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Директор «ІЦ «Сушка»» ІТТФ НАН України
Олександр ЧЕРНИШИН

Не зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19
в світі, проблеми енергетичної ефективності не стали другорядними у діяльності Державного підприємства «Інженерний центр
«Сушка»» Інституту технічної теплофізики
Національної академії наук України.
Використання побутових приладів, основою конструкції яких є розроблені фахівцями центру товстоплівкові нагрівальні елементи, дозволяє отримати якісні показники
із суттєво зниженим споживанням електроенергії. Така технологія зарекомендувала себе
надійною та енергоощадною. Номенклатура
виробів, що використовують науково-технічні розробки ДП «ІЦ «Сушка»» ІТТФ
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НАН України, є різноманітною та охоплює
низку галузей промисловості, будівництва
та жилого-комунального господарства.
В холодний період року найбільш доречними для локального обігріву є опалювальні прилади на основі інфрачервоних випромінювачей, які характеризуються низькою
вартістю та невеликою витратою електроенергії під час експлуатації. Вони представлені серед наших розробок.
Традиційною політикою підприємства є
відкритість для всіх форм співробітництва
задля підвищення енергетичної ефективності, в тому числі, електронагрівальних
приладів.
Будемо раді подальшій співпраці!
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Technological properties of clay raw materials
O.M. Nedbailo (0000-0003-1416-9651), O.G. Chernyshyn (0000-0001-7702-894X)
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Nedbailo, O.M., Chernyshyn, O.G. (2020) Technological properties of clay raw materials 4(49),
DOI: 10.26909/csl.4.2020.1
The article summarizes and analyzes the technological characteristics of various clay raw materials. Recommendations on the feasibility of their use in various types of ceramic production are given. Their main characteristics are given,
such as chemical composition, mineralogical and physical properties, which vary within extremely wide limits. They
are most characterized by a layered structure. All clay minerals are considered as secondary geological formations that
arose in deposits in which water was present as a product of changes in aluminosilicate rocks. Most clay minerals are the
product of weathering and deposition, but they can also be formed in hydrothermal conditions.
In addition to basic clay minerals, clays also contain various amounts of other minerals that often affect their behavior when used. The most common such minerals are quartz, feldspar and minerals containing iron, lime, alkalis and
soluble salts. The organic component is also found in many clay deposits. Different classifications of clays are based on
their geology, mineralogy, composition, properties and uses, but none of them covers all possible diversity.
Key words: clay raw materials, technological characteristics of ceramic production.

Технологічні властивості глинистих сировинних матеріалів
О.М. Недбайло, О.Г. Чернишин
Державне підприємство «Інженерний центр «Сушка»» Інституту технічної теплофізики НАН України,
Київ, Україна
У статті узагальнені та проаналізовані технологічні характеристики різних глинистих сировинних матеріалів. Надані рекомендації щодо доцільності їх використання у різних видах керамічних виробництв. Наведені
їхні основні характеристики, такі як хімічний склад, мінералогічні та фізичні властивості, що змінюються в
надзвичайно широких межах. Для них найбільш характерна шарувата структура. Всі глинисті мінерали розглядаються як вторинні геологічні утворення, що виникли в родовищах, в яких була присутня вода як продукт
зміни алюмосилікатних гірських порід. Більшість глинистих мінералів є продуктом вивітрювання і осадження,
але вони можуть також утворитися в гідротермальних умовах.
Вступ
У керамічних виробах глини виконують дві важливі функції. По-перше, вони надають масам пластичність, що необхідно для більшості зазвичай використовуваних процесів формування. Здатність
водно-глинистих композицій формуватися і зберігати
міцність і форму в процесі сушіння і випалу є основою більшості керамічних процесів. По-друге, глини

Технології

спікаються (в температурному інтервалі, що залежить
від їх складу) таким чином, що відбуваються при цьому ущільнення і зміцнення не викликають втрати форми виробів. Дуже чисті глини вогнетривкі, а забруднені плавляться при відносно низькій температурі.
Мета роботи полягає в систематизації науково-технічної інформації щодо фізико-хімічних та
технологічних властивостей глинистої сировини
для керамічних виробництв.
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Матеріали та методи дослідження
Зазвичай глинисті мінерали можуть бути класифіковані відповідно до їх структурної будови на
каолінітову, монтморилонітову та іллітову (гідрослюдову) групи. Також встановлено [1], що мінерали хлоритової групи є найважливішою складовою
частиною більшості родовищ глин. Запропонована
класифікація ґрунтується на кристалічній структурі
глинистих мінералів.
Властивості глин змінюються не тільки в залежності від мінералогічної групи. Вони залежать також і від умов утворення даного родовища. Каолін,
зазвичай, класифікується як осадова речовина, тобто така, що залишилися після утворення на тому ж
місці. Або її можна розглядати як вторинну (переміщену), тобто таку, що після утворення була переміщена під дією вітру або води і відкладена знову
на деякій відстані від місця її утворення. На рис. 1
показана фотографія мікроструктури каоліну при
дослідженні його за допомогою електронного мікроскопа Opton IBAS із збільшенням в х17800 разів.

