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фаз предположительного состава NH4Al(oH)2Co3 и Y2(Co3)3 ⋅  

⋅ nH2o, происходящая при временах старения осадка более 1 ч, 
также сопровождается нарушением монофазности нанопорошка 
алюмоиттриевого граната. Показано, что аморфный прекурсор 
предположительного состава NH4AlY0.6(Co3)x(oH)y(So4)z ⋅ nH2o, 
синтезированный при pH = 7,5 и времени старения 1 ч, обеспе-
чивает воспроизводимое получение монофазных нанопорошков 
Y3Al5o12:Nd в процессе низкотемпературной кристаллизации 
при Т = 1000 ± 1300 °с. Установлено, что прокаливание аморф-
ного прекурсора NH4AlY0,6(Co3)x(oH)y(So4)z ⋅ nH2o при 1100 °с  
позволяет получить монофазный нанопорошок Y3Al5o12:Nd, 
состоящий из изолированных монокристаллических частиц 
со средним диаметром около 60 нм.
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Дослідження структури  
модифікованих нанодисперсних 

золь-гель порошків алюмоітрієвого гранату

Вступ

Оптична прозора кераміка на основі алюмоітрієвого гра-
нату (АІг) є одним із найбільш перспективних матеріалів, що 
знаходять все більше застосування в електронному і лазерному 
приладобудуванні [1; 2]. Активація структури нанодисперсного 
гранату іонами рідкісноземельних металів Ce4+, Nd3+, Yb3+, Er3+ 
дає змогу використовувати одержану кераміку для активних 
елементів лазерів люмінісцентних пристроїв, дозиметрів [3].

серед значної кількості методів одержання нанодисперсних 
порошків складних оксидів заслуговує на увагу золь-гель метод, 
який дає змогу одержувати частинки високої чистоти та одно-
рідності [4].

метою роботи є вивчення модифікуючої дії іонів Nd3+, Yb3+ 
і Ce4+ на структуру АІг.

Експериментальна частина

У даній роботі використовували цитратний метод золь-гель 
технології. для приготування розчинів використовували кри-
сталогідрати алюмінію нітрату Al(No3)3 ⋅ 9H2o та ітрію нітрату 
Y(No3)3 ⋅ 6H2o. як гелеутворюючий компонент використову-
вали цитратну кислоту. Згідно з попередніми дослідженнями 
[4], оптимальне співвідношення Y2o3+Al2o3 : цитратна кислота 
становить 1:1, що дає змогу за низьких температур максимально 
інтенсивно здійснювати кристалізацію кінцевого продукту.

технологія одержання нанодисперсного порошку АІг ви-
глядала таким чином. Попередньо приготовані розчини нітра-
тів алюмінію та ітрію зливали у визначеному співвідношенні 
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та перемішували протягом 2 год за кімнатної температури. ци-
тратну кислоту C6H8o7 попередньо розчиняли в ізопропіловому 
спирті, виходячи з її розчинності. Одержані розчини з’єднували 
та перемішували на магнітній мішалці протягом 60 хв за кімнат-
ної температури до повного розчинення желеподібних частинок 
кислоти. для стабілізації гомогенної системи розчин охолоджу-
вали до 5 °с  і витримували 24 год. Після цього золь повільно 
випаровували за температури 100—110 °с  протягом 24 год. 
У результаті утворювався прозорий в’язкий гель. Подальший 
хід термообробки гелю показав, що в результаті інтенсивного 
вигоряння органічної складової він змінює колір на світло-
коричневий та збільшується в об’ємі в 4—5 разів. У зв’язку з цим 
гель спочатку нагрівали до 300 °с  і витримували 1 год. Остаточ-
ну термообробку ксерогелю, при якій відбувається кристаліза-
ція АІг, здійснювали за 1000 °с  протягом 3 год. У результаті 
проведеного синтезу отримано дрібнодисперсний порошок білого  
кольору.

для одержання нанопорошків АІг, легованого  іонами Nd3+, 
Yb3+ і Ce4+, використовували відповідні чисті оксиди Nd2О3, 
Yb2О3 і CeО2, які розчиняли в нітратній кислоті та перемішували 
разом із основним розчином. Усі подальші технологічні етапи 
аналогічні описаним вище.

Результати та їх обговорення

визначення фазового складу та параметрів кристалічної 
структури синтезованих порошків складних оксидів ітрію 
та алюмінію проводили методами рентгенофазового (рФА) 
та рентгеноструктурного (рсА) аналізу. експериментальні 
дифрактограми було отримано на модернізованому рентгенів-
ському дифрактометрі дрОн-3м, спряженим із персональним 
комп’ютером. якісний рФА проводили шляхом порівняння екс-
периментальних дифрактограм із еталонними дифрактограмами 
з бази міжнародного центу дифракційних даних (ICDD) PDF-2. 
Уточнення параметрів кристалічних структур проводилося 
повнопрофільним методом ритвельда, використовуючи комп-
лекс програм структурного аналізу WinCSD. цим же методом 
визначали відносний вміст кристалічних фаз у багатофазних 
зразках [5]. середні розміри кристалітів D та параметри мікро-
деформації e > = D d>/d, % визначали за розширенням дифрак-
ційних максимумів методом вільямсона—Холла [6]. результати 
проведених досліджень наведено у таблиці. 

