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Пiсля обробки в електромагнiтному полi з надвисокочастотним 
випромiнюванням завдяки об'емному нагрiву i механiзму «нетепловоi» дii 
НВЧ випромiнювання на оброблювальнi об'екти значно знижуеться 
тривалiсть ix нагрiву, а також полiпшуються експлуатацiйнi властивостi 
виробiв за рахунок модифiкацii структури рiдиного скла. 

В другому роздiлi обrрунтовано вибiр компонентiв складу рiдино
скляних композицiй. Так для управлiння формуванням коагуляцiйно
кондесацiйною структурою гранул дисертантом в сировинну сумiш введенi 
оксиднi сполуки залiза, цинку, вуглекислi солi, доломiт, кальцiй вуглекислий 

. . . 

яю взаемод1ють з компонентами рщинного скла з утворенням нерозчинних 
сишкапв. 

В якостi пороутворювача для композицiйних теплоiзоляцiйних 
матерiалiв твердiючих в природнiх умовах вибрано водний розчин Н202 • В 
електронному полi з НВЧ випромiнюванням алюмiнiева пудра, або 
бiкарбонат натрiю. Для управлiння реологiчними властивостями i 
регулюванням пористостi системи i зниження можливостi об'еднання 
дрiбних пор в процесi спучування сировинноi сумiшi в якостi 
пiностабiлiзатора використовувалась термостiйка неiоногенна поверхнево
активна речовина ОП-1 О. 

Третiй роздiл дисертацii присвячено експериментальним 
досшдженням впливу модифiкуючих добавок, параметрiв НВЧ 
випромiнювання на технологiчнi властивостi рiдинноскляноi композицii, при 
формуваннi структури i властивостей гранульованих матерiалiв. 

В результатi проведених дослiджень встановлено, що для забезпечення 
якiсного процесу гранулювання РСК iY динамiчна в'язкiсть повинна складати 
0,5-0,7 Па·с i найбiльш ефективною добавкою для iY забезпечення е оксид 
цинку в кiлькостi 1,5-2%. 

Встановлено, що найкращi властивостi гранул досягаються при 
потужностi випромiнювання 650 вт, температура 119-120 °С коефiцiент 
перебудови структури 0,65. 

Растровою мiкроскопiею виявлено, що гранули отриманi пiд дiею НВЧ 
характеризуються бiлыа закритою пористiстью нiж гранули отримаю 
конвективним нагршом. 

Визначено, що показник уявноi енергii активацii процесу поризацii 
РСК пiд дiею НВЧ випромiнювання на першiй стадii процесу складае 13,05 
кдж/моль i 136,07 кдж/моль на другiй стадii, в той час як при конвективному 
нагрiвi на першiй стадii енергiя активацii близька до нуля, а на другiй -
дорiвнюе 115,72 кдж/моль. Це свiдчить про бiльш високу здатнiсть 
мiкрохвильового випромiнювання перетворювати воду навiть в Гi зв 'язаному 
станi в пар в порiвняннi з конвективним нагрiвом. 

У четвертому роздiлi приведенi резуль1:ати дослiдження властивостей 
композицiйних теплоiзоляцiйних 
заповнювача в рщинноскляне 
властивостей композицiйних 

матерiалiв при введеннi гранульованого 
в' яжуче. Проведеними дослiдженнями 
TIM отриманих при температурi 
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