Рис. 1. Мікроструктура каоліну
Осадові глини зазвичай знаходяться в суміші
зі значними кількостями слюди, кварцу і навіть
частини польового шпату, що не розклався. Ці домішки повинні бути відокремлені. Осадові глини
зазвичай мають більший розмір часток і меншу
пластичність, ніж вторинні глини. Вторинні глини,
як правило, мають дуже невеликий розмір часток,
високу пластичність і менше забруднені грубозернистими мінеральними домішками. Однак присутність в них значної кількості органічних матеріалів
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більш ймовірно. Глини, що зазнали після утворення дії високих тисків, зазвичай ущільнені до такої
міри, що вони є досить твердими, непластичними і
такими, що важко диспергуються у воді. Для підвищення ефективності диспергування можливе застосування дискретно-імпульсного введення енергії за
допомогою роторно-пульсаційних апаратів різних
марок [2].
Крім основних глинистих мінералів, глини також містять різні кількості інших мінералів, що часто впливають на їхню поведінку при використанні.
Найчастіше такими мінералами є кварц, польові
шпати і мінерали, що містять залізо, вапно, луги і
розчинні солі. Органічна складова також міститься
в багатьох глинистих відкладеннях. Різні класифікації глин ґрунтуються на їх геології, мінералогії,
складі, властивостях і способах використання, але
жодна з них не охоплює всієї можливої різноманітності [1].
Результати та їх обговорення
Каоліни можуть бути як первинними, так і вторинними. Вони є матеріалами що можуть мати як
погану, так і досить хорошу пластичність. До типу
пластичних відносяться осадові біловипалювальні
глини із невеликим розміром частинок, що мають
високі пластичність і міцність у висушеному стані.
Глини вогнетривкого типу не є біловипалювальними, але вони вільні від таких плавнів, як залізо,
лужноземельні і лужні метали, а також від надлишку кремнезему.
Сухарні глини включають в себе непластичні
тверді вогнетривкі глини, що мають низьку вогневу
усадку.
Гончарні глини. Під цим загальним терміном
розуміють різноманітні жовтовипалювальні глини,
що мають достатню пластичність, і вироби з яких
можуть бути обпалені без втрати форми.
Глинисті сланці є твердими, непластичними, зазвичай скам’янілими глинами з низькою вогневої
усадкою.
Спікливі глини ущільнюються під час випалювання при відносно невисоких температурах і зазвичай містять значну кількість заліза, а також мають
відносно низьку вогневу усадку.
До групи цегляних відносяться лесові глини
(глини, що утворилися в результаті діяльності вітру, що містять велику кількість кремнезему і лугів
і мало глинозему), льодовикові глини (зазвичай піщанисті глини, що містять значні кількості заліза)
і глини інших типів, вироби з яких можуть бути
сформовані пластичним методом і обпалені при
низькій температурі, даючи прийнятні забарвлення
і текстуру.
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До групи поливів відносяться глини, що містять
достатню кількість плавнів, повністю розплавляються при невисоких температурах. Вони використовуються для виготовлення емалей і в якості
різних зв’язувань.
Тальк є водним силікатом магнію, який має шарувату структуру, подібну до структури глинистих
мінералів. Його ідеальна формула Мg3(Si2О5)2(ОН)2.
Тальк є вторинним мінералом, що утворюється з силікатних гірських порід багатих магнієм. Найбільш
небажаними з супутніх тальку мінералів, з керамічної точки зору, є сполуки заліза, що викликають при
випалюванні зміну забарвлення і високі діелектричні втрати готових виробів. Присутність в ньому вапновмісних мінералів знижує точку розм’якшення
матеріалу.
Тальк є важливою керамічною сировиною для
виробництва матеріалів, що використовуються в
електротехніці та електроніці, а також для виготовлення плиток. Талькові маси легко формуються, а
тальк в них служить джерелом магнезіальносілікатного розплаву при температурі випалу.
Пірофіліт Мg3(Si2О5)2(ОН)2 має фізичні властивості, що практично ідентичні властивостям тальку,
оскільки він має подібну ж структуру, в якій магній
заміщений алюмінієм.
Масивний тальк легко обробляється, і після подрібнення має відчутну жирність. Часто його називають стеатітом. Після оброблення вироби з талькового каменю можуть бути обпалені при температурі
близько 1000 ºС, при якій видаляється зв’язана вода
і утворюється міцний черепок, що супроводжується
невеликою усадкою.
Азбест. Таке найменування дано групі водних
магнезіальносілікатних мінералів, що мають волокнисту структуру. Кристалічна структура цих
мінералів характеризується наявністю довгих
ланцюгів силікатних тетраедрів, що можуть легко розщеплюватися в напрямках, паралельних до
силікатних ланцюгів, але не можуть розщеплюватися в напрямках, що їх перетинають, в результаті чого, ці мінерали можуть бути розділені на волокна. Вони утворилися за рахунок метаморфізму
магнезіально-силікатних гірських порід. Головним
представником цієї групи мінералів є хризоліт
Мg3(Si2О5)2(ОН)4 – волокниста форма серпентину. Іншими промислово важливими різновидами
азбесту є амозит і кросідоліт (блакитні азбести).
Обидва представляють собою складні магнезіальні
силікати, що класифікуються як амфіболи.
Розділені азбестові волокна використовуються
в керамічній промисловості у вигляді крученого
шнура або у вигляді тканини, або як заповнювач в
теплоізоляційних і теплостійких конструкційних
матеріалах [2].
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Кремнезем SiO2 є головним інгредієнтом стекол,
глазурей, емалей, вогнетривів, абразивів і тонкої
кераміки. Двоокис кремнію широко використовується, так як він недорогий, твердий, хімічно стійкий і досить тугоплавкий, а також тому, що може
утворювати скло. Є велика різноманітність мінеральних форм, в яких зустрічається кремнезем.
Але найбільш важливою, безсумнівно, є кварц, що
використовується у вигляді великих, майже досконалих кристалів у формі кварцитової породи або
кварцового піску. Кристалічна структура SiO2 така,
що в ній є мало простору для розміщення сторонніх
атомів, в зв’язку з чим, кремній не може бути легко
замінений іншими катіонами. Високоякісні кристали кварцу використовуються в оптиці і електроніці.
Головним джерелом кремнезему для керамічної промисловості є піски. Піски для виробництва
скла повинні мати однорідний розмір зерен і високу
чистоту. Особливо має бути низьким вміст заліза:
менше 0,015 % для оптичних стекол і менше 0,06 %
для листового і сортового скла. Цей же самий пісок
зазвичай подрібнюють у кульових млинах до розміру часток менше 180 мкм для введення кремнеземутримуючого компонента в глазурі і тонкокерамічні маси.
Іншим важливим джерелом кремнезему є щільні кварцити, з яких виготовляють динасову цеглу
для склепінь мартенівських, ванних, скловарних і
коксових печей. Для цих цілей обираються породи,
при подрібненні яких виходить суміш грубих і тонких зерен, а зміст Fe2O3 і Al2O3 не перевищує 0,5 %.
При цьому вміст вапна не лімітується, оскільки
близько 0,5 % СаО додається до шихти в процесі
виробництва. Іншою формою кремнезему, що використовується в промисловості, є інфузорна земля,
що представляє собою суміш зі скелетів найдрібніших морських тварин діатом (інфузорій). Майже на
90 % вона складається із кремнезему і містить велику кількість мікроскопічних пір. В зв’язку з тим цей
матеріал досить ефективно і широко використовується в якості теплової ізоляції [3].
Польові шпати є безводними алюмосилікатами,
що містять катіони К+, Nа+ і Са2+. Вони присутні
практично у всіх вивержених породах. Ізоморфне
заміщення в кристалічній гратці польового шпату
одного катіона на інший призводить до утворення
декількох різновидів. Найбільш важливими різновидами, що представляють промисловий інтерес,
є калієві польові шпати, які завжди містять деяку
кількість альбіту, а натрієві – анортиту. Велику частину полевошпатової сировини дають пегматити,
що представляють собою грубозернисті кристалічні
породи, які утворилися на пізніх стадіях кристалізації магми. Утворення великих кристалів в таких
породах прискорювалось за рахунок низької в’яз-
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кості та високої концентрації летючих складових.
Головними супутніми мінералами в пегматитах є
кварц, слюда та інші силікати. Покращені методи
збагачення пегматитів, що включають флотацію і
магнітну сепарацію, роблять можливим отримання польового шпату, тоді як оброблення пегматитів
старими методами економічно недоцільне.
Вільний кварц зменшує флюсову дію польового
шпату. Його вплив більш ефективний в керамічних
масах, що містять натрієвий шпат, ніж в тих, що містять калієвий шпат. Кількість і тип присутніх лугів
визначають точку розм’якшення польового шпату,
причому остання знижується при збільшенні вмісту
натрію та зменшення вмісту калію.
Найголовнішим споживачем польового шпату є
скляна промисловість, в якій він використовується як дешеве джерело окису алюмінію. Натрієвий
шпат, в цьому випадку, кращий, оскільки він має
більш низьку точку плавлення.
Польовий шпат для виробництва скла випускається з дисперсністю 20 мкм, в той час як інші галузі керамічної промисловості вважають за краще використовувати матеріал з дисперсністю до 200 мкм.
Нефеліновий сієніт є виверженою гірською породою, що не містить вільного кварцу і складається
з нефеліну, альбіту і мікрокліну. Він може бути використаний як замінник польового шпату в скляній
і порцеляновій промисловостях.
Воластоніт CaSiO3 набув широкого поширення як основна сировина для виготовлення фаянсу
і плиток. Він все частіше використовується замість
частини польового шпату, особливо в масах для виготовлення плиток.
Сіліманітова група мінералів, що мають склад
Al2SiO5, грає важливу роль в виробництві мулітових вогнетривів. Мінерали цієї групи зустрічаються
в трьох поліморфних формах – силіманіт, кіаніт і
андалузит. Всі вони мають властивість при нагріванні до відповідних температур утворювати муліт
та кремнезем. Залежно від теплового оброблення і
присутності плавнів, кремнезем в таких матеріалах
з’являється у вигляді скла. Найбільше використання знаходить кіаніт. При випалюванні він дає значне розширення, в зв’язку з чим, при виготовленні
мулітової цегли, він зазвичай піддається попередній
термообробці. Спечений синтетичний муліт, що
отриманий на основі малозалізистих бокситів, анітрохи не поступається за властивостями муліту, отриманому із природних мінералів.
Окис алюмінію. Мінерали гідрату алюмінію
утворені, головним чином, при розкладанні алюмосилікатних порід, що раніше існували в родовищах та містили воду. Відносна розчинність окису
алюмінію і кремнезему в ґрунтових водах залежить
від значення рН середовища, як це вже зазначалося
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вище, при розгляді генезису глин. Окис алюмінію
легкорозчинний при рН, що дорівнює 4, а кремнезем розчиняється. Однак в інтервалі значень рН
від 5 до 9 окис алюмінію практично нерозчинний,
а розчинність кремнезему збільшується.
Окис алюмінію. Найбільша кількість бокситів в
