна застосовувати для 

попередньої оцінки величини питомого об'ємного опору композиційного 

матеріалу на основі керамічної діелектричної матриці і електропровідної 

добавки – карбіду кремнію. Таким чином, для досліджуваного матеріалу 

коректним буде експериментальне визначення зазначеного показника 

властивості.  

 

 

 



 

 

5.1.3. Розрахунок магнітної проникності композиційної кераміки  

На практиці часто доводиться зустрічатися із завданням визначення 

магнітної проникності керамічних композиційних матеріалів, що 

представляють собою суміш магнітного і немагнітного компонентів.  

Для розрахунку магнітної проникності керамічних композиційних 

матеріалів використовували формулу «логарифмічного закону 

змішування» або формулу Ліхтенеккера:  

 

2211 lglglg  yyc  ,    (5.4) 

 

де y1 і y2 – об'ємний вміст компонентів суміші, діелектричної матриці та  

                    магнітної добавки;  

    μ1, μ2 – магнітна проникність діелектричної матриці та магнітної  

                    добавки відповідно [258].  

 

При розрахунку магнітної проникності керамічних композиційних 

матеріалів було зроблено припущення про адитивний характер магнітної 

проникності.  

У технології виробництва керамічних матеріалів доводиться мати 

справу не з об'ємними концентраціями сировинних компонентів, а з їх 

масовими концентраціями x1 і x2 (x1 + x2 = 1). Для переходу від масової 

концентрації до об'ємної концентрації використовують формули, які 

отримують на підставі арифметичного правила змішування:  
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де y1 і y2 – об'ємне вміст діелектричної матриці та магнітної добавки в  

                    суміші;  

     x1 і x2 – масовий вміст діелектричної матриці та магнітної добавки в  

                   суміші;   

     ρ1, ρ2 – відповідно щільність діелектричної матриці та магнітної  



 

 

                     добавки, г/см3;   

      ρс – щільність суміші, г/см3.  

 

З використанням наведених формул, а також даних табл. 5.2 була 

розрахована магнітна проникність досліджуваних покриттів серії СВ і СК 

з магнітною добавкою. Результати розрахунку наведені в табл. 5.3.  

 

Таблиця 5.2 

Дані для розрахунку магнітної проникності 

Вміст 

діелектрич-

ної матриці 

x1, масс. % 

Вміст 

магнітної 

добавки  

x2, масс. %   

Магнітна 

проникність 

діелектричної 

матриці, 1   

Магнітна 

проникність 

фериту 

кобальту, 2   

Щільність 

діелектрич-

ної матриці, 

1, г/см3 

Щільність 

магнітної 

добавки,  

2, г/см3 

80 20 

1 251 2 3,8 75 25 

70 30 

 

Таблиця 5.3 

Властивості покриттів по кераміці серії СВ и СК 

Шифр складу  
Магнітна проникність,  

Експериментальні значення Розрахункові значення  

СВ-12 2,89 2,04 

СВ-22 3,73 2,35 

СВ-32 5,1 2,71 

СК-13 3,06 2,04 

СК-23 4,08 2,35 

СК-33 5,18 2,71 

 

З табл. 5.3 видно, що формула Ліхтенеккера може бути використана 

для розрахунку магнітної проникності магнітних композиційних 

покриттів по кераміці, тому що значення експериментальних значень 

магнітної проникності покриттів серій СК і СВ знаходяться поблизу 

розрахункових значень магнітної проникності для цих матеріалів, тобто, 

розрахункові значення практично збігаються з експериментальними. 

5.2. Дослідження захисних властивостей електропровідної 

композиційної кераміки  



 

 

 

5.2.1. Вивчення технологічних прийомів створення монолітної 

керамічної комірки з провідними властивостями  

Для створення ефективної захисної камери необхідно, крім 

облицювання приміщення розробленою електропровідною 

композиційною керамікою, проводити заповнення швів матеріалом, у 

якого значення питомого об'ємного опору (ρз) приблизно дорівнює 

значенню питомого об'ємного опору електропровідної композиційної 

кераміки (ρекк). Якщо не буде дотримуватися умова (ρекк ≈ ρз), тобто  

ρекк >> ρз або ρекк << ρз, тоді не можна здійснити суцільну провідність 

монолітної електропровідної комірки, внаслідок чого така конструкція 

буде в меншій мірі послабляти дію ЕМВ [28].  

Таким чином, необхідно створити монолітну електропровідну 

керамічну комірку, схема якої представлена на рис. 5.2. 

 

Електропровідна

облицювальна кераміка

Електропровідний матеріал для

заповнення швів

Брак изделий

Помол

 
Рис. 5.2. Елементарна електропровідна монолітна керамічна комірка 

 

Враховуючи вищевикладені вимоги, необхідно розробити склад та 

технологію одержання електропровідного матеріалу для заповнення 

швів, який буде мати значення ρекк ≈ ρз.  

На основі літературних даних, встановлено, що в якості матеріалів 

для заповнення швів можна застосовувати:  

- традиційно випускаються цементи, до складу яких вводять 

електропровідні добавки [69, 238];  

- електропровідні органічні замазки [259, 260].  

У зазначених матеріалах зниження питомого об'ємного опору до 

величини ρv = 10 – 106 Ом∙м відбувається за рахунок присутності в їх 

складі електропровідних добавок типу дрібнодисперсного графіту або 

металів [89].  

Необхідно зазначити, що розроблена електропровідна глазурована 



 

 

кераміка виготовляється за технологією дворазового режиму випалу 

(утильний та политий випал). Брак, що утворюється після першого випалу 

виробів, повторно використовувати в технології одержання кераміки не 

можна через окислення карбіду кремнію і, як наслідок, зниження його 

електропровідних властивостей.  

Тому перспективним енерго- та ресурсозберігаючим напрямком 

використання браку після випалу виробів є використання його в якості 

матеріалу для заповнення швів.  

Враховуючи те, що розроблена електропровідна композиційна 

кераміка після помелу і змішування з водою не володіє в’яжучими 

властивостями, для дослідження можливості використання як 

органічного зв’язуючого був узятий полівінілацетат.  

