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          В технологічному процесі виробництва безвипальних вогнетривких матеріалів  та 

виробів з них в якості матриці (полімерного сполучника) останнім часом найшли 

застосовування різні високомолекулярні сполуки (наприклад, фенолоальдегідні 

реакційноздатні матеріали та їх похідні). Але при використанні вказаних реакційноздатних 

олігомерно-полімерних систем (сполучників) дуже часто має місце неповне змочування та 

розтікання рідкої фази (сполучника) на поверхні дисперсної фази вогнетривкого виробу 

(периклазу, вуглецю тощо). При неякісному змішування інгредієнтів периклазвуглецевого 

вогнетривкого матеріалу з полімерним сполучником в деяких випадках утворюються 

практично сферичні агломерати з середнім діаметром 1 – 5 мм (складаються з периклазу та 

вуглецю), поверхня  яких майже не вкрита реакційноздатною речовиною. 

В технології виробництва вогнетривких матеріалів та виробів з них (у тому числі й 

периклазвуглецевих) суттєво скорочуються витрати енергетичного потенціалу (наприклад, 

електричної енергії) внаслідок технічно обґрунтованого виключення з технологічного 

процесу стадії високотемпературного випалу (1300 – 1400 
о
С), яка є основною при 

одержання звичайних, базових вогнетривких  виробів.  

Неструктуровані сполучники на основі реакційноздатних олігомерних  з‘єднань  різної 

хімічної  природи надають вогнетривким виробам підвищену механічну міцність (головним 

чином, руйнівну напругу при стиску) у свіжосформованому стані, що дозволяє в 

технологічному виробництві виробів застосовувати допоміжне транспортне технологічне 

обладнання нового покоління (інтелектуальні промислові роботи, маніпулятори тощо) при 

транспортуванні виробів з однієї технологічної стадії (операції) на іншу без суттєвого 

ушкодження об‘єкту транспортування та погіршання деформаційно-міцностних, 

технологічних та експлуатаційних властивостей свіжосформованих вогнетривких виробів.  

Після хімічного структурування (тужавлення) олігомерного реакційноздатного 

сполучника вогнетривкий периклазвуглецевий виріб отримує  конструкційну міцність 

(високе значення руйнівної напруги при стиску, згині, розтягуванні, підвищена стійкість до 

ударних навантажень тощо).  

На сучасному етапі розвитку матеріалознавства основною технічною проблемою при 

створенні високоефективних олігомер-полімерних сполучників на основі промислових  

олігомерних та високомолекулярних з‘єднань для одержання безвипальних вогнетривких 

виробів та набивних мас є досить низька термічна стабільність  полімерних матеріалів в 

діапазоні високих температур (більше 500 
о
С), незначна величина твердого піролітичного 

залишку після процесів термічної деструкції та коксування (не більш 3 – 8 мас.) %. 

Олігомер-полімерні матеріали, що використовуються на сучасному етапі розвитку 

вогнетривкої промисловості, характеризуються значною для оптимального технологічного 

процесу динамічною в‘язкістю, що в багатьох випадках призводить до нерівномірного 

розподілу високомолекулярного сполучника в об‘ємі вогнетривкого композиту. 

Виникає нагальна потреба розробити вогнетривкі безвипальні композиційні матеріали 

та високоефективні зв‘язуючи для них з метою одержання високоякісних виробів з великим 

терміном роботи при значних (вище 1400 
о
С ) температурах та впливу розтопів металів різної 

хімічної природи. 

З метою забезпечення сталого стану безвипальних вогнетривких виробів та набивних 

мас до дії розтопів металів та шлаку в мартенівських пічах та інших теплових агрегатах 

застосовують термостійкі полімерні матеріали з високим піролітичним залишком 

(наприклад, на основі фуранових полімерів). 

mailto:rassan2000@ukr.net


289 

 

Доцільність  вибору в якості основного інгредієнту високомолекулярного сполучника 

для матриці в безвипальних периклазвуглецевих вогнетривких матеріалах 

фурфуролацетонового мономеру марки ФАМ обумовлено наступними факторами: 

- фурфуролацетоновий мономер марки ФАМ, який у своєму складі містить два 
основних компонента – монофурфуриліденацетон та дифурфуриліденацетон,  має дуже 

високу плинність (тобто низьку динамічну в‘язкість), що в повному обсязі дозволяє 