керамічної промисловості використовують для виробництва абразивів. Крім того, вони використовуються для виробництва високоглиноземистих вогнетривів і глиноземистих цементів. Окис алюмінію,
що використовується для виготовлення абразивів,
утворюється з бокситу за байеровським процесом.
Цей процес полягає у вибірковому вилуговуванні
окису алюмінію в автоклаві розчином каустичної
соди. В результаті цього відбувається осадження
Аl(ОН)3, чистота якої досягає 99,5 - 99,8 %.
Окис магнію. Окис магнію утворюється головним чином з природного магнезиту MgCO3
і з гідроксиду магнію Mg(OH)2, що отримується з
морської води або сольових розчинів. Близько половини продукції окису магнію, що випускається
в США для виготовлення вогнетривів, отримують
з вищезгаданого джерела. Невелика кількість окису
магнію отримують з природного бруситу.
У природі зустрічаються кристалічний і псевдокристалічний типи магнезиту. Перший утворюється з магнезіальносілікатних порід, а другий –
в результаті заміщення кальцію в доломіті та вапняку. Псевдокристалічні відкладення зазвичай дуже
малі та менш поширені, ніж родовища кристалічних
різновидів, але зазвичай вони містять більш чистий
матеріал.
Окис магнію з морської води отримують при
взаємодії останньої з прожареним доломітом. При
цьому, в готовий продукт близько половини окису
магнію переходить з морської води і половина з
прожареного доломіту. Всі магнійвмісні матеріали
перед використанням піддають прожарюванню: каустичний окис магнію отримують з магнезиту шляхом прожарювання при температурах нижче 1560 ºС
до залишкового вмісту СО2, що дорівнює 2 - 10 %.
Намертво обпалений окис магнію отримують шляхом прожарювання природної сировини або окису
магнію, що отриманий з морської води при температурах від 1560 до 1760 ºС до утворення щільного
стабільного продукту.
Доломіт. Гірська порода, що складається, в
основному, з мінералу доломіту, що представляє
собою твердий розчин карбонатів кальцію і магнію з формулою СаМg(СО3)2, є найбільш широко
поширеним основним сировинним матеріалом із
високою точкою плавлення. У вигляді кальцинованих агрегатів доломіт широко використовують у
металургійній промисловості для гарячого ремонту
подин мартенівських печей. Цеглини, що виготов-
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лені з прожареного доломіту, руйнуються через гідратацію вільного вапна, а також із-за поліморфного
перетворення, що відбувається при охолодженні в
двохкальціевому силікаті, який утворився в матеріалі при високих температурах. Стабілізовану доломітову цеглу виготовляють, переводячи вільне вапно
в силікати або ферити, зазвичай шляхом введення
додавань серпентину або окису заліза, або шляхом
введення додавань бору, фосфатів або інших стабілізаторів, що запобігають поліморфному перетворенню двохкальцієвого силікату. Частково стабілізовану цеглу виготовляють, покриваючи кальцинований доломіт смоляними або скловидними зв’язуваннями, що запобігають його гідратації. Тонка
фракція доломітової шихти може бути замінена окисом магнію, що також може сприяти уповільненню
взаємодії вільного вапна із вологою. Стабілізована
доломітова цегла є найважливішим вогнетривом,
використовуваним на сталеплавильних заводах [4].
Доломітова цегла на смоляному зв’язуванні широко
використовується в подинах конверторів з кисневим
дуттям, що призначені для виробництва сталі.
Хромова руда. Головною складовою частиною
хромових руд є складні тверді розчини шпинелей
(Мg, Fе)(Аl, Сr)2O4, вміст яких в матеріалі коливається від 70 до 90 %. Інша частина складається з
різних магнезіальних силікатів та інших мінералів:
кальциту, доломіту, магнезиту і т.д. Хромові руди
утворюються при кристалізації основних магм.
Причому тип мінералів, що утворюються, дуже
сильно залежить від самих незначних змін у складі
навколишньої магми. Склад і структура хромових
руд вельми різноманітні. Ті з них, що використовують для виготовлення вогнетривів, мають, взагалі,
низький вміст хрому, в той час, як високосортні руди
використовуються як джерело металевого хрому.
Зміст FеО в основному компоненті руди має
важливий вплив на її придатність для виготовлення
вогнетривів. Руди з високим вмістом FеО виявляють значне розширення при випалюванні, а також
при контакті з оксидами заліза при підвищених
температурах. Кількість і характер магнезіальних
силікатів також спричиняють значний вплив на властивості руди. Про кількість силікатів, що присутні
в руді, можна судити за змістом SiO2. У більшості
руд, придатних для використання, вміст SiO2 лежить
в межах від 3 до 6 %; при вмісті SiO2 менше 3 %
руда зазвичай занадто крихка, в той час як цеглини,
виготовлені з руд з вмістом SiO2 більше 6 %, мають
знижену шлакостійкість. Вапно утворює легкоплавкі з’єднання, і його присутність в кількостях,
що перевищують 10 %, небажана. Кам’янисті руди
є кращими для виготовлення вогнетривів, оскільки
вони забезпечують необхідний високий вміст грубих фракцій. Пухкі руди використовують, головним
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чином, у відповідних композиціях для виготовлення
обмазок, що застосовуються для гарячого ремонту
печей [4].
При виготовленні вогнетривів, що призначені
для футерування мартенівських печей, хромова руда
використовується головним чином в сумішах із намертво обпаленим окисом магнію.
Найважливішим джерелом лугів, що необхідні
для скляної промисловості, є кальцинована сода
(Na2CO3), що виготовляється, головним чином, з
хлористого натрію, а не видобувається в вигляді
природного матеріалу. Концентровані розчини хлористого натрію зазвичай карбонізують сумішшю
аміаку і вуглекислого газу, в результаті чого осідає
бікарбонат натрію, який піддають зневодненню
шляхом прожарювання. Велика кількість інших солей натрію також придатна для використання, але
в керамічної промисловості вони застосовуються
лише в невеликих кількостях.
Водні натрій-боратні мінерали є головним джерелом натрію та бору, що використовуються в якості
плавнів. Керн Na2B4О7·4H2O і бура Na2B4О7·10H2O
дають переважну частину боровмісних природних
сполук. Інша частина видобувається, головним чином, з різних розсолів.
Плавиковий шпат. Фтор є сильним плавнем в
силікатних системах. Найбільш важливим його джерелом є мінерал флюорит (плавиковий шпат) СаF2,
поклади якого зазвичай зустрічаються у вигляді жил
як в осадових, так і у вивержених породах. Керамічні
сорти плавикового шпату досить чисті та часто містять до 95 % СаF2, 2,5 % SiO2 і 1,5 % СаСО3.
Фосфатні мінерали або хімічні реактиви, що
одержуються з них, використовують в значних кількостях в якості плавнів. Апатити Са5(ОН, F)(РО4)3
є головною промислово важливою групою фосфатних мінералів, що є основною складовою фосфатних
гірських порід, знайдених у багатьох родовищах.
Для виробництва абразивних виробів використовують, головним чином, спеціально виготовлені сировинні матеріали, такі як карбід кремнію і
плавлений окис алюмінію. Для спеціальних цілей
використовуються також природні абразивні мінерали, такі як кварцовий пісок, гранат і наждак.
Карбід кремнію отримують шляхом електричного нагрівання сумішей піску і вугілля до температури близькій 2200 ºС, при якій вони реагують з
утворенням SiC і СО. Продукуються два типи карборунду: відносно забруднений чорний карборунд,
що містить близько 98 % SiC, і зелений карборунд,
що отримується з найчистіших сировинних матеріалів, що містить до 99,7 % SiC. Карбід кремнію
подрібнюють і класифікують за розміром частинок,
і в такому вигляді використовують для виробництва
абразивних інструментів та інших виробів.
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Окис алюмінію, що використовується для виготовлення абразивів, виготовляється шляхом плавлення бокситу або технічного окису алюмінію в
дугових печах з графітовими електродами. З прожареного бокситу отримують щільний і напівпухкий
сорти окису алюмінію, в яких містяться від 95 до
97 % Аl2О3 і значні кількості TiO2 і SiО2. Щільність
такого продукту є наслідком наявності домішок двоокису титану. Для відновлення окису заліза і кремнезему в процесі виробництва в шихту додають
вуглець. Одночасне додаткове введення домішок
металевого заліза забезпечує утворення феросиліцію, що володіє магнітними властивостями і високою питомою вагою, тобто якостями, що полегшують його відділенню. Пухкий окис алюмінію, що
містить більше 99 % Аl2О3, виходить подібним чином з байеровського глинозему.
При виготовленні конденсаторів з титанату
барію потрібно використовувати в якості сировинних матеріалів хімічно чисті двоокис титану і
карбонат барію. Подібним же чином магнітна кераміка виробляється з хімічно осадженого окису
заліза. Ядерні паливні елементи виготовляють з
двоокису урану, що отриманий хімічним шляхом.
Берилієву кераміку виготовляють з осадженого і
прожареного окису берилію. Високоглиноземну
кераміку для свічок запалювання та електроніки
виробляють головним чином з прожареного окису
алюмінію, що отриманий за байеровським процесом. Приготовлені хімічним шляхом флюси, такі
як карбонати барію і стронцію, також знаходять
широке застосування.
Висновки
Виробництво більшості традиційних керамічних
матеріалів засноване на використанні недорогої,
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відносно доступної сировини, хімічне оброблення
якої недоцільне з міркувань його вартості.
У найбільших розмірах хімічне оброблення сировинних матеріалів для керамічної промисловості,
безсумнівно, знаходить застосування у виробництві
окису магнію з морської води, технічного глинозему
і кальцинованої соди.
Однак для виробництва все більшої кількості
спеціальних виробів використовують сировинні матеріали, що отримані хімічними методами, причому
їх практичне значення збільшується зі зростанням
ціни одиниці продукції, що виготовляється. У виробництві окремих типів функціональної спеціальної кераміки висока вартість готових виробів і жорсткі вимоги до відповідних властивостей і допускам
обумовлюють необхідність високого рівня контролю всіх вихідних матеріалів.
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With modern world trends in the growth of consumption of products of various industries and the
environmental situation, the problem of rational use of energy and raw materials in industrial production in order to
obtain the maximum amount of finished product of a given quality. An important step in solving this problem is
to create an adequate mathematical model of the process. A simplified model of the process of dehydration of the
aqueous solution film on the surface of a single granule in the production of multilayer composites in a granulator
dryer has been developed.
Simulation of pellet dehydration includes analysis of heat distribution in a spherical material and in a film of liquid
(heat exchange) covering the sphere, and the process of evaporation of the mixture film (mass transfer), which take
place simultaneously.
The results can be applied at the stages of design and testing of the granulator.
Key words: spherical material, covering the sphere, mixture film, mass transfer.