Приготування матеріалу для заповнення швів здійснювали з 

порошку, отриманого після помелу бою електропровідної облицювальної 

кераміки до залишку на ситі 10000 отв/см2 4 – 6 %. Оскільки отримати 

якісний матеріал для замазки швів без використання модифікуючих 

функціональних добавок не можна [261], нижче наведено результати 

експериментів, що показують необхідність приготування суспензії на 

основі води і полівінілацетату (табл. 5.4).   

 

Таблиця 5.4 

Результати дослідження електропровідного матеріалу 

№  Порошок ПВА Вода 

1 
50 50 – 

Розтріскування шву, технологічна суміш 

2 
50 – + 

Розтріскування шва. Не має в’яжучих властивостей 

3 
50 25 25 

Шви не розтріскуються, технологічна суміш 

 

Введення полвінілацетата (ПВА) в суміш для приготування 

матеріалу для заповнення швів впливає на:  

- підвищення показників міцності готового виробу, особливо при 

розтягуванні та згині;  

- підвищення швидкості твердіння суміші (розчину);  

- поліпшення адгезії до основи;  

- повідомлення технологічності розчину (легкоукладання, 



 

 

пластичність, тріщиностійкість) [261].  

З метою отримання якісного заповнювача швів необхідно дослідити 

співвідношення компонентів суміші. Досліджувані склади наведені в 

табл. 5.5. 

 

Таблиця 5.5 

Досліджувані склади електропровідного матеріалу 

№  
Вміст компонентів, масс. % 

Візуальна оцінка шва 
Порошок  ПВА Вода 

1 40 30 30 
поверхня шва в тріщинах, 

суміш не технологічна 

2 50 25 25 
гарна поверхня шва,   

суміш технологічна 

3 60 20 20 
гарна поверхня шва,   

суміш не технологічна 

4 70 15 15 
поверхня шва в тріщинах, 

суміш не технологічна 

 

За результатами проведених досліджень встановлено оптимальне 

співвідношення компонентів суміші (склад 2) для отримання матеріалу, 

що заповнює шви з найкращими властивостями.  

Експериментально визначено питомий об'ємний опір розробленого 

матеріалу для заповнення швів (склад 2), значення якого складає ρv = 

4,25·104 Ом·м, що задовольняє вищенаведеній умові ρекк ≈ ρз (ρекк = 

5,77·105 Ом·м).  

Таким чином, розроблено склад та технологію одержання 

електропровідного матеріалу для заповнення швів, який необхідно 

використовувати для створення монолітної керамічної комірки з 

провідними властивостями.  

 

 

5.2.2. Вивчення коефіцієнта екранного загасання електропровідної 

композиційної кераміки  

В якості об'єкта досліджень виступала розроблена електропровідна 

композиційна кераміка оптимального складу з добавкою карбіду 

кремнію. Об'єктом порівняння служила вихідна керамічна плитка для 

внутрішнього облицювання стін, що випускається на ЗАТ «Харківський 



 

 

плитковий завод». Вивчення захисних властивостей керамічної плитки 

проводили в діапазоні частот 50 Гц – 1200 МГц.  

Проведення випробувань захисних властивостей облицювальної 

кераміки від дії ЕМВ проводили у Центрі сертифікаційних випробувань 

НДПКІ «Молнія» НТУ«ХПІ». У якості зразків використовувалися 

макети, виконані у вигляді паралелепіпедів, облицьованих 

досліджуваними матеріалами. При проведенні випробувань, в робочому 

обсязі полоскової лінії створювалося електромагнітне поле заданої 

частоти. Величини електричної складової зовнішнього і внутрішнього 

полів реєструвалися на цифровому запам'ятовуючому осцилографі 

Tektronix TDS 3052В (для частот 50 Гц – 10 кГц) і спектральному 

аналізаторі GSP-827 (для частот від 9 кГц до 1200 МГц).  

В якості ілюстрації екрануючих властивостей розробленої 

електропровідної композиційної кераміки на рис. 5.3 і 5.4 наведено 

зіставлення сигналів вихідного та ослабленого електричних полів для 

граничних точок частотного діапазону (частоти 50 Гц – 1200 МГц).  

На підставі отриманих експериментальних даних був розрахований 

коефіцієнт екранного загасання S (дБ) за формулою:  

 

2

1

E

E
log20S  ,     (5.6) 

 

де Е1 – величина електричної складової зовнішнього електромагнітного 

             поля, В/м;  

     Е2 – величина електричної складової внутрішнього електромагнітного  

             поля, В/м [121, 262].  

 

Результати вимірювання захисних властивостей електропровідної 

композиційної кераміки та плитки традиційно випускається на ЗАТ 

«ХПЗ» в частотному діапазоні 50 Гц – 1200 МГц наведено на рис. 5.5. 
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Рис. 5.3. Ослаблення сигналу електромагнітного  

випромінювання композиційної кераміки: 

1 – вихідний електромагнітний сигнал на частоті 50 Гц; 

2 – ослаблення сигналу за допомогою електропровідної  

композиційної кераміки на частоті 50 Гц 
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Рис. 5.4. Ослаблення сигналу електромагнітного  

випромінювання композиційної кераміки: 

1 – вихідний електромагнітний сигнал на частоті 1200 Гц; 

2 – ослаблення сигналу за допомогою електропровідної  

композиційної кераміки на частоті 1200 Гц 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5. Захисні властивості облицювальної кераміки: 

■ – матеріал без добавки карбіду кремнію,  

 – матеріал з добавкою карбіду кремнію 

 

Як видно з рис. 5.5 керамічний матеріал з добавкою карбіду 

кремнію характеризується підвищеним значенням коефіцієнта екранного 

загасання та дозволяє в середньому на 20 дБ знизити дію 

електромагнітного випромінювання в діапазоні частот 50 Гц – 1200 МГц. 

Отриманий результат свідчить про те, що розроблений керамічний 

матеріал володіє рівнем захисту не нижче аналогів, представлених на 

ринках СНД (табл. 5.6) [23, 259]. 

Аналізуючи криві, представлені на рис. 5.5, можна відзначити, що 

величина коефіцієнта екранного загасання носить резонансний характер, 

і це не суперечить теоретичним положенням, наведеним в [35]. 

