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ХОЛОДНОТВЕРДНА АЛЮМОФОСФАТНА КОМПОЗИЦІЯ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ОБОЛОНКОВИХ
ФОРМ ЗА ВИТОПЛЮВАНИМИ МОДЕЛЯМИ
У статті представлено результати досліджень щодо створення холоднотвердних
алюмофосфатних композицій для виготовлення керамічних оболонкових форм за моделями, що витоплюються, та дослідження їх фазового складу при різних температурах. Вперше досліджено кінетику утворення фосфатів алюмінію під час контакту водного розчину ортофосфорної кислоти із гідроксидом алюмінію при кімнатній температурі за умови надлишку гідроксиду алюмінію (10…30 мас. ч.) на 2…10 мас. ч.
ортофосфорної кислоти, решта вогнетривкий наповнювач. Такий склад суміші раніше не розглядали у наукових дослідженнях. Визначено властивості зразків керамічних оболонкових форм із розробленої алюмофосфатної суміші та показано, що міцність на вигин при кімнатній температурі, в гарячому стані при температурі від 600
до 1000 оС та після прожарювання і охолодження не менша за 4,0 МПа, що повною
мірою задовольняє умовам способу лиття за моделями, що витоплюються.
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ність використання етилсилікату та інших компонентів, указаних вище.
Також відомі вогнетривкі суспензії для
ЛВМ, які містять замість етилсилікату неорганічний ЗК – рідке скло. Суспензії не містять токсичних або пожежонебезпечних речовин, але
керамічні форми мають низьку термічну стійкість і деформуються в процесі прожарювання
[5, 6]. Крім цього, використання рідкого скла
призводить до утворення пригару на поверхні
виливків із залізовуглецевих сплавів.
Є приклади застосування у технології ЛВМ
алюмохромфосфатного ЗК. Для його приготування використовують концентровану ортофосфорну кислоту, гідроксид алюмінію і оксид
хрому (ІІІ) [7. 8]. Керамічні форми мають високу термічну стійкість і міцність. Недоліками є
значна тривалість твердіння кожного шару вогнетривкої суспензії (4…6 годин) та небезпека
дифузії фосфору із поверхні форми у виливок.
Отже, метою нашої роботи є розроблення
холоднотвердної суміші з неорганічним і екологічно чистим зв’язувальним компонентом для

Вступ
У способі лиття за моделями, що витоплюються (ЛВМ), використовують формувальні вогнетривкі суспензії, які складаються із 25…40%
гідролізованого розчину етилсилікату та
60…75% пилоподібного вогнетривкого наповнювача (кварцу, циркону, дистен-силіманіту,
корунду тощо) [1, 2, 3]. Суспензію призначено
наносять на блоки моделей у декілька шарів –
як правило, від 3 до 10. Кожен шар суспензії, за
традиційною технологією, твердне на повітрі
при нормальній температурі впродовж 2,5…4,0
годин. Основними недоліками цієї технології є
необхідність використання пожежонебезпечних
і токсичних органічних речовин – етилсилікату
та його розчинників, а також соляної та сірчаної
кислот.
До складу вогнетривких суспензій для
ЛВМ, які містять гідролізований розчин етилсилікату, додають до 5 % металофосфатних
зв’язувальних компонентів (ЗК). Форми мають
підвищену міцність при нормальній температурі
та після нагрівання [4]. Недоліком є необхід-
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Визначення міцності на вигин керамічних
оболонкових форм визначали на зразках розмірами 40 х 20 х 3 мм, які отримували нанесенням
3…4 шарів вогнетривкої формувальної суспензії
на воскові моделі із заглибленнями відповідного
розміру. Тривалість витримки до нанесення наступного шару суспензії – 3,0 год.
Визначали міцність при нормальній температурі; у гарячому стані при нагріванні до температур 600...1000 оС; після повного охолодження.
Міцність на вигин у гарячому стані при нагріванні до температури 600…1000 оС визначали на установці УС-700, спеціально модифікованій для проведення цих випробувань. Установка призначена для вимірювання міцності при
стисканні. Для неї було виготовлено додаткове
оснащення, яке передбачає випробування зразків на вигин, а також використано масовимірювальний пристрій із ціною поділки 0,01 кг.
Дослідження залежності міцності керамічних оболонкових форм від складу суміші виконано із застосуванням планування експерименту.