Математичне моделювання видалення вологи з гранули
Д.М. Корінчук
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,
Київ, Україна
При сучасних світових тенденціях щодо зростання споживання продукції різних галузей промисловості
та екологічній ситуації гостро постає проблема раціонального використання в промисловому виробництві
енергетичних та сировинних ресурсів з метою одержання максимальної кількості готового продукту заданої
якості. Важливим етапом вирішення цієї задачі є створення адекватної математичної моделі процесу. Розроблена
спрощена модель процесу зневоднення плівки водного розчину на поверхні одиничної гранули при виробництві
багатошарових композитів в сушарці-грануляторі.
Моделювання зневоднення гранули включає аналіз розподілу теплоти в матеріалі сферичної форми та в
плівці рідини (теплообмін), що вкриває сферу, і процес випаровування плівки суміші (масообмін), що протікають
одночасно.
Вступ
Широке впровадження нових енергоощадних
технологій є невід’ємною частиною науково-технічного прогресу. При сучасних світових тенденціях щодо зростання споживання продукції різних
галузей промисловості та погіршення екологічної
ситуації гостро постає проблема раціонального використання у виробництві енергетичних та сировинних ресурсів із метою одержання максимальної
кількості готового продукту заданої якості.

Процеси тепломасообміну

Мета роботи. Замість багатостадійних процесів сушіння в переробній промисловості знайшли
застосування технології гранулювання із псевдозрідженим шаром, що дозволяють об’єднувати в одному апараті усі стадії процесу: випарювання вихідного розчину, кристалізацію, а також сушіння продукту із одночасним гранулоутворенням. Важливим
етапом розв’язання такої багатостадійної задачі є
створення адекватної математичної моделі процесу.
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Матеріали та методи дослідження
Моделювання зневоднення гранули включає
аналіз розподілу теплоти в матеріалі сферичної
форми та в плівці рідини (теплообмін), що вкриває
сферу, та процес випаровування плівки суміші (масообмін), що відбуваються одночасно.
Модель зневоднення одиничної гранули в загальному випадку [1] пов’язана із розв’язанням
складної задачі руху двофазної газорідинної суміші при наявності фазового переходу та одночасного перенесення теплоти в трьохфазній системі.
Ця задача є нелінійною та ускладнюється необхідністю врахування кінетики фазового перетворення
та міжфазного теплообміну, капілярних явищ, що
викликають перетікання рідини в порах, а також
десорбції або переходу хімічно зв’язаної рідини
у вільний стан [2]. Однак ці моделі також містять
велику кількість невідомих величин, що входять в
нелінійні диференціальні рівняння, розв’язки яких
можуть бути отримані лише в частковому випадку
та мають громіздкий вигляд, що ускладнює їх практичне застосування. Існує ряд спрощених моделей,
що враховують основні особливості гранулювання
та дозволяють отримати результати, що достатні
для практичного застосування.
Моделі температурного розподілу при гранулюванні у псевдозрідженому шарі представлені в [3].
Автори мають припущення, що в перетині, де гранула перебуває у стані вітання, температура є постійною. Також температура є незмінною на поверхні
гранули протягом усього процесу нагрівання. За
цією моделлю визначається радіальний розподіл
температури в будь-який момент часу.
Для дослідження особливостей випаровування
плівки рідини можна використати досвід моделювання випаровування одиничних крапель. Ця проблема широко висвітлена авторами [4], що наводять
моделі сушіння крапель на основі балансових рівнянь та спільних розв’язків диференціальних рівнянь дифузії та теплопровідності. У моделі сушіння
сферичної частинки допускається, що випаровування рідини відбувається головним чином у вузькій
зоні, що поширюється по мірі сушіння в глибину
матеріалу.
Враховуючи в нашому випадку наявність процесів випаровування та кипіння, розв’язок задачі тепломасообміну на границі рідкої та газової фази в
поєднанні з вирішенням задачі нагрівання гранули
та плівки рідини робить можливим визначення часу
зневоднення та описання кінетики процесу.
Розглянемо процес зневоднення плівки водного розчину на поверхні одиничної гранули.
Припустимо, що гранула має сферичну форму радіусом R1 і в початковий момент часу τ0 нагріта до
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температури Т1; гранула рівномірно вкрита шаром
плівки товщиною δ з температурою Т2; температура навколишнього середовища постійна протягом
усього часу зневоднення і становить Т3 (рис. 1а).
Вважаємо гранулу ізотропним твердим тілом однакового складу по всьому об’єму. Температура в
будь-якій точці гранули є функцією часу τ і радіусу
r. Рідина нагрівається та випаровується за рахунок
теплоти, що отримана від попередньо нагрітої гранули та від теплоносія. В початковий момент часу
температура гранули на межі R1 тверда фаза – рідина нижча за температуру теплоносія на межі R2
рідина – газ та знижується при подальшому теплообміні. Тому для спрощення задачі тепломасообміном поміж гранулою та розчином можна знехтувати. Вважаємо, що підведення теплоти здійснюється рівномірно по всій поверхні від навколишнього
середовища.
а)
Т2

Т3
теплоносій

попередньо
нагріта гранула

плівка рідини

R2

R1

теплоносій

Т1

б)
кірка
(фронт випаровування)

κ

R1 ≤ κ ≤ R2

δ

Рис. 1. Спрощена схема фізичної моделі
процесу зневоднення гранули:
а) початковий момент часу;
б) поточний момент часу
В роботі [4] зазначено, що зона випаровування
рухається в напрямку центру гранули, утворюючи
зневоднену кірку. В нашому випадку вважаємо кірку паропроникненою, що не впливає на масообмін.
За аналогією з процесами, що пов’язані з рухом
межі розділу фаз, можна припустити, що випаровування рідини відбувається головним чином у вузь-
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кій зоні, що розділяє області, зайняті парою (кірка)
та розчином. Ширина зони випаровування визначається характерним розміром пір кірки, капілярними
силами, а також співвідношенням поміж теплотою,
що витрачається на нагрівання розчину та теплотою
пароутворення. При зазначених вище умовах ширина зони випаровування є значно меншою характерного розміру гранули. Таким чином цю зону можна
замінити фронтом випаровування, а її товщиною
знехтувати.
Вважаємо, що випаровування протікає в межах
товщини δ (рис. 1б). Під час заглиблення фронту
випаровування існує дві області: суха (кірка) та волога (розчин). В сухій області переміщується тільки
пара, а вологість дорівнює нулю. А в вологій області
концентрація розчину залишається незмінною і дорівнює початковій.
З урахуванням зроблених припущень математична модель зневоднення плівки водного розчину
на поверхні одиничної гранули формулюється наступним чином.
Розподіл температури в межах гранули та плівки
описується рівнянням
,

(1)

з початковими умовами:
,

(2)
,

(3)

де:

а – коефіцієнт температуропровідності, м2/с;
с – масова концентрація розчину, кг/кг;
L – питома теплота пароутворення, Дж/кг;
Т – температура, К;
r – поточний радіус, м;
α – коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м2;
ε – нескінченно мала величина;
κ – радіус фронту випаровування, м;
t – час, с;
λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К);
ρ – густина, кг/м3.

Індекси:
1 – для гранули;
2 – для плівки розчину;
3 – для теплоносія.
Результати та їх обговорення
Система рівнянь розв’язується методом кінцевих різниць по явній схемі в програмному пакеті
MathLab. Температура в точці, що передує точці
фронту випаровування при русі фронту, визначається інтерполяцією за неявною схемою. Результати
розв’язання математичної моделі для гранули сульфату амонію діаметром 3 мм, що попередньо нагріта до температури 90 ºС, температури розчину та
теплоносія, відповідно, 20 ºС та 100 ºС представлені
на діаграмі (рис. 2).

