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Abstract: Burnt-on sand is a layer molding mixture strongly connected to the surface of the castings. This is the reason for the 
recall or at least a sharp increase costs for cleaning of their surface. Additives to molding mixtures and / or dispersion coatings applied to 
the working surface of the mould are used to prevent its formation.  

The product, obtained according to the regime of the pyrolysis of rice husks contains SiO2, solid carbon and volatile hydrocarbons 
in different ratios, and can be used for anti-burnt-on sand coating. 

In this work has been investigated the possibility of using a pyrolyzed rice husks as a material for creating anti-burnt-on sand 
coatings for sand molds for the iron and steel castings production. 
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1. Увод 
Пригарът е един от най-разпространените дефекти в 

отливките и особено в тези от черни метали. По статистически 
данни за почистването му се изразходва средно 12-15% от 
времето за производство на отливките. Пригара представлява 
слой формовъчна смес здраво прилепнал по повърхността на 
отливките. Формално, в зависимост от причините за 
образуването му е прието да се подразделя на механичен, 
химичен и термичен. 

 
Механичен пригар е този, при който връзката между 

отделните зърна на формовъчната или сърцева смес се 
осъществява от проникнал в порите й метал. Възможността за 
подобно проникване на течен метал се определя най-вече от 
металостатичния напор във формата, вискозитета на метала и 
времето, през което той остава в течно състояние, 
повърхностното напрежение на границата метал/форма, 
размера на порите и налягането на газовата фаза в тях, степента 
на уплътняване на формата. 

 
Като термичен пригар се определя този, при който 

формовъчната смес се спича върху повърхността на отливката 
за сметка на нискотопими фази, образувани при 
взаимодействие на компонентите на самата формовъчна смес. 

 
За разлика от термичния пригар, при химичния в 

образуването на нискотопимите фази, водещо до спичане на 
формовъчната смес върху повърхостта на отливката участие 
взема и самия метал, по-точно оксидите, образувани на 
повърхността му. Много често между термичния и химичния 
пригар не се прави разлика. 

 
На практика, обаче отливката се формира при 

съвместното протичане на всички споменати взаимодействия 
между течния метал и формата и пригар от посочените видове 
в чист вид няма. 

2. Същност на проблема 
За предотвратяване на образуването на този дефект 

обикновено се използват добавки към формовъчните смеси, 
отделящи редукционно действащи газове при повишени 
температури и/или дисперсни покрития, нанасяни на работната 
повърхност на формата, които намаляват размера на откритите 

пори и затрудняват проникването на метала в тях, а ако 
притежават и редукционна способност – могат да предотвратят 
изцяло това проникване.  

 
Най-често като материали за противопригарни 

покрития традиционно се използват сребрист и черен графит, 
смлян кокс, кварцово брашно, прахообразен циркон, оливин, 
хромит, дистен силиманит, магнезит, както и талк. Използват 
се както самостоятелно, така и в различни комбинации, за да се 
постигне описания по-горе ефект. 

 
Но от гледна точка на проблемите, свързани с опазване 

на природата се налага да се търсят алтернативни решения – 
оползотворяване на отпадъчни, замърсяващи околната среда 
продукти като заместители на някои традиционно използвани 
материали в определени технологични процеси. 

 
В тази връзка, оризовите люспи (само в България става 

дума за около 12хил. тона годишно) представляват голям 
екологичен проблем, поради липса на достатъчно ефективни 
възможности за оползотворяването им. Суровите оризови 
люспи са изградени както от органични вещества – главно 
целулоза, хемицелулоза, лигнин, така и от неорганични – 
основно хидратирани оксидни съединения на Si, Al, Mg, Mn, Fe 
и др. Един от възможните варианти за преработването им е 
пиролиза при контролирани условия – температура 250-700ºС и 
остатъчно налягане 1.33Ра. Процесът е свързан с получаване на 
композитен C/SiO2 материал, който в зависимост от конкретния 
режим съдържа от 40 до 55% SiO2 (при това преимуществено в 
аморфен вид, който има минимално термично разширение), 45 
до 60% твърд въглерод и до 10-15% летливи въглеводороди. 

 
Резултатите от термичния и рентгенофазовия анализ 

показват, че след карбонизация на лигнино-целулозните 
компоненти, твърдия пиролизен остатък запазва скелета на 
полизахаридните вериги, в които остава диспергиран 
аморфенSiO2 . Или с други думи твърдия пиролизен остатък 
представлява органо-минерална матрица – хибридна смес от 
аморфен SiO2 и въглерод.  