забезпечити рівномірний розподіл сполучника в усьому об‘ємі реакційної суміші 

периклазвуглецевих матеріалів; при цьому не виникає потреби використання 

енергонасиченого змішувального обладнання для проведення якісного суміщення основних 

інгредієнтів периклазвуглецевої шихти та функціонально модифікованого фуранового 

сполучника; 

- структуровані реакційноздатні системи на основі фурфуролацетонового мономеру 
ФАМ  після термічної та термоокислювальної деструкції (відповідно в інертній, наприклад , 

азот та окислювальній середовищах – переважно, за участю кисню) мають високий твердий 

піролітичний залишок – коксове число  (в діапазоні 70 – 95 % в залежності від складу 

сполучника), що забезпечує одержання  безвипального периклазвуглецевого вогнетривкого 

матеріалу стійкого до дії високих температур, розтопленого металу та шлаку при сталій 

конструктивній міцності виробу; 

- фурфуролацетоновий мономер марки ФАМ характеризується високою змочувальною 
здатністю зовнішньої поверхні частинок основних компонентів периклазвуглецевої 

вогнетривкої шихти, тобто значними енергетичними параметрами (енергія адгезії, енергія 

когезії, негативне значення коефіцієнту розтікання за Гаркінсом та ін.), що з забезпечує 

міцний адгезійний контакт на межі розподілу фаз «високомолекулярний (фурановий) 

сполучник – дисперсійний вогнетривкий наповнювач»; високий рівень змочування 

призводить до одержання вогнетривких периклазвуглецевих композитів з мінімальною 

кількістю структурних дефектів (тріщин, вакуолей, областей з мінімальною густиною тощо) 

у граничному прошарку композиту, внаслідок чого збільшується міцність (наприклад, 

руйнівна напруга при стиску, згині) розробленого композиційного матеріалу. 

- фуранові мономер-олігомерні системи не містять у своєму складі легколеткі, 

легкозаймисті компоненти (органічні розчинники, активні – реакційноздатні – розріджувачі), 

що суттєво поліпшує пожежовибухонебезпечні показники технологічного процесу 

одержання безвипальних периклазвуглецевих вогнетривких матеріалів; 

- фурфуролацетоновий мономер марки ФАМ переходить до неплавкого та 

нерозчинного стану (структурується) під впливом широкого спектру факторів фізичної та 

хімічної дії: при нагріванні до  (150 – 200) 
о
С проходить конденсація основних компонентів 

мономеру (фурфуриліденацетонів), внаслідок чого полімерний матеріал набуває тримірну 

структуру; при дії амінних, цианетильованих амінів та амінофенольних структуруючих 

агентів (тужавлювачив) при температурах (20 – 150) 
о
С, а в деяких випадках дещо й вище, 

проходить структурування мономеру з утворенням фурфуролацетонового полімеру, що 

характеризується високим рівнем деформаційно-міцностних властивостей, мінімальною 

кількістю структурних дефектів як на поверхні виробу, так і в його об‘ємі, низькою 

пористістю. Крім того, відомий спектр каталізаторів тужавлення типу кислот Л‘юіса, які 

ефективно забезпечують каталітичне тужавлення фурфуролацетонового мономеру марки 

ФАМ в широкому температурному діапазоні. Наявність різноманітного спектру агентів 

структурування-тужавлення (хімічної та фізичної природи) дозволяє цілеспрямовано 

задавати основні міцності, технологічні та експлуатаційні параметри периклазвуглецевих 

вогнетривких композитів на основі фуранових полімерів. 

Основними дисперсними компонентами вогнетривкого композиційного матеріалу в 

даній роботі були обрані: природний мінерал – периклаз, порошок різного фракційного 

складу сіруватого кольору з густиною (3550 – 3570) кг/м
3
, твердістю за шкалою Мооса 5,5 з 

невеликою кількістю домішок у вигляді заліза, який в основному містить оксид магнію MgO 

(молекулярна маса 40,30 а.о.м.); графіт – чорний, стального кольору дрібнодисперсний 
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порошок (вуглець - С), густиною (2090 – 2230) кг/м
3
, твердістю за шкалою Мооса 1 – 2. У 

вогнетривкій шихті міститься (64,4 -79,0) мас. % периклазу та (19,4 – 28,8) мас. % вуглецю 

(графіту). Залишок приходиться на структуруючи агенти та функціонально модифікуючи 

інгредієнти. 