з граничними умовами:
(4)

,

(5)
,

(6)

.

(7)

Рівняння балансу теплоти і вологи в межах
фронту випаровування:
,
R1 ≤ κ ≤ R2 .
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(8)
(9)

Температура, ºС

,

Час, с

Рис. 2. Результати залежності температури
гранули сульфату амонію від часу в перетині
випаровування
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Розрахунковий час сушіння складає 2,15 с, що
збігається з результатами експериментальних
досліджень кафедри МАХНВ НТУУ «КПІ імені
Ігоря Сікорського».
Висновки
Розроблена спрощена модель процесу зневоднення плівки водного розчину на поверхні одиничної гранули. Дана модель дозволяє з достатньою,
для інженерних розрахунків, точністю визначити
час зневоднення в багатошаровій структурі
гранулятів.
Результати можуть бути використані на стадіях
проектування та опрацювання режимів роботи гранулятора.
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The problem that arises during the operation of tires is cyclic deformation, in which there is a conversion of mechanical energy into heat. However, due to the low thermal conductivity of rubber, repeated cyclic loads of products based
on them lead to heating, which is due to the phenomenon of mechanical hysteresis. The consequence is a deterioration
of their performance over time and, as a consequence, a reduction in service life.
The main method for increasing the interfacial interaction for ceramic fillers is to ensure the penetration of rubber
molecules into the interplanar space (gallery) formed by the filler particles (intercalation), and the subsequent distribution of these nanoplates (exfoliation) to a thickness of several nanometers throughout the field.
The aim of this work is to study the thermoelastic properties of rubbers made on the basis of nanosized mineral filler
montmorillonite, which may indicate a way to solve the problem of their durability.
It was investigate the influence of modified nanosize montmorillonit on thermoelastic properties of rubber composites on it basis. It is routined that thermoelastic properties described a model, which takes into account holdings of local
increase of tension for a rubber matrix and destruction of spatial net of nanoparticles with the increase of strain, which
results in exotherms which show up as a result of friction between the filler particles.
Quantitative analysis of the thermoelastic properties of rubber nanocomposites provides additional confirmation of
the concept of the reinforcement factor, which depends on the deformation, and determines the thermoelastic properties
of nanocomposites for the whole range of relative elongations.
Key words: nanosize montmorillonit, thermoelastic properties, rubber composites.

Термопружні властивості нанокомпозитів
хлоропренового каучуку з монтморилонітом
С.M. Пономаренко
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
Досліджено вплив модифікованого нанорозмірного монтморилоніту на термопружні властивості каучукових
композитів на його основі. Показано, що термопружні властивості описуються моделлю, що враховує внески
локального збільшення напружень для каучукової матриці та руйнування просторової сітки наночастинок із
збільшенням напружень, що призводить до екзотермічних ефектів, які проявляються в результаті тертя між
частинками наповнювача.
Вступ
Змішування каучуків в розплаві з мінеральними наповнювачами та подальша їх вулканізація використовувались протягом багатьох десятиріч для
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покращення експлуатаційних властивостей гум,
виготовлених на їх основі. Однак всі наповнювачі
виявляють здатність до утворення своїх власних
структур (великі вторинні агрегати частинок наповнювача з внутрішніми порожнинами, недоступними
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для взаємодії з матрицею каучуку). Внаслідок цього
взаємодія на межі розділу фаз каучук/наповнювач
сильно зменшується [1], що призводить до знижених характеристик гум в порівнянні з теоретично очікуваними. Основний метод по збільшенню
міжфазної взаємодії для керамічних наповнювачів
полягає у забезпеченні проникнення молекул каучуку в міжплощинний простір (галереї), утворений
частинками наповнювача (інтеркаляція), та подальше розподілення цих нанопластин (ексфоліація)
до товщини порядку декількох нанометрів по всій
матриці каучуку [2], що передбачає модифікацію
їх поверхні. Гуми, приготовлені за цією технологією, виявляють покращені властивості при відносно
низькому вмісті наповнювача [3]. Наприклад, збільшення модуля Юнга та межі міцності на розрив при
введенні в натуральний каучук 10 мас. % монтморилоніта, обробленого органічним катіоном, рівноцінне введенню 40 мас. % технічного вуглецю, що
помітно перевищує ці показники для кремнезему
при тих же ступенях наповнення [3].
Іншою проблемою, що виникає при експлуатації
гум, є циклічні деформації, при яких відбувається
перетворення механічної енергії в теплову. Однак,
із-за низької теплопровідності гум багаторазові циклічні навантаження виробів на їх основі призводить до розігріву, що обумовлений явищем механічного гістерезису. Наслідком цього є погіршення їх
експлуатаційних властивостей з часом і, як наслідок
зменшення строку експлуатації.
Мета роботи. Метою даної роботи є дослідження термопружних властивостей гум, виготовлених
на основі нанорозмірного мінерального наповнювача монтморилоніта, які можуть вказати шлях до
вирішення проблеми їх довговічності.
Матеріали та методи дослідження
В якості вихідної каучукової матриці для дослідження був вибраний синтетичний хлоропреновий каучук меркаптанового класу (Baypren 110,
Bayer AG). Наночастинки комерційної органоглини OC2 (Nanofil, Süd-Chemie) були попередньо
оброблені діоктадецл-диметил амонієвою сіллю.
Постачальником вулканізаційних агентів та стабілізаторів (стеаринова кислота, окис цинку ZnO, окис
магнію MgO та Ренорган ETU-80) є Bayer AG.
Композити були приготовлені в два етапи. На
першому етапі, каучук був змішаний в розплаві
з OC2 при 353 K, в якому був використаний внутрішній змішувач (Haake Rheocord 90); через 7 хв. були
добавлені вулканізаційні реагенти і змішування відбувалось ще 3 хв.; згодом композити були гомогенізовані з допомогою вальцювання. (Exakt 80S) при
333-353 К. На другому етапі зразки вулканізувались
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сіркою в вакуумному пресі (Collin) під тиском 30
бар при 433 К протягом 50 хв., що детально описано
в роботі [4]. Маркування зразків приведені в табл. 1.
Результати ширококутового рентгенівського
розсіювання (ШКРР) в діапазоні кутів 2q від 5 до
40º були отримані на дифрактометрі ДРОН-4,0.
Дифрактограми були нормовані на товщину та коефіцієнт поглинання.
Дослідження методом малокутового рентгенівського розсіювання (МКРР) в області кутів від 3 до
5º були проведені дифрактометром, що використовує метод колімації Краткі (PAAR, Gras, Австрія) з
поступовим скануванням сцинтиляційного лічильника, який аналогічний дифрактометру типу КРМ.
Питома теплоємність cp вимірювалась (температурний інтервал 215 - 380 К, швидкість нагрівання
100 К/хв.) установкою ДСК (Perkin Elmer DSC-2
удосконаленим).
Механічна робота W та супутні теплові ефекти Q
в циклах поступового навантаження розтягування/
скорочення вимірювались (з оціночною похибкою
нижче 2 %) при кімнатній температурі деформаційним калориметром, що детально описаний в роботах [5]. В області низьких кратностей деформації
(λ < 1,10 - 1,20) кожен зразок розтягувався з постійною швидкістю q+ (10 % від загальної довжини зразка за хвилину) до певної λi , витримувався
при цій λi до повного завершення механічної та теплової релаксацій, потім скорочувався при тій же
швидкості q- до нульової сили. Величина різниці
між фіксованими крайностями деформації в двох
послідовних кроках Δλ = λi+1 - λi коливалась в межах
10-4 - 10-3 . При великих видовженнях механічна робота та теплові ефекти вимірювались тільки в режимах ступінчатого розтягування при більших значеннях Δλ (близько 10-2).
Результати та їх обговорення
Основні особливості кривих ШКРР для вихідного каучуку (рис. 1а) – це дифузні аморфні галло
з максимумом, близьким до вектора розсіювання
q0 ≈ 13,2 нм-1 (який відноситься до міжланцюгової
відстані d0 = 2π/q0 ≈ 0,48 нм), та кілька гострих
рефлексів при більших значеннях вектора розсіювання. Профілі ШКРР для композитів в основному
подібні; однак, три додаткові рефлекси біля q ≈ 15,3;
14,2 та 3,4 нм-1 проявляють тенденцію до збільшення інтенсивності із збільшенням вмісту наповнювача w (рис. 1а).
Останній рефлекс (відповідає періодичності
1,9 нм) і відноситься до міжплощинної відстані необробленого монтморилоніту. Два попередні
рефлекси, можливо, відносяться до областей квазікристалічної упаковки сегментів каучуку в безпосе-
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Рис. 1. Криві ШКРР (a) та МКР (б) для досліджуваних зразків.
Числа біля кривих означають масову долю органоглини. Для інших композитів пояснення в тексті