Резонансні коливання коефіцієнта екранного загасання, обумовлені 

наявністю кордону розділу двох середовищ, спостерігаються відносно 

певного середнього рівня, який визначається величиною затухання хвилі 

при її поширенні в матеріалі.  

При збільшенні товщини плитки, збільшується величина екранного 

затухання хвилі, тобто середній рівень коефіцієнта екранного загасання 

підвищується, а положення максимумів на цьому рівні зміщується по 

частоті. Однак максимальне значення середнього коефіцієнта екранного 
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загасання, змінившись за величиною, залишається за своїм положенням в 

тому ж частотному діапазоні. 

 

Таблиця 5.6 

Порівняльна характеристика сучасних матеріалів, що захищають від 

негативного впливу ЕМВ 

Властивості 

Матеріал  

Піноскло з 

вуглецевим 

наповню-

вачем 

Скло з 

металізова-

ним 

покриттям 

Захисна 

краска 

Тиколак-

ЕМВ 

Лако-

фарбоване 

покриття 

Електро-

провідна 

композицій-

на кераміка 

Ефективність 

захисту, дБ 
20 20 

2 – 4 

(один шар) 
12 – 20 

20 

(середнє 

значення) 

Частотний 

діапазон  
3 – 4 ГГц 

0,1 – 100 

МГц 

5 Гц – 54 

ГГц 

0,15 МГц – 

1000 МГц 

50 Гц – 1200 

МГц 

Строк 

служби, років 
10 – 5-10 – 15 

Ціна, грн./м2 330 – 50 – 40 

 

Виходячи з розрахунку необхідної ефективності захисту 

біологічних об'єктів та на підставі отриманих експериментальних даних, 

слід вказати, що розроблену електропровідну композиційну кераміку 

рекомендується використовувати:  

- для ослаблення електричної складової електромагнітного поля 

всередині приміщень, розташованих в зонах джерел радіовипромінювань 

(теле-, радіостанцій, ліній електропередач тощо);  

- в екологічних цілях для зниження напруженості 

електромагнітного поля поза приміщеннями, в яких проводяться роботи з 

електромагнітними випромінюваннями (медичні установи, науково-

дослідні інститути, підприємства). 

З літератури відомо [186], що ефективність дії захисних матеріалів 

оцінюють з використанням коефіцієнта екранування k. Якщо цей 

коефіцієнт не перевищує 10 дБ, то захисна дія матеріалу характеризується 

як недостатня. При 10 < k <30 дБ – задовольняються мінімальні вимоги 

щодо захисту. Для більшості випадків досить, якщо 30 < k <60 дБ, а для 

гарного захисту необхідно, щоб 60 < k <90 дБ. Лише за умови, коли 90 < 



 

 

k <120 дБ, можна розраховувати на високу ефективність захисту від 

електромагнітного випромінювання.  

Відповідно до наведеної вище класифікації захисних матеріалів, 

розроблена електропровідна композиційна кераміка відноситься до 

матеріалів, які забезпечують мінімальні вимоги щодо захисту від ЕМВ.  

За даними ряду дослідників [23], необхідна ефективність захисту 

при впливі ЕМВ радіочастотного діапазону лежить в межах 20 – 40 дБ. 

Згідно ГОСТ 12.1.006-84 «Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі 

рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю при роботі» 

при роботі з обладнанням, що випромінюють електромагнітні хвилі в 

діапазоні частот 300 – 300000 МГц, допускається інтенсивність 

опромінення для людини:  

- Р2 = 10 мкВт/см2 працюючого протягом усього робочого дня;  

- Р2 = 100 мкВт/см2 при роботі до 2:00 в день;  

- Р2 = 1000 мкВт/см2 при роботі 15-20 хв. за робочий день.  

Якщо прийняти максимально можливу інтенсивність ЕМВ Р1 = 

10000 мкВт/см2, то можна визначити необхідну ступінь ослаблення ЕМВ.  

Ефективність екранування Е у відносних одиницях визначається зі 

співвідношення:  

 

Е = Р1/Р2,      (5.7) 

 

де Р1 і Р2 – сигнал, пропорційний відповідно потужності  

                                     випромінюваної і пройшла через екран енергії.  

 

У шкалі децибел (дБ) Е визначається зі співвідношення:  

 

Е = 10lg (Р1/Р2),      (5.8) 

 

Необхідна ефективність екранування Е визначається з 

співвідношень:  

 

Е1 = 10000/10 = 1000 разів;     (5.9) 

Е2 = 10000/100 = 100 разів;     (5.10) 

Е3 = 10000/1000 = 10 разів;     (5.11) 

або, в шкалі децибел:  



 

 

 

Е1 = 10lg (10000/10) = 30 дБ;     (5.12) 

Е2 = 10lg (10000/100) = 20 дБ;    (5.13) 

Е3 = 10lg (10000/1000) = 10 дБ.    (5.14) 

 

Виходячи з вищенаведених вимог, розроблена електропровідна 

композиційна кераміка задовольняє умовам, що пред'являються ГОСТ 

12.1.006-84 до матеріалів, що послаблюють дію ЕМВ.  

 

 

5.3. Старіння електропровідної композиційної кераміки  

Авторами [193] встановлено, що показником температурного 

старіння електропровідних матеріалів на основі карбіду кремнію є 

накопичення в композиції кварцу – продукту окислення карбіду кремнію.  

Розроблена електропровідна кераміка буде експлуатуватися при 

температурах не більше 100 ºС і тому, за даними [193], питомий об'ємний 

опір композиції буде змінюватися в межах значень не більше 5 %.  

З іншого боку на питомий об'ємний опір матеріалу впливає 

цілісність структури композиції, тобто безпосередньо залежить від його 

термостійкості. Чим вище термостійкість керамічного матеріалу, тим 

довше буде зберігатися цілісність кераміки, а, отже, ланцюгова структура 

розподілу карбіду кремнію в ньому не буде порушуватися.  

Ґрунтуючись на відомій класифікації керамічних матеріалів за 

значенням їх довговічності, необхідно зазначити, що розроблена 

електропровідна глазурована кераміка, що володіє значеннями 

термостійкості 250 – 300 ºС буде служити не менше 15 років.  