Таблиця 

Фазовий склад, кристалографічні та мікроструктурні характеристики зразків

Зра-
зок

вид та вміст  
легуючого додатку

Фазовий склад
Параметр 

комірки, нм
D, нм

e > = D
d>/d, %

1 — Y3Al5o12 1,2012 (1) 60 0,021

2 Nd3+, 1,0 ат. % Y3Al5o12 1,2025 (1) 495 0,184

3 Yb3+, 10,0 ат. % Y3Al5o12 +  
+ Yb4Al2o9 + Y2o3

4 Ce4+, 0,1 ат. % Y3Al5o12 1,2022 (1) 142 0,131

еталонні

Y3Al5o12 (PDF 33—40) 1,2009

Зразки 1, 2 та 4 є однофазними і містять одну кристалічну 
фазу зі структурою алюмоітрієвого гранату (рис. 1). слідів ін-
ших кристалічних фаз не виявлено. 

Порівняння одержаних значень параметрів елементар-
них комірок між собою, а також із літературними даними для 
Y3Al5o12 (a = 1,2009 нм, PDF 33—40, a = 1,2016 нм, PDF 79—
1892), свідчить про входження іонів неодиму та церію у струк-
туру Y3Al5o12 у зразках 2 та 4, відповідно. У зразку 3, крім 
фази гранату Y3Al5o12, виявлено також фази ітербію алюміна-
ту Yb4Al2o9 із моноклінною структурою та ітрію оксиду Y2o3. 
Із аналізу кутових залежностей розширення дифракційних 
максимумів методом вільямсона—Холла (рис. 2) встановлено 
середні розміри кристалітів, які змінюються від 60 нм у зраз-
ку 1 до 500 нм у зразку 2, а також мікронапружень (таблиця). 
суттєве зростання останніх у легованих зразках, порівняно 
із «чистим» АІг, також опосередковано свідчить про входження 
легуючого компоненту у структуру Y3Al5o12.

Висновки

У результаті проведених досліджень з використанням ци-
тратної золь-гель технології одержано нанодисперсний моно-
фазний порошок АІг. введення до складу золю іонів рідкіснозе-
мельних металів дає змогу одержати порошки АІг з модифікова-
ною структурою. При використанні іонів Nd3+ і Ce4+ — порошок 
однофазний. У випадку нелегованого порошку АІг параметри 
його комірки практично співпадають із даними ICDD.
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Рис. 1. експериментальні та розраховані дифрактограми зразків: 
а — 1; б — 2; в — 4

Закінчення рис. 1.

Рис. 2. результати аналізу 
мікроструктури методом 

вільямсона—Холла зразків,  
легованих Nd3+ і Ce4+

а в

б

20                 30                 40                 50                  60                 70                 80               90

20               30               40                50                60                70                80               90

20                  30                 40                  50                  60                 70                  80            

b·
co

s(
θ)

, 
ra

d
b·

co
s(

θ)
, 

ra
d

b·
co

s(
θ)

, 
ra

d

4sin(θ)

Y3Al5o12

Y3Al5o12:Ce

Y3Al5o12:Nd

Dave = k·l/0,00235 = 60 нм
<e> = <Dd>/d = 0,021 %

Dave = 142 нм
<e> = <Dd>/d = 0,131 %

Dave = 495 нм
<e> = <Dd>/d = 0,184 %

4sin(θ)

4sin(θ)
0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0 2,2 2,4

0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0 2,2 2,4

0  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0 2,2 2,4

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

0,000



ISSN 2225-7748 Збірник наукових праць ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», 2012, № 112168 169ISSN 2225-7748 Збірник наукових праць ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», 2012, № 112

УДК 666.762.11

Д-р техн. наук В. В. Примаченко, канд. техн. наук Л. А. Бабкина,  
канд. техн. наук И. В. Хончик, Л. Н. Никулина, Т. г. Тишина
(ПАО «УКРНИИ ОгНеУПОРОВ ИМ. А. С. БеРеЖНОгО», 

г. Харьков, Украина)

Влияние количества нормального корунда 
на свойства набивной муллитокорундовой 

массы с добавкой периклаза на борфосфатной 
связке

Введение

Одним из приоритетных направлений в повышении эксплуа-
тационной надежности и долговечности различных технологиче-
ских агрегатов является разработка новых и совершенствование 
существующих технологий изготовления огнеупорных мате-
риалов. При этом обращается внимание не только на необходи-
мость высокого качества и повышенной стойкости огнеупорной 
футеровки агрегатов, но и на эффективность новой технологии, 
нового материала, которая выражается в удельных затратах 
огнеупоров на 1 т выплавляемого металла. решающее значение 
при этом приобретает снижение производственных затрат как 
у изготовителя огнеупоров, так и у их потребителя [1; 2]. со-
гласно [3; 4], снижение производственных затрат у изготовителя 
огнеупоров может быть достигнуто за счет использования менее 
дефицитных и более дешевых видов сырья.

так, в результате проведенных ПАО «УкрнииО имени 
А. с. БережнОгО» исследований [5] была установлена возмож-
ность полной либо частичной замены в составе набивной массы 
марки ммк-90, сухих смесей, мертелей и огнеупорных бетонов 
различных марок дорогостоящего белого электроплавленого ко-
рунда собственного производства на закупаемый в виде готовых 
фракций более дешевый нормальный электрокорунд производ-
ства ОАО «Запорожабразив».

в ПАО «УкрнииО имени А. с. БережнОгО» разработан 
состав и освоено производство сухой муллитокорундовой массы 
с добавкой периклаза на борфосфатной связке марки ммкПБФ 
по тУ У 26.2-00190503-329:2009 [6]. технология изготовления 
указанной массы предусматривает использование в качестве 
заполнителя белого электроплавленого корунда собственного 
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