редній близькості до поверхні частинок (зазвичай
називають як «граничний шар» (ГШ) [6]).
Товщина ГШ Δr може бути оцінена з наступного
співвідношення [16]

де νBI та υBI – відповідно об’ємна доля та питомий
об’єм ГШ; s – питома поверхня наповнювача. Таким
чином, приблизно лінійне зростання „кристалічності” хлоропренового каучуку XШКРР, яке може бути
визначене як νBI з відношенням w/(1 – w) (рис. 2),
говорить про постійне значення Δr для досліджуваних нанокомпозитів. Величина Δr ≈ 0,33 нм, отримана з нахилу кривої, S = Δr s / υBI = 0,155, лінійної
залежності рис. 2, має такий же самий порядок величини, як і міжланцюгова відстань ненаповненого
каучуку (див. вище); в будь-якому випадку можна
сказати, що ГШ, утворений з моно шарів, щільно
упакованих сегментів каучуку, для розрахунків було
прийнято s ≈ 300 м2/г та υBI ≈ 0,74 см3/г [7].
На кривих МКРР для вихідного каучуку не було
зафіксовано ніяких гетерогенностей (точкова лінія
на рис. 1б). На кривих МКРР для чистого наповню-
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Рис. 2. Залежність уявної кристалічності
від співвідношення w/(1-w)
вача Nanofil в блочному та плівковому станах зафіксовано максимум при q ≈ 2,25 нм-1, який відповідає
міжплощинній відстані d ≈ 2,8 нм. Набагато більше
значення d ≈ 4,0 нм розраховане із кутового поло-
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ження єдиного яскраво вираженого малокутового
рефлексу при q ≈ 1,56 нм-1 на кривій МКРР, що представлена для зразка CR/OC2-30 (неперервна лінія
на рис. 1б), припускає наявність високого ступеня
ексфоліації монтморилоніту в матриці каучуку.
Для ненаповнених матеріалів циклічні деформації розтягування/скорочення, як і очікувалось, були
повністю оборотними. Експериментальні значення
питомої (в одиниці маси m) механічної роботи W/m,
питомих теплових ефектів Q/m (рис. 3) були приведені до стандартних рівнянь пружності реальних
каучуків [8],
,

(2)

-100
-200

,

(3)
-300
1,0

де:
– питома робота деформації еластомеру;
– питома теплота деформації еластомеру;

– фронт-фактор;
та
– середньоквадратичні відстані між
кінцями вільного незбуреного ланцюга та ланцюга в сітці відповідно;
E – модуль пружності;
ρ – густина;
– температурний коефіцієнт незбурених розмірів ланцюга;
α – коефіцієнт об’ємного розширення недеформованого еластомеру;
λ = 1+ ε – ступінь деформації зразка;
ε – відносна деформація зразка.
Значення модуля Юнга E = 1,94 MПa було отримане з рівняння (2); потім з експериментальних
даних методом нелінійної регресії з допомогою рівняння (3) було отримано параметри β та α.
Величини E = 1,94 MПa, β ≈ 1,56·10-3 K-1 та
α ≈ 0,98·10-3 K-1 отримані шляхом обробки експериментальних даних, представлених на рис. 4, згідно
з рівняннями (2) та (3) у всьому діапазоні відносних
видовжень.
На відміну від вихідного каучуку, для всіх композитів незворотні ефекти, які проявляють себе у
відхиленнях між W/m та Q/m в циклах розтягування/
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Рис. 3. Залежності питомої механічної роботи
(квадрати) та питомої теплоти
(окружності) для ненаповненої гуми.
Штрихові лінії – параметри нелінійної регресії,
визначеної за допомогою рівнянь (2) та (3)
скорочення, відбуваються вже при низьких деформаціях.
Відносно велика відмінність між модулем Юнга
зразка CR/OC2-2.5 з низьким вмістом органоглини
(2,5 мас. %) та вихідним каучуком СR. Та поступове
збільшення E’ із збільшенням концентрації наповнювача w (табл. 1) говорить про значний ефект підсилення матриці каучуку нескінченним кластером
частинок монтморилоніту.
Відповідно до моделі кластер-кластерної агрегації (ККА) [9], критерієм для утворення нескінченного кластера вище точки перколяції φ* є наступне
скейлінгове співвідношення модуля пружності
E’ ~ φα ,

(4)

де φ – об’ємна доля наповнювача, α = (3 + df,B ) / (3 – df ),
df та df,B – фрактальна розмірність ККА-кластера та
основної вітки ККА-кластеру. Експериментальна
перевірка рівняння (4) для серій нанокомпозитів,
які містять ізометричні частинки наповнювача (такі,
як сажа або модельні органічні наносфери), при
φ > φ* ≈ 0,2 приводить до величини α ≈ 3,5 [9], яка
узгоджується з типовими фрактальними розмірностями df, B ≈ 1,3 та df ≈ 1,8.
Як видно з рис. 4, експериментальні величини E’
для нанокомпозитів, які досліджуються в даній роботі, також якісно задовольняють рівняння (4).
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кожному поступовому кроці навантаження, C – це
емпірична поправка для теплоти, яка виділяється
при зовнішньому терті між частинками наповнювача в процесі деформація/фрагментація нескінченного кластера.
Як видно з рис. 5 (неперервні лінії), експериментальні дані кількісно узгоджуються з рівняннями (5)
та (6), фітингові параметри перелічені в табл. 1. Ці
дані дають додаткове підтвердження концепції про
фактор підсилення, який залежить від деформації та
визначає термопружні властивості нанокомпозитів.

E'/ MПa

10

1

1

ϕ / об. %

10

4000

Рис. 4. Залежність E’ від φ для нанокомпозитів

,

(5)

, (6)
де λint = 1 + ε X нормалізоване відносне видовження,
X ≈ X∞ + (X0 – X∞) exp (-zεmax), X0 , X∞ та z – фітингові
параметри, εmax – це максимальна деформація при
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Однак, застосування цього рівняння до даних,
отриманих в діапазоні об’ємних часток наповнювача φ < 0,25, не очевидно; більше того, величина
показника експоненти α ≈ 0,77 майже в п’ять разів
менша.
На нашу думку, причина цих відмінностей
криється в різній формі частинок наповнювача.
Геометричний поріг перколяції виникнення нескінченного кластера еліпсоїдних частинок, як було показано в роботі [10], зменшується з φ* ≈ 0,28 (для
частинок з характеристичним співвідношенням
l/d ≈ 1) до φ* ≈ 0,04 (для l/d ≈ 1/20). Отже, виникнення нескінченного кластера сильно анізометричних
частинок монтморилоніту відбувається при наповненні нижче або рівному φ ≈ 0,04 (рис. 4) та видається теоретично можливим.
Як видно з графіка для зразка CR/OC2-30 (рис.
5), а також з подібних даних, отриманих для інших
каучукових нанокомпозитів, відхилення між експериментальними величинами, між W/m та Q/m та теоретичними кривими, які розраховані з допомогою
рівнянь (2) та (3) в припущенні оборотності (штрихована лінія), монотонно зростають зі збільшенням
відносного видовження. Ці відхилення можна віднести до необоротних структурних змін нескінченного кластера частинок наповнювача, які враховуються наступними рівняннями

3000
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-2000
-3000
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λ
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Рис. 5. Залежність, відповідно, питомих
механічної роботи (квадрати) та теплоти
(окружності) для зразка CR/OC2-30.
Штриховані та неперервні лінії: параметри
нелінійної регресії рівняння (5) та (6) відповідно
Приблизно однакові значення величини z передбачають однакову фрактальну розмірність [7]
початкового нескінченного кластера частинок органоглини у всіх досліджуваних нанокомпозитах, тоді
як тенденція до збільшення початкового X0 та кінцевого X∞ фактора підсилення із вмістом наповнювача також є очікуваною. Однак складно пояснити
низькі величини корекційної складової С. Величини
С проявляють тенденцію до зростання тим краще,
чим слабкіша взаємодія на міжфазній поверхні каучук/наповнювач (тобто, чим більший масштаб рухів
між частинками при поступовому руйнуванні початкового нескінченного кластера наночастинок на
менші за розмірами, ізольовані кластери, що визначається різницею між X0 та X∞).
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В термінах цього критерію для значень величини С нижче за 0,10 - 0,35 можна очікувати, що
(X0 – X∞) → 0, яке, очевидно, не спостерігається в
нашому випадку (табл. 1).
Таким чином, явище механічного гістерезису
пояснюється тим, що із збільшенням кратності видовження початкові просторові агрегати частинок
наповнювача, які простираються по всьому об’єму
зразка, руйнуються на менші фрагменти (ізольовані кластери); однак розмір останніх залишається
постійним в наступних циклах розтягування/скорочення до тих пір, поки не перевищене максимальне
розтягування. Більш того, було показано, що екзотермічні ефекти зовнішнього тертя між частинками, які проявляються під час поступового руйнування просторової сітки частинок наповнювача,
залежать від природи наповнювача та енергії взаємодії на міжфазній поверхні каучук/наповнювач.
Фактор підсилення деформації, який залежить від
попереднього видовження, є основним параметром,
який відповідає за термопружні властивості нанокомпозитів на основі каучукової матриці.