 

 

5.4. Дослідження впливу другого випалу на властивості 

електропровідної композиційної кераміки  

Керамічні плитки для внутрішнього облицювання стін отримують 

за технологією дворазового випалу. Відомо [192 – 195], що карбід 

кремнію при дії високої температури може окислюватися, внаслідок чого 

може відбуватися збільшення питомого об'ємного опору композиції, а 

отже, можуть знижуватися захисні властивості. Тому далі проводилися 

дослідження, що виявляють вплив дворазового випалу на питомий 



 

 

об'ємний опір та фізико-механічні властивості композиційної кераміки.  

Для дослідження були взяті зразки оптимального складу після 

першого випалу, і по швидкісного режиму був проведений другий випал 

при температурі 1060 ºС і тривалістю 30 хвилин. Властивості зразків 

наведені в табл. 5.7.  

 

Таблиця 5.7 

Властивості зразків після першого та другого випалу 

Випал 

Властивості 

Питомий об’ємний опір, Ом∙м Водопоглинання, 

% 

Межа міцності при 

згині, МПа ρv lg ρv 

Перший 5,77∙105 5,76 11 25 

Другий 8,84∙105 5,95 11 25 

 

З даних табл. 5.7 слід зазначити відсутність впливу режимів 

термообробки на досліджувані властивості:  

- питомий об'ємний опір облицювальної кераміки збільшується з 

5,77∙105 до 8,84∙105, внаслідок незначного окислення карбіду кремнію,  

- фізико-механічні властивості залишаються на тому ж рівні.  

Але в цілому властивості облицювальної кераміки після другого 

випалу відповідають вимогам, що пред'являються до матеріалів, що 

захищає від дії ЕМВ, і ГОСТ 6141-91 до плиток для внутрішнього 

облицювання стін.  

На підставі проведеного комплексу досліджень був вибраний 

оптимальний склад: глина – 43; пісок – 16; гранітні відсіви – 16,3; крейда 

– 1,7; карбід кремнію – 23 мас. % та технологічні параметри для 

отримання електропровідної облицювальної кераміки з мінімальним 

значенням питомого об'ємного опору і підвищеними значеннями фізико-

механічних властивостей, значення яких наведені в табл. 5.8.  

На підставі проведених досліджень отримана електропровідна 

композиційна кераміки, що одержана по швидкісного режиму випалу з 

фізико-механічними властивостями відповідними ГОСТ 6141-91. За 

значенням питомого об'ємного опору композиції (8,84∙105 Ом∙м) можна 

прогнозувати отримання ефективного захисного керамічного матеріалу.  

 

 

 



 

 

Таблиця 5.8 

Технологічні параметри виробництва та властивості зразків  

композиційної кераміки оптимального складу  

Властивості 

Параметри Значення 

Розмір частинок, мкм 60 

Спосіб приготування  Шлікерний  

Тривалість перемішування, хв. 60 

Вологість прес-порошку, % 6,2 

Тиск пресування, МПа 25 

Температура першого випалу, ºС  1060 

Температура другого випалу, ºС  1060 

Тривалість першого випалу, хв. 30 

Тривалість другого випалу, хв. 30 

Після першого випалу (t = 1060 ºС, τ = 30 хв.) 

Питомий об’ємний опір ρv, Ом∙м 5,77∙105 

Водопоглинання, % 11 

Межа міцності при згині, МПа 25 

Після другого випалу (t = 1060 ºС, τ = 30 хв) 

Питомий об’ємний опір ρv, Ом∙м 8,84∙105 

Водопоглинання, % 11 

Межа міцності при згині, МПа 25 

 

Подальші дослідження спрямовані на вибір покриття для 

розробленої електропровідної композиційної кераміки.  

 

 

5.5. Вивчення фазового складу та мікроструктури електропровідної 

композиційної кераміки  

Отримання композиційної кераміки з високими значеннями фізико-

механічних властивостей та низькими значеннями питомого об'ємного 

опору визначається, в основному, знанням мікроструктури матеріалу, 

його фазового складу. В роботах [69, 238] наводиться мікроструктура 

матеріалів, у яких як діелектричні матриці виступають полімери, цемент. 

Проте в даний час немає достатньо повних досліджень мікроструктури та 

фазового складу керамічних композиційних матеріалів на основі кераміки 

та електропровідного наповнювача (карбід кремнію).  

Однією з умов отримання ефективних матеріалів, що захищають від 

дії ЕМВ, є збереження початкової добавки після термообробки. Тому 



 

 

було проведено дослідження фазового аналізу електропровідної кераміки 

після другого випалу. Штрих-рентгенограма досліджуваного зразка 

наведена на рис. 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.6. Штрих-рентгенограма композиційної кераміки  

оптимального складу після другого випалу 

 

З рис. 5.6, видно, що склад продуктів випалу представлений, в 

основному кварцом, плагіоклазом, мікрокліном та склофазой, тобто 

фазами, складовими основи керамічної матриці. У невеликій кількості 

присутні муліт і корунд. Крім цього, РФА показує наявність чітких 

рефлексів карбіду кремнію, величина яких практично не відрізняється до 

випалу та після випалу, тобто процесу взаємодії керамічної матриці і 

наповнювача або його повного окислення не спостерігається.  

Утворення муліту відбувається за рахунок протікання реакції 

взаємодії карбіду кремнію з Al2O3.  

 

SiC + Al2O3  3Al2O32SiO2.    (5.15) 

 

Присутність муліту сприяє отриманню керамічних плиток з 

підвищеними фізико-механічними властивостями.  

За способом створення електропровідного матеріалу ми 

домагаємося, створення у всьому обсязі матеріалу структури з найбільш 

щільним розподілом добавки. З метою встановлення наявності карбіду 

кремнію після випалу та вивчення структури композиційної кераміки 

були проведені дослідження мікроструктури кераміки.  

Зразок оптимального складу досліджувався в світлі (прозорий 

2θ, град 

▲ – кварц; 

■ – карбід кремнію; 

 – плагіоклаз;  

 – мікроклін; 

 – муліт;  

 – корунд; 

 – склофаза 

 

 



 

 

шліф, Імерсіонні препарати подрібненого в порошок зразка) рис. 5.7 та у 

відбитому світлі (полірований шліф, тобто аншліфів) рис. 5.8. 