виготовлення керамічних оболонкових форм
для методу лиття за моделями, що витоплюються.
Для приготування усіх алюмофосфатних та
комплексних ЗК використовують гідроксид алюмінію, розчиняючи його в ортофосфорній кислоті
під час тривалого нагрівання [10, 11]. Отримані у
результаті такого процесу ЗК не є самотвердними:
вони потребують використання затверджувачів
або нагрівання [8]. Вказані фактори значною мірою ускладнюють використання таких ЗК при
виготовленні керамічних оболонкових форм за
моделями, що витоплюються.
Для вирішення основної мети у роботі поставлено наступні задачі:
1. Визначити кінетику взаємодії концентрованої ортофосфорної кислоти із надлишковою
кількістю гідроксиду алюмінію при нормальних
умовах.
2. Дослідити динаміку процесу твердіння
композиції на основі пилоподібного кварцового
наповнювача з ортофосфорною кислотою і гідроксидом алюмінію.
3. Встановити фазовий та мінералогічний
склад продуктів твердіння дослідженої вогнетривкої композиції.
4. Визначити фазовий склад композиції після
нагрівання до температур прожарювання керамічних оболонкових форм при литті за моделями, що
витоплюються.
5. Встановити залежності міцності на вигин
керамічних оболонкових форм до і після прожарювання, а також у гарячому стані, від складу вогнетривкої формувальної композиції.
6. Провести лабораторні та виробничі перевірки розробленої формувальної композиції.

Результати та їх обговорення
З метою встановлення кінетики взаємодії ортофосфорної кислоти з гідроксидом алюмінію і
принципової можливості досягнення холодного
твердіння у цій композиції, гідроксид алюмінію
було змішано з ортофосфорною кислотою в масовому співвідношенні 3 : 1. Суміш витримано
на повітрі протягом 72 год. Після цього композицію було змішано з водою до утворення рідкорухомої маси, яку нанесли на прозоре скло
шаром товщиною 1…2 мм. Тривалість твердіння на повітрі вказаного шару цієї маси не перевищує 3 год.
Отриманий результат вказує на утворення
ЗК у цій композиції. При цьому тривалість процесу твердіння тонкого шару не дає змоги використати її для приготування стрижневої суміші.
Проте у тонких шарах композиції, з яких утворюють оболонкові керамічні форми, виготовлені за
моделями, що витоплюються, твердіння кожного
нанесеного шару протягом 2…3 год є технологічно прийнятним.
Після приготування суміші 21 мас. ч. пилоподібного кварцу, 38 мас. ч. гідроксиду алюмінію, 30 мас. ч. каолінової глини та 15 мас. ч.
ортофосфорної кислоти, витримки протягом
72 год і розведення водою встановлено, що про-

Методика
Використано наступні матеріали:
– ортофосфорна кислота технічна термічна
85%-ї концентрації (ГОСТ 10678-76);
– гідроксид алюмінію технічної чистоти
(ГОСТ 11841-76);
– глина каолінова марки КП2Т1 (ГОСТ 322677);
– кварц пилоподібний марки КП-1 (ГОСТ
9077-82).
Рентгенофазовий якісний і кількісний аналіз виконано на установці «Rigaku Ultima IV».
Диференційний термічний аналіз проводили на синхронному термічному аналізаторі
«STA 449 C Jupiter».
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10…15%, то у наших експериментах використано
діаметрально зворотне співвідношення: 2…3 мас.
ч. гідроксиду на 1 мас. ч. кислоти. За такого співвідношення, як установлено, протягом 48…72 год
відбувається хімічна реакція:
Al (ОН ) 3  H 3 PO4  AlPO4  3H 2О . (1)

дукти взаємодії гідроксиду і кислоти забезпечують належну адгезію до кварцового наповнювача. Тонкий шар (1…2 мм) цієї композиції твердне при нормальних умовах в межах 3 год та
має візуально високу міцність.
Процес утворення фосфатів алюмінію, які забезпечують холодне твердіння, став можливим
при дотриманні певного масового співвідношення
компонентів. Якщо для приготування алюмофосфатних ЗК вміст гідроксиду алюмінію від загальної маси ортофосфорної кислоти не перевищує

За результатами рентгенофазового аналізу,
наведеного на рис. 1, утворюються виключно кристалічні фосфати алюмінію, які мають однаковий
хімічний склад, але різну кристалічну будову.