залежить від деформації, та визначає термопружні
властивості нанокомпозитів для всього діапазону
відносних видовжень.
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Висновки
1. Сильні взаємодії на поверхні розділу в нанокомпозитах відповідають за формування граничного шару (ГШ) мономолекулярної товщини з кристалоподібним упакуванням сегментів.
2. Виникнення нескінченного кластера сильно
анізометричних частинок, покритих ГШ органоглини при наповненні, нижче або рівне φ ≈ 0,04.
3. Кількісний аналіз термопружних властивостей каучукових нанокомпозитів дає додаткове підтвердження концепції про фактор підсилення, який

Таблиця 1.

Зразок

E, MПa

X0

X∞

z

C

CR

1,944

-

-

-

-

CR/OC2-2,5

2,12

22,20181

16,96275

0,6

0,1

CR/OC2-5

2,242

24,032

18,856

0,6

0,21

CR/OC2-7,5

3,05

28,01317

22,0731

0,6

0,28

CR/OC2-10

3,74

28,13432

22,9585

0,612

0,35

CR/OC2-12,5

4,06

33,56527

25,82612

0,6

0,24

CR/OC2-15

5,34

33,88819

26,38043

0,6

0,29

CR/OC2-20

7,22

40,41384

29,59809

0,598

0,26

CR/OC2-30

8,91

43,39886

33,01568

0,6232

0,25

CR/OC2-40

11,54

51,0174

39,92702

0,614

0,16
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНА СТАНЦІЯ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЕРІЇ «КОН-ТЕЛ»
Теплоакумулююча електросистема індивідуального теплопостачання є зручною та економною системою водяного опалення,
що використовує електричну енергію нічного (як основного) та
денного періодів за двозонним тарифом, перетворює її у теплоту
та накопичує в теплоакумулюючих блоках з високою тепловою
інерційністю.
Теплоакумулююча система індивідуального електроопалення
складається з теплоізольованого контейнера із встановленим всередині блочно-модульним тепловими акумулятором, що містить
у собі багатозонний теплообмінний модуль, монолітний блок для
накопичення і збереження отриманої теплоти, а також дуплексна
система для високотемпературного нагрівання блочної системи
теплоакумулюючого модуля.

Теплоакумулююча система індивідуального електроопалення
Теплоакумулююча нагрівальна система

1,8/60

2,7/120

3,5/180

4,4/240

Маса блочного модуля (в складі), кг

23

25

30

35

Рекомендована площа приміщення для опалення до, м2

60

120

180

240

280х800

300х800

320х800

340х800

1,8

2,7

3,5

4,4

Діапазон електричної напруги (50 Гц), В

190-240

190-240

190-240

190-240

Споживання електроенергії для нагрівання
рекомендованого об’єму води, кВт/год.

1,1-1,3

1,7-1,9

2,3-2,5

2,9-3,1

Габаритні розміри (діаметр х висота), мм
Електрична потужність+15 - 20 %, кВт
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ПІДЛОГОВИЙ ВОДЯНИЙ КОНВЕКТОР З ПРИРОДНОЮ
КОНВЕКЦІЄЮ СЕРІЇ «ПІРАМІДА»
Опалювальний прилад окрім безпосереднього
створення комфортних теплових умов в приміщенні
використовується для організації теплової повітряної завіси вітражних вікон, скляних дверей, веранд,
засклених фасадів будівель тощо.
Підлоговий водяний конвектор з природною конвекцією серії «Піраміда» складається з блочних модулів із різної тепловою потужністю, що призначені
для енергоощадного рівномірного обігрівання приміщень будь-яких розмірів. При цьому має місце поєднання конвективної та радіаційної складових теплообміну між нагрівальними поверхнями приладу,
повітрям та поверхнями стін і предметів в приміщені. За рухом теплоносія модулі можуть бути з’єднані
між собою паралельно або послідовно.

Основні технічні характеристики:
-

загальна маса одного блочного модуля (в складі), відповідно – 12, 17, 22 кг;
температура теплоносія – 35 - 60 ºС;
температура повітряного потоку, що здіймається – 30 - 40 ºС;
швидкість повітряного потоку, що здіймається – 0,3 - 0,4 м/с;
об’ємна витрата повітря, що нагрівається – 40 - 50; 55 - 65; 70 - 80 м3/год.;
сумарна площа теплового випромінювання – 0,9; 1,2; 1,5 м².
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КОНВЕКТИВНО-РАДІАЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПІРАМІДА
«КОН-ТЕЛ»
Опалювальний прилад призначений для створення комфортних теплових умов в приміщенні одночасно із проведенням дезінфекції повітря від патогенних мікроорганізмів та
його насичення біологічно активними фітонцидами аналогічно ароматерапії.
Конструкція піраміди поєднує конвективну та радіаційну
складові теплового потоку від її поверхні до об’єму опалювального приміщення та дозволяє розмістити її у зручному для
користування місці.
Використання природного мінералу галіту, як складової блоку, дозволяє здійснювати насичення повітря від’ємно зарядженими іонами натрію та йоду. Додаткове додавання натуральних
ефірних олій на поверхню нагрівального блоку створює можливість проведення, за бажанням користувача, ароматерапії,
що позитивно впливає на біологічні процеси людини.

Основні технічні характеристики:
- загальна маса опалювального приладу, відповідно – 5,5; 6,5; 7,5 кг;
- габаритні розміри: висота – 570 мм; довжина, відповідно – 1,0; 1,5; 2,0 м;
- діапазон електричної напруги (50 Гц) – 190 - 240 В;
- електрична потужність +15 - 20 %, відповідно – 200, 300, 400 Вт;
- температура повітряного потоку, що здіймається – 30 - 40 ºС;
- швидкість повітряного потоку, що здіймається – 0,3 - 0,4 м/с;
- об’ємна витрата повітря, що нагрівається – 30 - 60; 45 - 90; 60 - 120 м3/год.;
- сумарна площа теплового випромінювання – 1,1; 1,6; 2,2 м².
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МОБІЛЬНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕКОПІЧ СЕРІЇ
«КОН-ТЕЛ»
Універсальна електрична екопіч призначена для термічного оброблення продуктів харчування та приготування різноманітних страв. Перевагами приладу є його енергоощадність,
що досягається використанням твердотільних нагрівальних
елементів у складі конструкції, а також поєднання можливостей інших побутових приладів таких, як казан, жаровня, сковорода, горщик та ін. Оптимальний розподіл теплоти
у об’ємі блочного корпусу дозволяє здійснити термічне оброблення продуктів із максимальним збереженням корисних та
поживних речовин для здорового харчування людини. Екопіч
дозволяє здійснювати ефективні жарку, варку, тушування, запікання тощо.

Основні технічні характеристики:
- маса приладу – 35 кг;
- габаритні розміри: діаметр – 450 мм; діаметр верхньої частини – 120 мм;
діаметр нижньої частини – 370 мм;
- висота (в складі) – 700 мм;
- діапазон електричної напруги (50 Гц) – 190 - 240 В;
- електрична потужність +15 - 20 % – 400 Вт.