Електронно-мікроскопічні знімки структури матеріалу наведені  

на рис. 5.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Мікроструктура композиційної кераміки оптимального складу 

(збільшення 40x, світло прозоре) 

а – діелектрична матриця; б – карбід кремнію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Мікроструктура композиційної кераміки оптимального складу 

(збільшення 40x, світло відображене) 

а – діелектрична матриця; б – карбід кремнію 

 

З рис. 5.7 – 5.9 видно, що зразок складається з діелектричної матриці 

(кераміка) та електропровідного наповнювача (карбіду кремнію), 

позначені буквами а і б відповідно.  

Ділянки діелектричної матриці представлені окатаними, в 

більшості випадків близькими до ізометричної, зернами, максимальний 

розмір 350 мкм, переважаючий 150 – 250 мкм. Зерна складаються зовні з 

безструктурної безбарвної ізотропної склоподібної речовини з N ~ 1,540 

± 0,003, в якій зазначається різна кількість кутастих зерен кварцу з 

переважаючим розміром 8 – 350 мкм, поодинокі дрібні (< 4 – 8 мкм) зерна, 

що зливаються зі склофазою (польові шпати ), і безліч дуже дрібних, 

буквально «точкових» включень. Поодинокі зерна кварцу мають тонку (< 

 

а б 

 

а б 



 

 

4 мкм) облямівку оплавлення.  

 

                                               1000x           500x 

         
   

                                   200x             100x 

                       
Рис. 5.9. Мікроструктура композиційної кераміки оптимального складу 

 

Електропровідний наповнювач (карбід кремнію) – безбарвний та 

блакитний, як правило, прозорі і анізотропні кристали, максимальний 

розмір 68 мкм, переважаючий 8 – 40 мкм, рівномірно розподіляються в 

діелектричній матриці, лише іноді навколо зерен діелектричної матриці 

відзначається напівкульова «облямівка» із зерен SiC розміром < 8 мкм. 

Частинки карбіду кремнію, контактують між собою, утворюють агрегати, 

що створюють в діелектричній матриці безперервні електропровідні 

ланцюжки.  

На структуру композиції значний вплив надають фізико-хімічні 

процеси, що відбуваються при формуванні структури матеріалу. В 

процесі випалення відбувається, з одного боку, дегідратація води, а з 

іншого боку, фазоутворення, що призводить до загального зменшення 

фізичного об’єму системи (усадці) та стисненню частинок карбіду 

кремнію, яке сприяє постійному контакту частинок і стабільності 

питомого об'ємного опору композиції.  

Контакти між діелектричною матрицею та електропровідним 

наповнювачем досить щільні, тобто, можна стверджувати, що зразок 



 

 

добре спечений (температурно-часовий режим підібраний правильно).  

Дані рентгенофазового дослідження узгоджуються з 

дослідженнями мікроструктури, що підтверджує правильність 

визначення фазового складу  

Таким чином, аналіз фазового складу та мікроструктури 

електропровідної композиції на основі керамічної маси і карбіду кремнію 

дозволив виявити особливість її складу та вивчити характер розподілу 

електропровідного наповнювача за обсягом матеріалу (ланцюгова 

структура).  

 

 

5.6. Дослідження захисних властивостей склокристалічних 

покриттів 

Ефективність захисту від дії електромагнітних хвиль 

склокристалічних матеріалів визначали за показниками коефіцієнту 

екранного загасання зразків керамічних плиток з розробленими поливами 

оптимального складу. Нами були досліджені наступні зразки:  

1) глазурована керамічна плитка для внутрішнього лицювання стін, 

що випускається на ЗАТ «Харківський плитковий завод» (Маса Завод + 

полива Завод);  

2) керамічна плитка з заводською підкладинкою глазурованою 

експериментальною поливою складу CF (Маса Завод + полива CF);  

3) керамічна плитка з заводською підкладинкою глазурованою 

експериментальною поливою складу NF (Маса Завод + полива NF);  

4) керамічна плитка з експериментальною підкладинкою [263] 

глазурованою експериментальною поливою складу CF (Маса Експ 1 + 

полива CF);  

5) керамічна плитка з експериментальною підкладинкою 

глазурованою експериментальною поливою складу NF (Маса Експ 1 + 

полива NF).  

Також порівнювалися між собою захисні властивості керамічних 

основ, а саме: заводської (Маса Завод), експериментальної графітвмісної 

маси (Маса Експ 1) та експериментальної маси (Маса Експ 2), що містить 

SiC [246]. Дослідження захисних властивостей керамічної плитки 

проводили в діапазоні частот 26 ГГц – 36 ГГц. 

Їх графічна інтерпретація наведено на рис. 5.10 – 5.13. 



 

 

Як видно з рис. 5.10 залежність коефіцієнту відбиття 

електромагнітної хвилі захисних матеріалів має хвильовий характер, що не 

суперечить теоретичним положенням, наведеним в [35]. При чому 

залежності для зразків на заводській керамічній масі значно відрізняються 

від залежностей для зразків на експериментальній масі.  

Так, значення коефіцієнту відбиття для зразків на експериментальній 

масі значно вище, ніж для зразків на заводській основі, отже деяка кількість 

випромінювання буде повертатися в приміщення. Слід також зазначити, 

що зразки з поливою складу CF мають найменшу амплітуду коливань і 

показують більш стабільні показники коефіцієнту відбиття у всьому 

дослідному інтервалі.  
 

 
Рис. 5.10. Залежність коефіцієнту відбиття електромагнітної хвилі глазурованих 

керамічних матеріалів від частоти випромінювання 

 

Залежності коефіцієнту відбиття керамічних мас також носять 

хвильовий характер, при чому найбільша амплітуда коливань у зразка з 

заводської маси, а найменша у графітовмісної експериментальної маси. 

Експериментальна маса з карбідом кремнію має найвищі значення 

коефіцієнту відбиття, що значно збільшує кількість випромінювання, яке 

повернеться в приміщення за рахунок відбиття від захисних поверхонь.  