Рис. 1. Рентгенофазовий аналіз композиції пилоподібного кварцу (21 мас. ч.),
гідроксиду алюмінію (38 мас. ч), каолінової глини (30 мас. ч.)
та ортофосфорної кислоти (15 мас. ч.) після холодного твердіння

єнтовного кількісного аналізу дає змогу встановити, що зміни фазового складу під час нагрівання є
мінімальними. Це вказує на те, що ЗК має забезпечувати приблизно однаковий рівень міцності як
при нормальній, так і при високій температурі, що
дуже важливо для керамічної оболонкової форми.
За термограмою, наведеною на рис. 4, виявлено, що суміш абсолютно не гігроскопічна
(відсутня втрата маси до 200 оС), а також досить
стабільна при нагріванні.
Незначний ендотермічний ефект при 571 оС
зумовлено поліморфним перетворенням кварцу.
Але саме цей ефект став ключем до визначення
реального масового співвідношення композиції.
Тепловий ефект поліморфного перетворення
кварцу 10,45 Дж/г, а фактичне значення на кривій ДСК – 2,12 Дж/г, що точно відповідає початковому вмісту кварцу у пробі. Сумарна кількість
ортофосфату алюмінію (берлініту) і кварцу бли-

Оскільки оболонкові керамічні форми для
лиття за моделями, що витоплюються, перед
заливанням піддають прожарюванню, виконано
також фазові аналізи композиції після нагрівання до 800 оС (рис. 2) і 900 оС (рис. 3).
Орієнтовний кількісний аналіз показав
наступний розподіл фаз. Після холодного
твердіння: SiO2 – 60,0%, AlPO4 (берлініт) – 27,9%,
AlPO4 (ortoromb) – 7,3%, Al24(PO4)24 – 4,8%. Після
прожарювання при 800 оС: SiO2 – 63,5%, AlPO4
(берлініт) – 29,6%, AlPO4 (ortoromb) – 4,5%,
Al24(PO4)24 – 2,5%. Після прожарювання при
900 оС: SiO2 – 61,4%, AlPO4 (берлініт) – 29,6%,
AlPO4 (ortoromb) – 6,4%, Al24(PO4)24 – 2,6%. Однак
загальне співвідношення між кварцом та ортофосфатом алюмінію через їх кристалографічну подібність виключно за дифрактограмами установити
немає можливості.
Порівняння даних на рис. 1, 2, 3 та даних орі-
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рамічних оболонкових форм здійснено на основі планування експерименту. Матрицю експерименту, результати та математичне оброблення
наведено у табл. 1.
До складу сумішей входять: гідроксид
алюмінію (від 10 до 50%), каолінова глина (від 0
до 50%), наповнювач – пилоподібний кварц
(решта до 100%), ортофосфорна кислота
(2...20% понад 100%). Каолінову глину додавали з метою очікуваної компенсації теплового
розширення форм під час прожарювання за рахунок усадки глини.

зько 90%, тому за відомою кількістю близько
20% кварцу визначаємо, що берлініту в реальності 70%, а сумарна кількість фосфатів алюмінію –
80%.
Отже, установлено, що зв’язувальні властивості у цій композиції забезпечують фосфати
алюмінію. Оскільки взаємодія між ортофосфорною кислотою та гідроксидом алюмінію при
нормальній температурі йде дуже повільно, є
необхідність
тривалої
витримки
суміші
(48…72 год) перед її використанням [12].
Дослідження властивостей сумішей для ке-

Рис. 2. Рентгенофазовий аналіз композиції пилоподібного кварцу (21 мас. ч.),
гідроксиду алюмінію (38 мас. ч), каолінової глини (30 мас. ч.) та ортофосфорної
кислоти (15 мас. ч.) після прожарювання при 800 оС

