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ВПЛИВ ЕФІРНИХ ОТВЕРДЖУВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ 
ХОЛОДНОТВЕРДІЮЧИХ СУМІШЕЙ НА РІДКОМУ СКЛІ 

В даний час в ливарному виробництві для виготовлення виливків широко 
використовуються холоднотвердіючі суміші на рідкому склі, основним недолі-
ком яких є погана вибивальність стрижнів з виливків і виливків з форм. Тому 
розробка і впровадження у виробництво нових добавок для холоднотвердіючих 
сумішей на рідкому склі (РС), які дозволяли підвищити міцність форм і стрижнів 
на етапі їх приготування і сприяли знеміцненню суміші після заливки металом і 
їх охолодженні, що спрощує технологічний процес і покращує якість виливків, є 
актуальним завданням ливарного виробництва. 

Експериментально визначені і встановлені закономірності наростання 
міцності на стиск суміші з використанням ефірних затверджувачів і техноло-
гічних добавок: моноацетат етиленгліколь (МАЕГ), етилсилікат (ЕС–40), 
етиленгліколь (ЕГ). 

Так аналіз даних, показав, що міцність суміші стиснення зростає при 
введенні в затверджувач МАЕГ етиленгліколь ЕГ. Зі збільшенням процент-
ного вмісту ЕГ з 5 до 10 мас.% Збільшується міцність сумішей на стиск з 
0,6 МПа до 0,75 МПа. 

Визначено вплив на міцність суміші на стиск ефірної добавки МАЕГ з 
введенням до складу крім ЕГ, етилсилікату ЕС–40. Зі збільшенням процент-
ного вмісту добавки ЕС–40 в рідкому затверджувачі МАЕГ при одному і 
тому ж кількості ЕГ зростає міцність суміші. 

В роботі також було вивчено вплив кількості МАЕГ на властивості міцнос-
ті суміші. Встановлено, що найбільша міцність на стиск сумішей спостерігається 
в композиції добавки наступного складу: МАЕГ–0,6 мас.% ЗЕГ – 10 мас.%. 

Крім того, введення в МАЕГ додаткової добавки ЕС–40 дозволяє отри-
мувати найвищу міцність суміші на стиск. 

Аналіз представлених даних показав, що зміна процентного вмісту ети-
ленгліколю в рідкому затверджувачі менше впливає на зростання міцності 
суміші, ніж введення додаткової добавки ЕС–40. 

В результаті встановлено, що найвищі показники міцності досягаються 
сумішами з затверджувачами таких складів: 1) МАЕГ–0,4 мас.% З ЕГ–
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5 мас.% ЕС–40–3 мас. %. і 2) МАЕГ – 0,6 мас.% З ЕГ–10 мас.%. Таким чи-
ном, можна стверджувати, що ефективність ефірних затверджувачі може 
бути підвищена при використанні сумішевих добавок, що складаються з 2–3 
найменувань. 

У роботі були вивчені фізико–механічні властивості сумішей такі, як 
обсипальність, газопроникність, газотворна здатність, живучість, залишкова 
міцність суміші, тобто її вибивальність. 

Для всіх зразків обсипальність через 24 години становила ≤ 0,15 %, га-
зотворність ХТС – 13...16 см3/г, газопроникність – понад 120 од. Результати 
досліджень показали, що живучість сумішей з використанням рідких затвер-
джувачів змінювалася в широких межах і становила від 8 до 50 хв. 

Показники залишкової міцності сумішей, що містять РС – 6 мас.% скла-
дають 15 МПа, а залишкова міцність сумішей на РС з МАЕГ – 3 МПа. 

У роботі також було визначено вплив температури навколишнього се-
редовища на міцність і живучість сумішей з різними композиціями затвер-
джувачів. Було встановлено, що зі збільшенням температури, при якій виго-
товлялися зразки, міцність сумішей зростає. 

Аналіз даних, показав, що зі збільшенням температури живучість змен-
шується для всіх складів сумішей, що узгоджується з правилом Вант–Гоффа. 
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РОЛЬ НИЖЧИХ ОКСИДІВ У ФОРМОУТВОРЕННІ  
ГРАФІТУ В ЧАВУНАХ 

За багаторічну практику дослідження залізовуглецевих сплавів встанов-
лено, що у структурі металу іноді спостерігаються не тільки оксиди вищої 
валентності, а і субоксиди та фази перемінного нестехіометричного складу. 
Найчастіше вони утворюються в умовах дефіциту кисню у металі, що може 
бути викликано рафінуючою обробкою (наприклад, електрошлакове пере-
плавлення) або наявністю багатого вмісту елементів з високою спорідненістю 
до кисню (наприклад, кремнію, марганцю, магнію та ін.). Але роль цих 
з’єднань у формуванні структури та впливі на властивості сплавів вивчена 
недостатньо. 

Вивчали з’єднання кисню не тільки відомого стехіометричного складу, 
а і інших можливих форм, що можуть утворюватися у чавунах, та визначали 
їх роль у формоутворенні графіту. 
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