 

 

 

Рис. 5.11. Залежність коефіцієнту відбиття електромагнітної хвилі керамічних мас 

від частоти випромінювання 

 

Рис. 5.12. Залежність коефіцієнту пропускання електромагнітної хвилі глазурованих 

захисних матеріалів від частоти випромінювання 

 

З графіку (рис 5.12) видно, що зразки на основі заводської маси 

відрізняються дуже високим коефіцієнтом пропускання, залежність якого 

від частоти випромінювання носить хвильовий характер. В свою чергу 

зразки на основі експериментальної графітовмісної маси мають стабільно 

низькі показники коефіцієнту пропускання у всьому дослідному інтервалі 

частот. При чому найнижчі значення має зразок з кобальтвмісною 



 

 

поливою.  

Залежність коефіцієнту пропускання (див. рис. 5.13) для зразків з 

заводською масою має хвильовий характер, а для експериментальних 

керамічних мас його значення майже не змінюється у всьому дослідному 

інтервалі частот. Слід відмітити, що розроблені експериментальні зразки 

мають істотно менші значення коефіцієнту пропускання ніж зразок з 

заводською масою. Найменші показники коефіцієнту пропускання має 

зразок з графітовмісною масою. 

 

 

Рис. 5.13. Залежність коефіцієнту пропускання електромагнітної хвилі 

керамічних мас від частоти випромінювання 

 

Як видно з рис. 5.14 залежність коефіцієнту поглинання для 

глазурованих плиток на заводській основі має хвильовий характер з 

приблизно однаковою амплітудою коливань для всіх зразків. Зразок з 

поливою складу CF на заводській підкладинці має найбільші значення 

коефіцієнту поглинання в усьому інтервалі дослідних частот (середнє 

значення 0,175) серед зразків на заводській керамічній основі. У 

глазурованих зразків на графітовмісній експериментальній масі 

хвильовий характер виражений менше, тобто дані зразки мають більш 

стабільні показники коефіцієнту поглинання у всьому дослідному 

інтервалі частот. Середні  значення коефіцієнту поглинання зразків з 

експериментальною керамічною масою становлять 0,64 – 0,72.  

В даному випадку така велика різниця у значеннях коефіцієнтів 

поглинання зразків на основі різних мас можна пояснити високими 



 

 

поглинаючими властивостями графітовмісної керамічної маси. 

 

 

Рис. 5.14. Залежність коефіцієнту поглинання електромагнітної хвилі захисних 

матеріалів від частоти випромінювання 

 

Залежності коефіцієнту поглинання керамічних основ (рис. 5.15.) 

мають слабко виражений хвильовий характер з невеликою амплітудою 

коливань, що вказує на достатньо стабільні поглинаючі властивості в 

усьому дослідному інтервалі частот.  

 

 
Рис. 5.15. Залежність коефіцієнту поглинання електромагнітної хвилі захисних 

керамічних матеріалів від частоти випромінювання 



 

 

Таким чином, найбільшою поглинаючою здатністю володіє зразок 

з маси, що містить графіт, хоча і керамічна маса з карбідом кремнію також 

показує досить високі показники коефіцієнту поглинання. Коефіцієнт 

екранування це сумарне значення коефіцієнтів поглинання та відбиття 

(рис. 5.16.). Дана залежність має хвильовий характер для глазурованих 

плиток на заводській основі, а для зразків з експериментальною 

керамічною масою залежність має майже лінійний характер. Середні 

значення коефіцієнту екранування для зразків з поливами складів CF та 

NF на заводській підкладинці майже не відрізняються та складають 0,28 

та 0, 246 відповідно, а для зразків з цими ж поливами на графітовмісній 

масі – 0,993 та 0,965 відповідно. 

 

 
Рис. 5.16. Залежність коефіцієнту екранування електромагнітної хвилі захисних 

матеріалів від частоти випромінювання 

 

Екрануючі властивості керамічної маси заводського виробництва 

знаходяться на доволі низькому рівні. В свою чергу керамічні 

підкладинки, виготовлені з експериментальних мас, характеризуються 

високими коефіцієнтами екранування електромагнітної хвилі., що дає 

змогу використовувати дані матеріал в якості шару в складі 

композиційних захисних матеріалів. 

Таким чином, створені композиційні матеріали на основі 

графітовмісної керамічної маси та феритвміщуючого склокристалічного 



 

 

покриття мають значення коефіцієнту екранування, що відповідає 

задовільному рівню захисту від негативного впливу електромагнітного 

випромінювання. 

Аналізуючи наведені на рис. 5.10 – 5.17 графічні залежності у 

комплексі, можна зробити висновок, що композиційний керамічний 

матеріал на основі графітовмісної маси та кобальтвмісного покриття має 

в цілому вищий рівень захисних властивостей (середнє значення 

коефіцієнту екранування складає 21,55 дБ). Таким чином, отриманий 

результат свідчить, що розроблений нами композиційний матеріал має 

рівень захисних властивостей не нижчій за сучасні захисні матеріали, що 

використовуються в країнах СНД (табл. 5.9) [259]. 

 
Рис. 5.17. Залежність коефіцієнту екранування електромагнітної хвилі захисних 

матеріалів від частоти випромінювання 

 

Отже, на основі отриманих експериментальних даних розроблену 

композиційну кераміку рекомендовано до використання в якості 

лицювального матеріалу для стін в приміщеннях з підвищеним рівнем 

електромагнітного випромінювання (медичні заклади, науково-дослідні 

інститути, підприємства). 

Проведені натурні випробування спеціальної кераміки із 

склокристалічними феритвмісними покриттями у ТОВ «Терра-АВТ» для 

захисту персоналу від дії електромагнітного випромінювання підтвердили 

зниження напруженості електромагнітного полю в частотному діапазоні від 

80 МГц до 1000 МГц в середньому майже в 10 разів.  



 

 

Таблиця 5.9  

Порівняльні характеристики сучасних захисних матеріалів 

Характеристика 

(параметр) 

Піноскло з 

вуглецевим 

наповн. 

Ферито-

діелектрич. 

поглинач 

ФДПЕХ 

Тканий 

радіопогл. 

матеріал 

ТРМ 

Аморфний 

метал. сплав 

АМС 

Радіопогл. 

покриття 

Ферилен-2 

Радиопогл. 