Рис. 3. Рентгенофазовий аналіз композиції пилоподібного кварцу (21 мас. ч.),
гідроксиду алюмінію (38 мас. ч), каолінової глини (30 мас. ч.)
та ортофосфорної кислоти (15 мас. ч.) після прожарювання при 900 оС
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Рис. 4. Диференційний термогравіметричний аналіз композиції пилоподібного
кварцу (21 мас. ч.), гідроксиду алюмінію (38 мас. ч), каолінової глини (30 мас. ч.)
та ортофосфорної кислоти (15 мас. ч.) після холодного твердіння
Таблиця 1. Матриця експерименту
Індекс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Al(OH)3
30
20
40
15
35
25
45
10
35
20
45
15
40
25
50
10

Вміст компонентів, мас. ч.
глина каолінова
Н3РО4
кварц пилоподібний
20
10
50
40
16
40
10
6
50
50
14
35
20
4
45
0
8
75
30
18
25
10
20
80
40
10
25
30
4
40
0
14
655
40
8
45
10
18
50
20
12
55
50
2
0
10
12
80

Температура
прожарювання, оС
800
700
900
1000
700
900
600
900
600
1000
800
700
1000
600
800
800

ня міцності на вигин.
Встановлено, що зі збільшенням вмісту гідроксиду алюмінію, особливо понад 35%, міцність значною мірою знижується, що витікає з
аналізу ходу залежності, наведеної на рис. 5.
Збільшення кількості кислоти для всієї області експерименту веде до підвищення міцнос-

Порядок приготування суміші наступний.
Після змішування сухих компонентів додавали
кислоту. Суміш витримували на повітрі не
менше 48 год, після чого розбавляли водою до
необхідної умовної в’язкості (35...55 с за віскозиметром ВЗ-4). З отриманої суспензії виготовляли зразки керамічної суміші для випробуван-
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і цей показник є достатнім.
Залежність міцності зразків після прожарювання та охолодження (залишкової міцності)
від вмісту в суміші кислоти та гідроксиду алюмінію, яку представлено на рис. 6, носить аналогічний характер, як і залежність, побудована
для непрожарених зразків (див. рис. 5).

ті. Але з технологічної точки зору висока кількість кислоти (15...20%) значною мірою подовжує тривалість сушіння шарів вогнетривкого
покриття. Суміш комкується та погано перемішується; тривалість твердіння шарів покриття
більше 8 год, що технологічно неприйнятно. Із
залежності, наведеної на рис. 5 видно, що вже
при 5...12% кислоти міцність досягає 3...4 МПа,

Рис. 5. Залежність міцності на вигин непрожарених алюмофосфатних
керамічних оболонкових форм від вмісту в суміші гідроксиду
алюмінію і ортофосфорної кислоти

Рис. 6. Залежність міцності на вигин прожарених алюмофосфатних
керамічних оболонкових форм від вмісту в суміші гідроксиду
алюмінію і ортофосфорної кислоти
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мендовану рецептуру суміші представлено в
табл. 2.
Отримана суха суміш має практично необмежений термін придатності. Вогнетривку суспензію необхідної в’язкості із неї отримують
додаванням води. Твердіння шарів суспензії на
блоках воскових моделей відбувається протягом
3…4 год. Висока міцність оболонкової форми
на усіх етапах (після витоплювання моделей,
після прожарювання та під час заливання) зумовлена високою термічною стійкістю фосфатів
алюмінію та їх адгезійною активністю до наповнювача.
Суміші пройшли перевірку у виробничих
умовах ливарного підприємства «Вишневий ливарно-ковальський завод».
Виготовляли керамічні оболонкові форми
для
заливання
блоків
виливків
«Ніж
м’ясорубки» (рис. 9 (а), маса 112 г., сталь У10,
форма із 5 шарів вогнетривкого покриття) і
«Гайка» (рис. 9 (б), маса 410 г, сталь 40Х13Л,
форма із 6 шарів вогнетривкого покриття). Тривалість твердіння кожного шару вогнетривкого
покриття – 4 год. Температура прожарювання
форм, за прийнятою на заводі технологією,
1000 оС.

