НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ОБЛСОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЮЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАН УКРАИНЫ
ОДЕССКИЙ ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Облсовет НТО машиностроителей
Современный политехнический
институт

Пути повышения
качества и экономичности
литейных процессов

ОДЕССА - 1996

Редакционный совет сборника:
Л.А. Иванова, И.В. Прокопович, Л.В. Прокопович
Пути повышения качества и экономичности литейных
процессов.
Одесса. Совпин, 1Э196 г.

7. Философский энциклопедический словарь. - М. :
Сов. энциклопедия, 1989. - 815 с.
8. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Микро
скопический подход к сложным системам. - м. : Мир,
1991. - 240 с.
9. Радченко С.И., Радченко С.С., Калинчук В.А. Фи
токлимат: наука,
природа,
земледелие.
- Одесса,
1990. - 171 с.
10. Гама шок Т.1. Гепрафхчна оболонка Землх як ресурсоформуюча екологхчна система // Рацхональне при
род окористування та охорона навколишнього середовища. - К.: УМК ВО, 1991. - С. 1 8 - 2 4 .
11. Иванова Л.А., Прокопович Л.В., Абмаев С.В. Ис
следование биологических свойств литейных отвалов //
Пути повышения качества и экономичности литейных
процессов. - Одесса: Совпин, 1995. - с. 4 - 5.
12. Кучерявий В.П. Основи урбоекологх! та фхтомелхорацхя
Рацхональне природокористування та охо
рона навколишнього середовища. - К.: УМК ВО, 1991. С. 111 - 129.
13.
Палхенко Е.Т. Захист земельних ресурсхв. - К.:
Знания, 1984. - 48 с.
14. Ляпхин А.А., Чуракова Н.С., Баталова Т.В. Ток
сичные вещества в твердых отходах литейного произ
водства // Литейное производство, 9 10, 1984. - С.
35 - 36.
15. Иванова Л.А., Прокопович Л.В. О необходимости
рекультивации литейных отвалов // Охрана окружающей
среды, вып. 1 - Черкассы, 1996. - С. 14 - 16.
ЕКОЛОПЧНО ЧИСТИЙ
ЗЛЕГ
ЧАВУН1В
1ванова л.О., Прокопович 1.В., Прокопович Л.В.
(УкраХна, м.Одеса, ОДПУ)
Екологхчне
забруднення
ливарного
виробництва
пов'язано з недосконалхстю технологичних процесхв,
використанням вилико! кхлькхстх ххмхчно вадливих та
токсичних речовин и т.п. Бхльшхсть металургхйних
процесхв пов'язанх з викидом до атмосфери шкхдливих
газхв, а операцх! модифхкування металхв х сплавхв
супроводжуються пироефектами [1, 2 та хнш.].
На ливарнхй кафедрх ОДПУ розроблений екологхчно
чистий процес отримання схрого чавуну, якхй мае
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полхпшенх герметичнх властивостх. Суть цього процесу
полягае у легуваннх звичайного схрого чавуну сурмою.
При цьому певна кхлькхсть сурми додаеться до дна
розливочного КХВШа.
Цей засхб отримання сурм'янистого чавуну мае певну
перевару з екологхчно! точки зору.
Цроцес проходить спокхйно, без викидхв металу та
пироефектхв. Вхдсутнхсть пироефекту дозволяе отримати високий (100 %) коефхцхент використашш сурми.
Дослхдження виявили, що сурма цхлком засвоюваеться
чавуном. Дхаграма стану Ее - 5Ь показуе, що сурма 1
залхзо у редкому станх повнхстю розчиняються один в
одному. Крхм цього сурма, яка вводиться до чавуну,
не згорае. При цьому чад сурми вхдсутнхй х при переплавх вхднови литва. Отже немае необххдностх операцхю модифхкування проводити при кожнхй плавцх. Це
дуже важливо з точки зору ресурсозбереження.
Вхдомо, що сурма досить шкхдливий елемент (ПДК =
0.5 мг/м3) [3]. При нагрхваннх сурми вище крапки
кипхння, вона згорае з видхленням бхлого диму, якхй
складаеться з оксидхв ЗЪ. Але пропонуемий засхб використання сурми цхлком виключае проникнення 11 ви
кидхв в атмосферу цеха. Це обумовлено тим, що темпе
ратура розплавлення сурми складае 630 "С, а темпера
тура кипхння 1635 °С. Так як температура кипхння перевищуе температуру випуску чавуну з хндукцхйно! пе
чи, то випаровування 11 при введеннх до рхдкого ча
вуну не мае мхсця.
Таким
чином,
дослхдження
процесу
отримання
сурм'янистих чавунхв показали, що цей процес е еко
логхчно чистим.
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