покрытие 

Ферилар-5 

Захисна 

фарба 

Тіколак- 

ЕМВ 

Розроблений 

композиційни

й матеріал 

Радіопоглинання, 

дБ/см 

0,2 – 5  

(на 4 ГГц) 

             

Коефіцієнт 

відбиття, дБ 

  -12 ...-40 

(0,03-40 ГГЦ) 

-10 ...-23 

(0,3-10 см) 

  -7 ...-18 

(0,03-20 ГГЦ) 

-12 ...-18 

(0,03-20 ГГЦ) 

  -1,1…-1,75 

(26-36 ГГЦ) 

Ефективність 

екранування, дБ 

20     40 – 80 

0,001–100ГГц 

    2 – 4 

на 1 шар 

18,5–25,6 

(26-36 ГГЦ) 

Розмір, мм 350х200х100 

400х400х100 

500х500х350 Любий 

(замовл.) 

“Рогожка”із 

стрічки АМС  

60х60х6,5 1000х1000х 

170 

  Любий 

(замовл.) 

Робоча 

температура, оС 

- 200...+400 +5...+50 -40...+50 -40...+50 -30...+50 -30...+50 -60...+150 –50…+240 

Відн. вологість 

середовища, % 

97 90 97   90 90 97 99 

Маса 1 кв.м., кг,  

не більше 

16 65 1 0,5...2,0 33 38 0,2  

Експлуатація,   

не менше років 

10 10 3 5 10 10 5...10 15 

Ціна, дол.США 

(орієнтов.) 

65/кв.м 1600 / кв.м 140/кв.м 180/кв.м 

(одинарний) 

900 /кв.м 1000 / кв.м 50 / кг 20/ кв.м 

Постачальник Форпост-7 Форпост-7 Форпост-7 Форпост-7 Феррат, 

Фортуна- 

Інвест 

Феррат, 

Фортуна-

Інвест 

Тіко  

Основне 

застосування 

Конструкц. 

матеріал 

Лицювання 

для 

безлунових 

камер (БЛК) 

Лицюв.  

матеріал  

Захисна 

тканина 

Лицювання для 

БЛК 

Лицювання 

для БЛК 

Захисна 

фарба 

Лицюв. 

матеріал 



 

 

5.7. Розробка багатошарових композиційних матеріалів 

Розроблені нами раніше личкувальні вироби з одношаровим 

функціональним покриттям характеризуються рівною поверхнею, без 

істотних дефектів [119, 264]. Однак колір та наявність деякої шорсткості 

поверхні вимагає удосконалення технології отримання виробів з 

підвищеними споживацькими якостями та розширеною кольоровою 

гамою. Виходячи з цього була досліджена можливість отримання 

личкувальних керамічних плиток з двошаровим покриттям. При чому 

основною вимогою було отримання якісного верхнього шару покриття 

при збереженні властивостей нижнього феритвмісного шару покриття.  

Для досліджень були обрані два склади декоративних полив 7-СМВ 

[265] та ЛК-7 [266], що були раніше розроблені з метою одержання в них 

напівпровідної фази типу титанату барію та цельзіану відповідно. Отже, 

хімічний склад обраних покриттів та технологічні параметри випалу 

виробів з двошаровим покриттям обрані таким чином, щоби додаткова 

термообробка феритвмісного покриття в найменшому ступені не 

впливала на захисні властивості основного шару покриття. 

У таблиці 5.10 наведені деякі властивості та технологічні параметри 

одержання покриттів. 

 

Таблиця 5.10 

Характеристики декоративних полив 

Властивості та параметри 

термообробки покриттів 

Склад 7-СМВ Склад ЛК-7 

Температура варки фрити, оС 1350 1350 

Інтервал випалу, оС 950 – 1050 850 – 900 

Тривалість випалу, хв. 30 – 45 30 – 45 

ТКЛР106, К-1 4,24 5,6 – 6,5 

Термостійкість, оС 250 200 – 250 

Кислотостійкість, % 99,93 99,85 – 99,92 

Лугостійкість, % 99,61 98,6 – 99,08 

  

Зразки для досліджень отримували наступним чином: на випалені 

личкувальні плитки із сформованим функціональним першим шаром 

наносили другий декоративний шар методом поливу з наступною 

термообробкою. 

Із застосуванням стандартних методик були визначені 



 

 

експериментальні показники властивостей для розроблених 

багатошарових покриттів. Результати випробувань наведені в табл. 5.11. 

Для порівняння наведені дані аналогічних властивостей, що визначені для 

вихідних одношарових функціональних покриттів. 

 

Таблиця 5.11 

Експериментальні показники властивостей 

Шифр 

складу 

Мікротвердість 

за Віккерсом, 

МПа 

Термостій- 

кість, оС 
Зовнішній вигляд покриття 

СF 4820 250 
рівна поверхня, без істотних 

дефектів; колір – чорний 

NF 4340 250 

рівна поверхня, без істотних 

дефектів; колір – темно-

коричневий 

СF+7-СМВ 5400 250 

Рівна поверхня з гарним 

блиском і розливом, без 

дефектів; колір – кремово-

жовтий 

NF+7-СМВ 5400 250 

Рівна поверхня з гарним 

блиском і розливом, без 

дефектів; колір – кремово-

жовтий 

СF+ЛК-7 5200 225 

Рівна матова поверхня, без 

дефектів; колір – білий, 

напівпрозорий 

NF+ЛК-7 5200 225 

Рівна матова поверхня, без 

дефектів; колір – білий, 

напівпрозорий 

ГОСТ 6141-

91  
4500 – 5200 

не менше 

125 
 

 

Як видно з табл. 5.11, технологія нанесення другого декоративного 

шару покриття не тільки не зменшує показники основних 

експлуатаційних властивостей виробів, а й значно покращує їх технічні 

та декоративні властивості. 

Порівняння структурного стану одержаних керамічних виробів з 

двошаровими покриттями здійснювали за допомогою рентгенофазового 

аналізу. Результати досліджень наведені на рис. 5.18, 5.19. 

