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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОСОБУ 
ВИГОТОВЛЕННЯ  ПІЩАНИХ ФОРМ ПО ЛЬОДЯНИМ 

МОДЕЛЯМ 
 

Завдання модернізації машинобудування неможливо 
розв’язати без впровадження нових технологій. Застосування 
кріогеніки для одержання металевих виливків у піщаних 
формах дозволяє реалізовувати маловідходні і безвідхідні 
технології з повторним використанням формувальних 
матеріалів. При використання льоду як матеріалу можна 
створювати  разові моделі,   які саморуйнуються після 
виконання своїх функцій, а процес формування ливарних 
піщаних форм буде ощадним для навколишнього середовища 
[1]. 

Особливість способу одержання піщаних форм по 
льодяним разовим моделям полягає у тому, що продукти 
танення моделі частково або повністю абсорбуються у 
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поровий простір сухого піску форми. У такий же спосіб у 
рідкому вигляді видаляють розплав крижаної моделі зі 
збереженням на місці моделі порожнини форми для 
подальшого її заливання розплавом металу. 

У ряді робіт запропоновано введення в льодяну модель 
добавок поверхнево-активних речовин, які осаджуються у 
поверхневому шарі порожнини форми при фільтрації 
модельного матеріалу, що тане, і створюють герметизуюче 
покриття [2, 3]. В якості таких добавок експериментально 
досліджують застосування  високомолекулярних речовин: 
карбометілцеллюлози, полівінілацетатної емульсії, 
лігносульфонатів технічних тощо.  

Підвищити якість піщаних форм, отриманих із 
застосуванням льодяних моделей, можна також шляхом 
введення порошкових добавок в суху сипучу формувальну 
суміш для створення міцної поверхневої кірки форми при 
взаємодії з продуктами плавлення моделі.  

Такий звязуюче-гелеутворюючий матеріал як рідке скло, 
традиційний для ливарного виробництва також здатний 
створювати    покриття, що герметично  покриває поверхню 
форми та прилеглі піщинки. Покращити кінетику процесу в 
цьому випадку доцільно обробкою покриття з рідкого скла 
газоподібним двооксидом вуглецю. В результаті  хімічної 
реакції при участі води   рідке скло руйнується з утворенням 
соди і гелю кремнієвої кислоти, яка, маючи високі склеюючі 
властивості, пов’язує піщинки між собою, створюючи 
поверхневу кірку – фактично оболонкову форму.  

Джерелом газоподібного СО2 можуть бути його газові 
гідрати[4]. Газові гідрати- це кристалічні сполуки включення 
(клатрати), у яких включені у льодоподібну структуру води 
молекули неполярних або малополярних речовин, наприклад, 
СО2,утримуються ван-дер-ваальсовими силами. Газогідрати 
доцільно отримувати попередньо і покривати льодяною 
плівкою [5], забезпечуючи умови  їх метастабільного 
зберігання при атмосферному тиску  перед введенням в форму 
для утворення  льодогазгідратної одноразової моделі. При 
заливці металу у форму така модель плавитиметься з 
виділенням води і газоподібного СО2 [4]. 
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