Така закономірність пояснюється тим, що
хімічний та фазовий склад керамічних оболонкових форм після прожарювання майже не змінюється, і ЗК у них представлено ортофосфатами алюмінію. Важливою властивістю, яка забезпечує стійкість керамічних форм під час заливання у них розплаву, є високотемпературна
(гаряча) міцність.
Із залежності, зображеної на рис. 7, видно,
що із збільшенням вмісту гідроксиду алюмінію
від 10% до 35% підвищується міцність в усьому
діапазоні температур, в якому проведено вимірювання.
Збільшення вмісту кислоти також веде до
зростання гарячої міцності зразків, яка набуває
особливо високих значень починаючи з 700 оС,
про що свідчить залежність на рис. 8. При температурі 1000 оС міцність мають лише керамічні
зразки, які містять 7...8% кислоти або більше,
оскільки для зв’язування у фосфати раніше
установленої оптимальної кількості 10...15%
гідроксиду алюмінію це мінімально необхідна
кількість кислоти.
За результатами визначення властивостей
зразків керамічних оболонкових форм при
різних умовах та проведення оптимізації, реко-

Рис. 7. Залежність міцності на вигин алюмофосфатних
керамічних оболонкових форм від температури
випробування і вмісту в суміші гідроксиду алюмінію
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Рис. 8. Залежність міцності на вигин алюмофосфатних керамічних
оболонкових форм від температури випробування і вмісту
в суміші ортофосфорної кислоти
Таблиця 2. Склад і властивості алюмофосфатної суміші для виготовлення керамічних оболонкових форм за
моделями, що витоплюються
кварц пилоподібний
60…70

Вміст компонентів, мас. ч.
глина каоліAl(OH)3
нова
15...20
10…15

Міцність кераміки на вигин, МПа
Н3РО4
5...10

а

початкова
4,0...5,0

гаряча
4,5...5,5

б

Рис. 9. Виливки, виготовлені методом лиття за моделями, що витоплюються,
із використанням алюмофосфатної суміші: а – блок виливків «Ніж м’ясорубки»,
сталь У10; б – виливок «Гайка», сталь 40Х13Л
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Очищення поверхонь виливків від керамічної суміші не потребує жодних змін у традиційній технології. Шорсткість литих поверхонь,
отриманих з використанням алюмофосфатної
вогнетривкої суспензії, відповідає вимогам до
якості поверхонь литих деталей, прийнятих на
виробництві.
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Висновки
1. Вперше установлено масове співвідношення у системі концентрованої ортофосфорної
кислоти із гідроксидом алюмінію, при якому
утворюється холоднотвердна композиція.
2. Показано, що у композиції ортофосфорної кислоти з гідроксидом алюмінію після змішування при нормальних умовах утворюються
ортофосфати алюмінію трьох типів: AlPO4 (берлініт), AlPO4 (ortoromb) та Al24(PO4)24, які мають
зв’язувальні властивості і забезпечують адгезію до
кварцового наповнювача.
3. Визначено, що під час нагрівання до 900 оС
фазовий склад утвореного зв’язувального компонента змінюється незначною мірою. Зміни полягають у перерозподілі типів ортофосфатів алюмінію, при незмінному їх сумарному вмісті у суміші.
4. Досліджено властивості зразків керамічних
оболонкових форм, виготовлених із водних вогнетривких суспензій, які містять пилоподібний
кварц, гідроксид алюмінію, ортофосфорну кислоту та каолінову глину, і показано, що міцність на
усіх етапах (у стані після холодного твердіння, у
гарячому стані при 600…1000 оС та після прожарювання і охолодження) не менше 4,0 МПа, що є
достатнім для методу лиття за моделями, що витоплюються.
5. Доведено придатність розробленої холоднотвердної алюмофосфатної композиції та керамічних оболонкових форм на її основі для виготовлення виливків із вуглецевої та легованої
сталі. Параметри виготовлених виливків відповідають усім вимогам виробництва.
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ХОЛОДНОТВЕРДНА АЛЮМОФОСФАТНА КОМПОЗИЦІЯ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ОБОЛОНКОВИХ ФОРМ
ЗА ВИТОПЛЮВАНИМИ МОДЕЛЯМИ
Мета – розроблення холоднотвердної суміші з неорганічним і екологічно чистим зв’язувальним
компонентом для виготовлення керамічних оболонкових форм для методу лиття за моделями, що витоплюються.
Методика. Визначення якісного та кількісного фазового складу формувальних композицій виконано на установці «Rigaku Ultima IV»; динаміку перетворень композицій при нагріванні встановлено за допомогою диференційного термічного аналізатора «STA 449 C Jupiter». Контроль міцності на
вигин керамічних оболонкових форм проводили на зразках розмірами 40 х 20 х 3 мм при нормальній
температурі, а також у гарячому стані, для чого використано оригінальну методику на базі установки
УС-700. Для забезпечення достовірності результатів та зменшення обсягу дослідів використано один
із методів планування експерименту та оброблення експериментальних даних.
Результати. Досліджено динаміку холодного твердіння вогнетривких суспензій на основі пилоподібного кварцу, які містять ортофосфорну кислоту, гідроксид алюмінію та добавку каолінової глини. Визначено фазовий склад суміші після холодного твердіння та після прожарювання при 800 оС і