Як видно з рис. 5.18, 5.19, у покриттях після додаткового випалу 



 

 

дещо зростає кількість склофази, одночасно збільшуються площі 

характеристичних піків феритових фаз. При цьому у покритті 

зменшується кількість супутніх фаз у вигляді кварцу, який надалі 

перетворюється у кристобаліт. На цей процес також впливає режим 

термообробки декоративного покриття, що проявляється у інтенсивності 

головних характеристичних піків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.18.  Штрих-рентгенограми багатошарових покриттів серії CF: 

♦ – CoFe2O4, ● – SiO2 (кристобаліт), ■ – (кварц) 
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Рис. 5.19.  Штрих-рентгенограми багатошарових покриттів серії NF: 

♦ – CoFe2O4, ● – SiO2 (кристобаліт), ■ – (кварц) 

 

Таким чином, нанесення другого шару покриття та додатковий 

випал в значній мірі сприяють вдосконаленню кристалічної ґратки 

феромагнітної фази у першому функціональному шарі покриттів, а також 

збільшує її кількість. 

 

NF+7-СМВ 

NF+ЛК-7 

NF 

80          70          60           50          40           30          20 

      2Ө, град 

80         70          60          50           40          30         20 

   2Ө, град 

80         70          60          50         40          30         20 

 2Ө, град 



 

 

Мікроструктура двошарових покриттів була досліджена за 

допомогою методу електронної мікроскопії з використанням растрового 

електронного мікроскопу типу РЕММА-101А. Дозволяюча здатність 

мікроскопу в режимі спостереження зображення у вторинних електронах 

складала не більше 6,0 нм. Мікрофотографії поперечного сколку зразка з 

двошаровим покриттям надані на рис. 5.20.  

 

 
Рис. 5.20. Мікрофотографії поперечного сколку зразків 

 

На зображенні чітко вирізняються окремі шари основи, 

функціонального та декоративного покриттів. Характерною особливістю 

функціонального шар у є мікрокристалітна будова підвищеної щільності, 

можна розрізнити окремі кристалічні утворення, що можна віднести до 

шпінелевидної феримагнітної фази, при цьому матрична чорна непрозора 

склофаза має лікваційну будову. Контакт з керамічною основою дуже 

щільний, нерівний, представлений смугою склофази без будь-яких 

включень, спостерігається дифузна розчинність скла покриття та основи. 

Контактна зона між функціональним та декоративним покриттями дуже 

вузька, без помітної реакційної кайми. Структура покриттів чітко 

розрізняється за характером: декоративне покриття містить значно 

більшу кількість склофази.  

В результаті досліджень в області функціональних керамічних 

матеріалів створено керамічних вироби із захисними покриттями проти 



 

 

дії електромагнітного випромінювання. З метою підвищення естетико-

споживчих характеристик нового виду виробів розроблено склади 

двошарових покриттів та обґрунтовано умови їх термообробки стосовно 

технології виготовлення личкувальної кераміки. За допомогою методів 

РФА та електронної мікроскопії доведено позитивний вплив додаткового 

технологічного переділу на структурний стан і функціональні якості 

захисного шару покриттів. 
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	Необхідно відзначити, що зазначені стани в чистому вигляді ніколи не існують, і в процесі перемішування для кожного конкретного випадку можна говорити лише про переважання того чи іншого стану. При перемішуванні складових компонентів композиції може в...
	На підставі вищесказаного можна відзначити, що перед матеріалознавцями, як в Україні, так і в усьому світі стоїть завдання створення керамічних композиційних матеріалів, які ефективно захищають від дії ЕМВ в широкому частотному діапазоні та мають міні...
	Цей процес відбувається навіть за відсутності зовнішнього електричного поля. Однак при цьому перенесення зарядів не має певного напряму.
	Під дією зовнішнього електричного поля статичний розподіл електронних перескоків змінюється: збільшується їхня відносна частота в деякому певному напрямку, виникає спрямований дрейф електронів, отже результуючий струм стає відмінним від нуля.
	З розглянутого вище перескокового механізму Вервея випливає, що електропровідність феритів здебільшого залежить від вмісту в них різновалентних іонів. Такими іонами в феритах найчастіше є іони заліза, а також іони марганцю, кобальту, нікелю та ін. [27].
	Тобто, в нашому випадку зменшення питомого об'ємного опору від кобальтового фериту до цинкового пояснюється різницею іонів заліза в фериті. У фериті кобальту та фериті цинку їх вміст мінімальний, тому процес феритоутворення пройшов повністю, а в ферит...
	Подальші дослідження будуть проводитися з феритом кобальту, так як тільки в нього виявлено магнітні властивості.
	2.1.3. Термодинамічне обґрунтування використання фериту кобальту для створення неорганічних покриттів з магнітними властивостями
	Одним із методів отримання покриттів по кераміці, що володіють магнітними властивостями, є метод спрямованої кристалізації [13, 52, 68, 140 – 145].
	Досліджена можливість синтезу фериту кобальту в покритті при швидкісному режимі випалу, який може бути здійснений на основі неорганічної силікатної матриці.
	Для синтезу фериту кобальту в покритті по кераміці була розглянута трикомпонентна система Fe2O3 – Al2O3 – СоO, тому що в ній можливий синтез шпінелів складів CoFe2O4, Fe2Al2O4, CoAl2O4.
	Оксиди Co (II), Al (III), Fe (III), що входять в трикомпонентну систему Fe2O3 – Al2O3 – СоO, утворюють бінарні системи: CoO – Fe2O3, CoO – Al2O3, Fe2O3 – Al2O3, їх повний опис наведено в літературі [146 – 151]. Проте в літературі відсутні дані про буд...
	Для дослідження можливості синтезу фериту кобальту методом спрямованої кристалізації в покритті по кераміці проведена тріангуляція системи Fe2O3 – Al2O3 – СоO.
	З літературних даних [148 – 153] випливає, що бінарні підсистеми включають наступні сполуки: CoFe2O4, CoAl2O4, Fe2Al2O6.
	Зміна вільної енергії Гіббса [154, 155] розраховували за рівнянням:
	де (Gt – значення вільної енергії Гіббса, ккал/моль;
	(Ht – зміна ентальпії реакції, ккал/моль;
	Т – температура реакції, К;
	(St – зміна ентропії реакції, кал/(моль∙К).
	Довідкові дані для розрахунку співіснування фаз представлені в табл. 2.6.
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	Рис. 2.22. Штрих – рентгенограми кобальтвмісних випалених зразків з покриттями:
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