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ЕКОЛОПЧНО ЧИСТИЙ ЗЛЕГУВАННЯ С1РИХ 
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 отрима- 
ти 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 пере- 
плавх вхднови литва. Отже немае необххдностх опера- 
цхю 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 ви- 
користання 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 пе- 
ревищуе 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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