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У статті наведено дослідження фізико-механічних досліджень властивостей периклазохромітових 
матеріалів. Порівнюються результати іспитів зразків матеріалів при використанні різних модифі-
кованих добавок.  Визначені найбільш оптимальні добавки. 
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Периклазохромітові вогнетриви широко застосовуються у склепінні ма-
ртенівських печей, для яких спостерігається тенденція до їх скорочення [1] та 
перехід до конвертерного способу виробництва сталі [2,3], а також для вог-
нетривкої футерівки печей плавлення ферованадію, футерівки сталерозлив-
них ковшів, футерівки агрегатів позапічного вакуумування  сталі, у камерах 
струминного вакуумування, вакуум - камерах [4]. 

Широке їх застосування обумовлено не тільки їх високими технічними 
характеристиками, такими як, шлако- та корозійна стійкість,  вогнетривкість, 
термостійкість [4], але і можливостями використання безвипалювальних ви-
робів, які дозволяють підвищити ефективність футеровки матеріалів [4]. Не-
формовані периклазохромітові наливні матеріали виготовляють в основном з 
застосуванням фосфатних зв’язуючих [4, 5], введенню яких можно запобігти 
шляхом використання води, за умовою здійсненого модифікування суміші. 

Метою роботи було – дослідити фізико-механічні властивості перикла-
зохромітових модифікованих матеріалів, одержанних методом вібролиття. 

У якості сировини використовували хроміт та периклаз, Хімічний склад 
яких наведен у таблиці 1.  

Склад фракції периклаза: 2 – 1 - (15 мас. %), 1 – 0,5 -  (5 – 10 мас.  %),  
< 0,5 - (10 – 15 мас. %), подрібненої складової – (50 – 55 мас. %).  

Подрібненна складова складалася із периклазу та хроміту у співвідно-
шенні 70 : 30 мас. %, відповідно.  

Дослідження проводили за участю модифікаторів СДБ, В2О3, лимоної та 
пальмитиної кислоти, що вводили у кількості 0,03; 0,2; 0,4, 0,4 мас. % , відпо-
відно.  
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Також змінювали кількість дрібної складової, враховуючи при цьому 
можливість її активізації. Для цього у суміші вводили каустичний магнезіт у 
кількості 1 мас. % зверх 100 мас. %. Кількість води досягала 20 %. Зразки 
формували методом вібролиття у кубіки розміром 30´30´30 мм3. термообро-
бку проводили при температурі 1073 К протягом 2 годин. 

 
Таблиця 1 – Хімічний склад сировини 

Вміст  
оксидів 

П.п.п., 
мас. % 

SiO2 

мас. % 
Al2O3 

мас. % 
CaO 

мас. % 
MgO 

мас. % 
Cr2O3 
мас. % 

Fe2O3 
мас. % 

MgO сп. 1,17 3,52 1,43 1,65 91,3 - 0,87 
Хроміт 0,99 9,4 10,2 2,6 17,3 43,3 16,2 

 
Результати фізико-механічних властивостей наведені на рис. 1.  
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Рисунок –  Дослідження впливу різних видів модифікуючи домішок на уявну щіль-

ність наливних мас з каустичним магнезитом 0 та 1 % 
  
З наведених результатів бачимо, що зразки матеріалів, що виготовлені з 

використанням в якості модифікатора СДБ характеризуються найвищими 
показниками уявної щільності. Введення каустичного магнезіту  сприяє під-
вищенню щільності зразків. Подальші дослідження було спрямовано на ви-
значення оптимальної кількості СДБ. Вихідні данні кількості введення СДБ 
вказано у табл. 2. Зразки формували методом вібролиття у кубіки розміром 
30´30´30 мм3. Термообробку проводили при температурі 433 К протягом 4 
години. Результати уявної щільності та відкритої пористості наведено на рис. 
3.8. Показники межи міцності на стиск також вказано у табл. 2. 

Отриманні результати свідчать, що оптимальна кількість введення СДБ, 
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що забезпечує найменший показник відкритої пористості (23,08 %) та на 
найвищий показник уявної щільності (2,32 г/см3), складає 0,05 мас. % .  

 
Таблиця 2 – Залежність міцності периклазохромітових наливних мас від кількості 

СДБ 
Кількість СДБ, % 0,02 0,03 0,05 0,1 

Межа міцності на стиск, кг/см2 9,54 14,31 14,31 19,08 
 

В цілому, периклазохромітові матеріали, одержані за наливним спосо-
бом виготовлення мають нижчі показники міцності, уявної щільності та бі-
льшої відкритої пористості ніж матеріали, виготовлені за методом пресуван-
ня [6], що свідчить про перспективність розробки безвипалювальних пери-
клазохромітових матеріалів методом пресування. 
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В данной статье приводятся исследования физико-механических свойств периклазохроми-

товых материалов. Сравниваются результаты испытаний образцов материалов при использовании 
различных модифицирующих добавок. Определены наиболее оптимальные добавки. 
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This article describes the study of pfisical and mechanical properties of materils periclazocromit 

fabricated by vibratory casting. The results of samples tests of materials using different modifiers are 
compares. The most of an optimal supplement determined. 
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