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ОТРИМАННЯ РІДКИХ ОТВЕРДЖУВАЧІВ ДЛЯ ХОЛОДНОТВЕРДІЮЧИХ СУМІШЕЙ 

В ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 

Метою даної роботи є дослідження добавок, що застосовуються в ливарному 

виробництві, які використовуються для формувальних сумішей . Такими добавками 

можуть бути фурфурілгідроксіпропілціклокарбонати, що отримують при 

синтезі фурфурилгліцидного ефіру з фурфуріловим спиртом. Його можуть отримува-

ти з фурфуролу і 5-гідроксиметилфурфуролу, які в свою чергу утворюються з 

пентозанів і гексозанів, що отримують при гідролізі деревної сировини. 

Вуглеводи (цукру) – одна з найбільш важливих і поширених груп природних 

органічних сполук. Вони складають 80% маси сухої речовини рослин і близько 2% 

сухої речовини тваринних організмів. Вуглеводи мають загальну формулу 

C n (H 2 O) m . 

Всі вуглеводи можна розділити на наступні класи: моносахариди (прості цукри, 

мономери); олігосахариди; дисахариди; полісахариди. 

Моносахариди є гетерофункціональних сполук. В їх молекулах одночасно 

містяться і карбонильная (альдегидная або кетонна), і кілька гідроксильних груп, тоб-

то моносахариди являють собою полігідроксікарбонільние з'єднання – 

полігідроксіальдегіди і полігідроксікетони. 

Більшість зустрічаються в природі моносахаридів – це пентози і гексо-

зи. Велика кількість пентози і гексози міститься в деревині, які отримують шляхом 

комплексної переробки деревини. 

Деревина – продукт біологічного (рослинного) походження, що представляє 

складний комплекс, як в анатомічному, так і хімічному відношенні і складається з 

безлічі компонентів. Деревина приблизно на 99% складається з органічних речовин. 

Подрібнену деревину піддають гідролізу розведеної сірчаної кислотою при на-

гріванні під тиском. При гідролізі геміцелюлози і целюлоза розкладають-
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ся. Геміцелюлози перетворюються в гексози: глюкозу, галактозу, манозу і пентози: 

ксилозу і арабинозу; целюлоза - в глюкозу. 

Взаємодія кислот з деревиною призводить до утворення найпростіших цукрів з 

полісахаридів і використовується в якості основної реакції в гідролізним виробництві. 

Фурфурол можна отримувати в якості основного продукту при гідролізі багатих 

пентозанами деревини листяних порід (берези, осики) і сільськогосподарських рос-

линних відходів. 

Листяні породи дерев характеризуються підвищеним вмістом гемицеллюлоз і 

їх промислові гідролізати містять до 45% пентоз від загальної кількості цукрів, тому 

на їх основі отримують фурфурол і ксилозу. 

Фурфурол утворюється з пентозанов і поліуроніди, зміст яких в деяких видах 

листі ної деревини може становити до 30%, а 5-гідроксиметилфурфурол - з гексоза-

нов. 

Основним напрямком переробки фурфуролу і 5-гідроксиметилфурфурол є 

гідрування їх в фурфуриловий спирт . 

Фурфуриловий спирт, як і фурфурол, застосовується в якості змочувача абра-

зивних порошків при виробництві абразивних кіл, в тому числі для синтезу 

фурфурилгліцидного ефіру і фурфурілгідроксіпропілціклокарбоната, що 

застосовується в якості добавок в ливарному виробництві, натомість 

пропіленкарбонатів. 

Для експериментів була обрана формувальна суміш містить від 3 до 4% 

рідкого скла і фурфурілгідроксіпропілціклокарбонат в кількості 0,4 ... 1%. Суміш готу-

валася наступним чином: спочатку в пісок додавали рідке скло і перемішували 3 хв., 

Потім додавали фурфурілгідроксіпропілціклокарбонат і ще перемішували впродовж 2 

хв. Потім суміш витримували в 9-місцевої прес-формі впродовж 1 години. Потім зраз-

ки випробовувалися на міцність на стиск через 30, 60, 90, 180 хв. і через 24 год., а 

також на обсипальність і живучість. 

 

 

 

 

 

 

 