45

МЕТАЛУРГІЙНА ТА ГІРНИЧОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 2021, № 3

при 900 оС і показано, що його зміни є мінімальними. Продуктами твердіння є ортофосфати алюмінію
різної кристалічної будови, які виконують роль зв’язувального компонента.
Визначено властивості зразків керамічних оболонкових форм із розробленої алюмофосфатної
суміші та показано, що міцність на вигин при кімнатній температурі, в гарячому стані при температурі від 600 до 1000 оС, після прожарювання і охолодження, не менша за 4,0 МПа. Така міцність повною мірою задовольняє умовам способу лиття за моделями, що витоплюються.
Наукова новизна. Вперше досліджено кінетику утворення фосфатів алюмінію під час
контакту водного розчину ортофосфорної кислоти (2…10 мас. ч.) із надлишком гідроксидом алюмінію (10…30 мас. ч.), де решта – це вогнетривкий наповнювач, при кімнатній температурі.
Такий склад суміші раніше не розглядали у наукових дослідженнях. Всі приклади синтезу алюмофосфатних та комплексних зв’язувальних компонентів передбачали значний надлишок ортофосфорної кислоти, внаслідок цього утворені у розчині фосфати алюмінію не забезпечували холодного
твердіння композицій.
Практична цінність. Керамічні оболонкові форми пройшли виробничі випробування і показали
свою придатність для виготовлення виливків із вуглецевої та легованої хромом сталі. Розроблені
алюмофосфатні композиції та вогнетривкі суспензії на їх основі можна розглядати як альтернативу
етилсилікатним і рідкоскляним суспензіям для лиття за моделями, що витоплюються.
Ключові слова: гідроксид алюмінію, керамічна оболонкова форма; лиття за моделями, що витоплюються; міцність при згинанні, ортофосфорна кислота, фосфат алюмінію, холоднотвердна композиція.
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ХОЛОДНОТВЕРДЕЮЩАЯ АЛЮМОФОСФАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ
ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
Цель – разработка холоднотвердеющей смеси с неорганическим и экологически чистым связующим для изготовления керамических оболочковых форм для метода литья по выплавляемым моделям.
Методика. Определение качественного и количественного фазового состава формовочных композиций выполнено на установке «Rigaku Ultima IV»; динамика преобразований композиций при
нагреве установлена с помощью дифференциального термического анализатора «STA 449 C Jupiter».
Контроль прочности при изгибе керамических оболочковых форм проводили на образцах размерами
40 х 20 х 3 мм при нормальной температуре, а также в горячем состоянии, для чего применена оригинальная методика на базе установки УС-700. Для обеспечения достоверности результатов и уменьшения объема исследований использован один из методов планирования эксперимента и обработки
экспериментальных данных.
Результаты. Исследована динамика холодного твердения огнеупорных суспензий на основе
пылевидного кварца, которые содержат ортофосфорную кислоту, гидроксид алюминия и добавку ка-
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олиновой глины. Определен фазовый состав смеси после холодного твердения и после прокалки при
800 оС і при 900 оС и показано, что его изменения минимальны. Продуктами твердения являются ортофосфаты алюминия различного кристаллического строения, которые выступают в роли связующего.
Определены свойства образцов керамических оболочковых форм из разработанной алюмофосфатной смеси и показано, что прочность при изгибе при комнатной температуре, в горячем состоянии
при температуре от 600 до 1000 оС, после прокалки и охлаждения, не меньше 4,0 МПа. Прочность
полностью удовлетворяет условиям способа литья по выплавляемым моделям.
Научная новизна. Впервые исследована кинетика образования фосфатов алюминия при контакте водного раствора ортофосфорной кислоты (2…10 масс. ч.) с избытком гидроксида алюминия
(10…30 масс. ч.), где остальное – это огнеупорный наполнитель, при комнатной температуре.
Такой состав смеси раньше не рассматривали в научных исследованиях. Все примеры синтеза