В рамках даного дослідження на підставі аналізу науково-технічної літератури, 

охоронних документів (патентів, заявок, авторських свідоцтв), попередніх 

експериментальних досліджень авторів рекомендовано широкий спектр функціональних 

модифікаторів фурфуролацетонового мономеру ФАМ для виробництва периклазвуглецевих 

вогнетривких матеріалів, а саме: кам‘яновугільна смола, гідрохінон, пірогалол тощо. 

Досліджені функціональні модифікатори суттєво підвищують деформаційно-міцностні, 

технологічні та експлуатаційні властивості вогнетривких композитів. Приготування та 

формування виробів з розроблених периклазвуглецевих вогнетривких матеріалів з 

модифікованою полімерною матрицею здійснюється наступним чином. Підготовку 

комплексного амінного тужавлювача здійснюють шляхом змішування інгредієнтів в 

розрахунковому співвідношенні в герметичній ємності при кімнатній температурі.  

До змішувача завантажують периклаз фракції (0,06 – 3) мм, який перемішують 

впродовж (1 - 2) хвилини, потім додають рідкий модифікований реакційноздатний 

сполучник з комплексним амінним тужавлювачем у відповідному співвідношенні і отриману 

масу перемішують на протязі 3 хвилин , після чого до суміші додають розрахункову 

кількість графіту і перемішування системи продовжують ще не менш 3 хвилин, після чого до 

суміші інгредієнтів додають тонкомелений (фракція менш 0,06 мм) периклаз  і масу 

змішують впродовж (5-8) хвилин. Тривалість загального циклу змішування компонентів 

системи в середньому складає (12 – 16) хвилин. 

Зразки периклазвуглецевого вогнетривкого матеріалу формують шляхом пресування на 

гідравлічному пресі під тиском (100±5) МПа.  Подальше збільшення тиску формування 

виробів призводить до з‘явлення структурних дефектів на поверхні виробів (ефект 

«перепресування»), які після структурування (тужавлення) амінних агентів фуранової 

реакційноздатної  системи виявляються у вигляді тріщин та інших структурних дефектів як 

на поверхні так і в об‘ємі периклазвуглецевого вогнетривкого композиційного матеріалу. 

Роботоздатність вогнетривкого виробу в даному випадку втрачається остаточно. 

Розроблені в рамках даного дослідження композиційні матеріали з використанням 

модифікованих сполучників на основі фурфуролацетоного мономеру марки ФАМ (однорідна 

шихта, свіжосформовані вироби та після структурування реакційноздатного інгредієнту) 

характеризуються наступними параметрами: ущільнення (відносні одиниці) 0,290 – 0,333; 

коефіцієнт ущільнення 0,214 – 0,259; крайовий кут змочування рідиною (реакційноздатним 

фурановим сполучником) поверхні частинок периклазу та вуглецю (18 – 22) градуса; 

життєздатність матеріалу: суміш амінних тужавлювачів – поліетиленполіаміну та 

моноцианетилдиетилентетраміну в оптимальному співвідношенні  (5,3 – 8,7) год.; руйнівна 

напруга при стиску свіжосформованих стандартних зразків (3,5  - 4,7) МПа; руйнівна 

напруга при стиску структурованого - термообробленого при (175 – 180)
о
С - зразків 

вогнетривкого матеріалу (18,3 – 23,8) МПа; відносна деформація стиску при руйнуванні (0,58 

– 0,67) %, відкрита пористість (1,5 – 3,9) %; втрата маси вогнетривкого виробу після випалу в 

окислювальному середовищі при 1000
о
С впродовж 10 годин (2,9 – 4,0)%. Використання 

модифікуючих інгредієнтів в розроблених композитах сприяє цілеспрямованому 

регулюванню комплексу властивостей матеріалу та суттєво підвищує деякі показники, які є 

головними при експлуатації даного типу технологічного обладнання в конкретних умовах. 

На підставі одержаних експериментальних результатів та виготовлення модельних 

виробів з розроблених вогнетривких композиційних матеріалів запропоновані конкретні 

рецептури та визначені оптимальні параметри технологічних процесів виробництва 

безвипальних вогнетривких композитів для застосування на підприємствах чорної та 

кольорової металургії. Одержані вироби при  експлуатації на діючих підприємствах показали 

високий рівень роботоздатності. 