TM

ТОВ «Українські інноваційні технології «КІТ»,
Виробничо-технічний центр «Кон-Тел»,
Державне підприємство «Інженерний центр «Сушка»»
Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України
м. Київ, вул. Булаховського, 2, корп. 2.
Кононенко Сергій Вікторович
+380682487274
info.ptc-uit.kit@ukr.net
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Вимоги до оформлення статей в міжнародному науково-виробничому журналі
«КЕРАМІКА: наука і життя»
Тематична спрямованість журналу: стан і проблеми сучасних науки і виробництва в
області розроблення, виготовлення і впровадження енергоощадних інноваційних технологій
при виробництві керамічних виробів.
Всі матеріали статей, для подальшої роботи з ними, повинні подаватися до редакції обов’язково в друкованому та електронному ідентичних виглядах.
Статті, що публікуються в спеціалізованому журналі, повинні містити наступні елементи
українською та англійською мовами:
•
•
•
•
•
•

Назва статті (без використання абревіатур)
Автор(и): І.П. Прізвище, особистий номер ORCID власного профілю
Повні офіційні назви організації(й), міст(а), країн(и), що представляють автор(и)
Резюме
Посилання
Текст статті, в якому слід дотримуватися приблизної структури:
ο Вступ
(постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими
чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковане розв’язання даної проблеми, і на яких базується автор)
ο Мета роботи
(постановка завдання, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
якій присвячується означена стаття)
ο Матеріали та методи
ο Результати та їх обговорення
(Основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів)
ο Підсумки (або висновки)
ο Перспективи подальших досліджень
ο Перелік посилань (літературні джерела)

Розмір рукопису не повинен перевищувати 20 сторінок матеріалів формату А4 (210x297 мм).
У це входять: основний текст, формули, таблиці, рисунки і підписи до них, перелік посилань.
Наполегливо рекомендується використовувати для оформлення матеріалів текстові редактори MS Word (розширення файлів *.doc, *.docx) для Windows будь-якої версії, шрифт Times
New Roman розміром 12 пт, полуторний інтервал поміж рядками тексту з полями: верхнє,
нижнє і праворуч - 1,5 см, ліворуч - 2,5 см.
При використанні одиниць вимірювання необхідно дотримуватися Міжнародної системи
одиниць вимірювань (СІ). Формули повинні бути відділені від основного тексту та пронумеровані праворуч від них в круглих дужках. Латинські символи повинні друкуватися курсивом,
грецькі прямими.
Для подачі до редакції оригінал тексту рукопису повинен бути надрукований на лазерному
або струменевому принтерах з роздільною здатністю не нижче 600 dpi з одного боку аркуша
на якісному білому папері формату А4 в наступному вигляді:
КЕРАМІКА: наука і життя
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На першій сторінці статті:
1. Назва статті (по середині сторінки).
2. І.П. Прізвище(а) автора(ів) статті, номер(и) ORCID, назва(и) організації(й), в
якій(их) виконані дослідження або роботи, Назва статті – українською та англійською мовами.
3. Резюме українською та англійською (не меньше 1800 друкованих символів)
мовами. Автори несуть відповідальність за відповідність та якість перекладу. Резюме повинні бути лаконічними.
Всі позначення і скорочення, за необхідністю, виносяться з тексту в список позначень.
Позначення розташовуються в алфавітному порядку: спочатку латинські, потім грецькі, верхні і нижні символи та індекси. При використанні в тексті скорочених назв необхідно надати
їх розшифровку в списку.
Рисунки. У статті можуть бути представлені не більше 10 рисунків (фото), що включають рисунки з позначеннями «а», «б» і т.д. Всі рисунки повинні мати порядковий номер і посилання на них в тексті. Якість рисунків повинна забезпечувати можливість їхнього поліграфічного відтворення без додаткової обробки. Фізична розподільча здатність рисунка в файлі
рукопису при цьому має бути не нижче 300 ppi. Всі позначення на рисунках супроводжуються
поясненнями в тексті або в підписах до малюнків.
Таблиці. Кожна таблиця повинна бути чітко розграфлена, мати порядковий номер, на який
попередньо надається посилання в тексті.
Перелік посилань (літературні джерела) наводиться в кінці тексту. Їх список складається
в порядку згадування цитованого джерела в тексті. У матеріалах статті посилання вказуються
в прямих дужках після згадуваних запозичених даних.
Кожне джерело слід оформляти згідно діючого ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Бібліографічні
посилання потрібно вказувати транслітерацією латинськими символами.
До рукопису додаються:
• оригінал акта експертизи про можливість опублікування статті в пресі для громадян України, що завірений круглою печаткою організації, де проводилася експертиза;
• зовнішня рецензія про актуальність роботи і відповідність її тематичній спрямованості журналу з обов’язковим зазначенням наукового ступеня і вченого звання
рецензента, що завірена печаткою організації, яку представляє рецензент;
• відомості про авторів (Прізвище Ім’я По-батькові, ORCID, науковий ступінь, вчене
звання, посада, організація, адреса, контактні телефони та e-mail).
Матеріали рукопису з усіма додатками можуть бути надіслані поштою, e-mail або доставлені особисто автором за адресою до редакції.
Редакція залишає за собою право проводити скорочення і несуттєві редакційні правки статей. Орієнтовний термін публікації статті встановлює відповідальний секретар редакції.

Відповідальний секретар: д.т.н., с.н.с. Недбайло Олександр Миколайович.
Адреса редакції: вул. Булаховського, 2, корпус 2, м. Київ, 03164, ДП «ІЦ «Сушка»», Україна.
Тел. +380444240279, тел./факс +380444243283.
E-mail: icsushka@gmail.com
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Requirements for registration of articles in international scientific and industrial journal
«CERAMICS: Science and Life»
Thematic orientation of journal: state and problems of modern science and industry in the
development, manufacturing and introduction of energy-saving innovative technologies in the production of ceramic products.
All material items, for further work with them, must be submitted to the editors necessarily identical print and electronic forms.
Articles published in the specialized journal should contain the following elements in the
Ukrainian and English:
•
•
•
•
•
•

Title of the article (without use of abbreviations)
Author(s): Initials and Surname, ORCID
Full official name of the organization(s), town(s), country(ies), which the author(s)
Abstract (Summary)
References
Text of the article, which should follow the structure of an example:
ο Introduction
(Statement of the problem in general and its connection with important scientific or
practical tasks, analysis of recent research and publications in which a solution of this
problem, and which is based on the author)
ο Objective
(Formulation of the problem, highlighting unsolved aspects of the problem, which is
devoted to this article)
ο Materials & methods
ο Results & discussion
(The basic material of research with full justification of scientific results)
ο The Conclusions (or outputs)
ο List of references (literary sources)
ο Prospects for further research

Manuscripts should not exceed 20 A4 pages of material (210x297 mm). This includes: the main
text, formulas, tables, figures and captions, list of references.
It is strongly recommended to use for decoration materials text editors MS Word (file extension
*.doc, *.docx) for Windows any version, Times New Roman font size 12 pt, half spacing between
lines of text with fields: haute, bottom and right – 1,5 cm, left – 2,5 cm.
When using units must adhere to international system of units (SI). Formula should be separated
from the main text and are numbered from the right in parentheses. Latin characters to be printed in
italics, the Greek lines.
To submit to the editor the original manuscript of the text to be printed on a laser or inkjet printers is not less than 600 dpi with a resolution of one side of the sheet on white paper A4 format, as
follows:
On the first page of the article:
1. Title of the article (in the middle of the page).
2. Name(s) & Surname(s) the author(s) of article, ORCIDs, name(s), organization(s) that
performed the study or work.
КЕРАМІКА: наука і життя
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3. Abstract in Ukrainian and English (not less than 1800 printed characters). Authors
are responsible for the adequacy and quality of the translation. Summary should be
concise.
All symbols and abbreviations, if necessary, are removed from the text to the list of designations. Symbols are arranged in alphabetical order: first in Latin, then Greek, the upper and lower
symbols and indices. When using abbreviations in the text must provide their decryption listed.
Figures. The article may be submitted up to 10 figures (photos), including fragment with the
notation «a», «b», etc. All figures must be numbered and references to them in the text. Graphics
quality should be capable of printing reproduction without additional processing. The physical resolution of the picture in the file of the manuscript is not less than 300 ppi. All symbols in figures
accompanied by an explanation in the text or in the figure captions.
Tables. Each table should be clearly, have the serial number, which previously referred to in the
text.
The list of references (literature sources) is provided at the end of the text. The list drawn up in
order of mention in the text of the quoted source. The materials of the article links are indicated in
square brackets after mentioning the borrowed data.
Each source should be submitted according to the current State Standard Ukraine 8302:2015.
Bibliographic references should be indicated by transliteration in English letters.
The manuscript included:
• the original of the examination of the possibility of the publication of articles in the
press for the citizens of Ukraine certified by the round seal of the organization where the
examination was carried out;
• external review of the relevance of the work and relevance to the thematic focus of the
journal with the obligatory indication of the scientific degrees and academic status of the
reviewer, the seal of the organization that represents the reviewer;
• information about the authors (Full name, ORCID, science degree, academic rank, position, organization, address, contact phone numbers and e-mail).
Materials manuscript with all applications can be sent by mail, e-mail or personally delivered by
the author at the editorial office.
The editors reserve the right to make cuts and changes insignificant editorial articles. The approximate date of publication of article sets the executive secretary of the editorial board.

Executive Secretary: Sc.D., Senior Scientist Alexander Nedbailo.
Editorial address: The SE «EC «Drying», Bulakhovskogo str., 2, Bldg. 2, Kiyv, 03164, Ukraine.
Tel. +380444240279, Tel./Fax +380444243283.
E-mail: icsushka@gmail.com
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