алюмофосфатных и комплексных связующих предусматривали значительный избыток ортофосфорной кислоты, вследствие чего образованные в растворе фосфаты алюминия не обеспечивали холодного твердения композиций.
Практическая ценность. Керамические оболочковые формы прошли производственные испытания и показали свою пригодность для изготовления отливок из углеродистой и легированной хромом стали. Разработанные алюмофосфатные композиции и огнеупорные суспензии на их основе
можно рассматривать как альтернативу этилсиликатным и жидкостекольным суспензиям для литья
по выплавляемым моделям.
Ключевые слова: гидроксид алюминия, керамическая оболочковая форма, литье по выплавляемым моделям, прочность при изгибе, ортофосфорная кислота, фосфат алюминия, холоднотвердеющая композиция.
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COLD-HARDENING ALUMINOPHOSPHATE COMPOSITION FOR
MAKING OF CERAMIC SHELL MOLDS FOR INVESTMENT CASTING
The purpose is to develop a cold-hardening mixture with an inorganic and environmentally friendly
binder for the manufacture of ceramic shell molds for investment casting.
Methods. The determination of the qualitative and quantitative phase composition of the molding compositions was carried out on the Rigaku Ultima IV; the dynamics of transformations of compositions at heating is established by means of the differential thermal analyzer of the STA 449 C Jupiter. Bending strength
control of ceramic shells-molds was performed on samples of 40 x 20 x 3 mm at normal temperature, as well
as in the hot state, which used the original method based on the installation of US-700. One of the methods
of experiment planning and experimental data processing was used to ensure the reliability of the results and
reduce the amount of experiments.
Results. The dynamics of cold hardening of refractory suspensions based on powdered quartz, which
contain orthophosphoric acid, aluminum hydroxide and the addition of kaolin clay, has been studied. The
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phase composition of the mixture after cold hardening and after calcination at 800 °C and at 900 °C was determined and it was shown that its changes are minimal. The hardening products are aluminum orthophosphates of various crystal structures, which act as a binder.
The properties of samples of ceramic shell molds from the developed aluminophosphate mixture were
determined and it was shown that the bending strength at room temperature, in the hot state at a temperature
of 600 to 1000 °C, after calcination and cooling, is not less than 4.0 MPa. The strength fully satisfies the
conditions of the investment casting method.
Originality. For the first time, the kinetics of the formation of aluminum phosphates upon contact
of an aqueous solution of orthophosphoric acid (2...10 mass parts) with an excess of aluminum hydroxide
(10...30 mass parts), where the rest is a refractory filler, at room temperature has been studied.
This composition of the mixture has not been previously considered in research. All examples of the
synthesis of aluminophosphate and complex binders involved a significant excess of orthophosphoric acid,
as a result of which the aluminum phosphates formed in solution did not provide cold hardening of the compositions.
Practical implications. Ceramic shell molds have passed production tests and have shown their suitability for the manufacture of castings from carbon and chromium alloyed steel. The developed aluminophosphate compositions and refractory suspensions based on them can be considered as an alternative to ethyl
silicate and liquid glass suspensions for investment casting.
Keywords: aluminum hydroxide, ceramic shell mold, investment casting, bending strength, orthophosphoric acid, aluminum phosphate, cold hardening composition.
Рукопис надійшов 21.08.2021 р.
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