 
В процеса на пиролиз на оризовите люспи се отделят 

летливи при дадените условия съединения, по-
високомолекулните от които кондензират частично върху 
повърхността на твърдия остатък и така запазват загубите при 
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накаляване, т.е. газотворната способност на крайния продукт. 
Част от тези съединения имат олеофилен характер – това са 
главно парафини, други са хидрофилни – органични киселини, 
феноли, естери и кетони.  

 
В този смисъл, продукта, получен след пиролиза на 

оризови люспи при посочените условия е потенциално 
подходящ за използване като материал за противопригарни 
покрития и добавки в леярското производство и най-вече при 
производството на чугунени и стоманени отливки. 

. 

3. Методика, експерименти и експери-
ментални резултати 

Целта на настоящата работа е да се изследва 
възможността за използване на пиролизирани оризови люспи 
като материал за създаване на тънки защитни противопригарни 
покрития - обмазки по повърхността на работното 
пространство на пясъчни форми, предназначени за малки 
стоманени отливки.  

 
Разработената методика за изследването предвижда 

сравнителен анализ на качеството на повърхността на отливки, 
получени във форми с различно противопригарно покритие и 
без такова. 

 
За експеримента са използвани отливки за лопатки за 

дробометна машина с маса 0.620kg. Като сплав за изработване 
на пробните отливки е използвана една от най-агресивните по 
отношение на формовъчните смеси стомани – хатфилдовата – 
110Г13Л (GX120Mn13). 

 
Формите за експеримента са изработени от пластична 

формовъчна смес от кварцов пясък и водно стъкло(7%), 
втвърдявана по СО2-процес, за която е характерна висока 
химическа активност, особено към манганови стомани. 
Кварцовият пясък е с фракция 016, а използваното водно 
стъкло е със силикатен модул 2.8. 

 
Като противопригарни материали са използвани: 
- пиролизирани при 350ºС оризови люспи, твърдия 

остатък на които съдържа 52% въглерод, съотношението 
C/SiO2 е 1.08, а загубите при накаляване, т.е. летливи 
компоненти - 12%; 

- нефтен кокс (електроден „графит”); 
- талк. 
 
Противопригарното покритие се нанася чрез 

пулверизиране на водно-спиртна суспензия (45об.% етилов 
алкохол), съдържаща по 15% от противоприганите материали, 
фракция 0063-0050. Освен това суспензията съдържа два типа 
свързващи вещества – неорганично - 4% натриев бентонит и 
органично -3% фенол-формалдехид-фуранова смола, както и 
0.1% неутрално ПАВ като стабилизатор.  

 
Преди заливане формите се подсушават при 120ºС, 

след което се охлаждат до стайна температура, сглобяват се и 
се заливат с приготвената в лабораторна индукционна пещ 
стомана с температура 1480ºС – фиг.1.  

 

 
фиг.1 Лабораторна индукционна пещ 

Външният вид на отливките, получени при използване на 
споменатите защитни мерки или без такива след почистване на 
повърхността им с помощтта на песъкоструен апарат е показан на 
фиг.2. На фиг.3 са показани детайлни фрагменти от повърхосттта 
на същите отливки, илюстриращи разликата в качеството й.  

 
 

а)                                            б) 

 
в)                                       г) 

 
а) пиролизирани оризови люспи 

 
б) електроден графит (нефтен кокс) 

 
в) талк 

 
г) формовъчна смес (без покритие) 

 
фиг.2 Външен вид на пробните отливки в зависимост от вида 

на защитното покритие 
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а) пиролизирани оризови люспи 

 
б) електроден графит (нефтен кокс) 

 
в) талк 

 
г) формовъчна смес (без покритие) 

 
фиг.3 Фрагменти от повърхността на експерименталните 

отливки в зависимост от вида на защитното покритие 
 

Анализът на получените резултати показва, че качеството на 
повърхността на отливките при използване на пиролизирани 
оризови люспи като противопригарен материал е съпоставимо с 
това, получено при използване на електроден графит (нефтен 
кокс), дори в известна степен е по-добро, което най-вероятно се 
дължи на наличието на летливи органични съединения и 
вследствие на това по-бързото създаване на силно редукционна 
атмосфера в работното пространство на формата.  

 
Покритието на основата на талк при тези условия не е 

издържало – наблюдават се следи от интензивна ерозия и 
напукване, което е довело локално до непосредствен контакт 
между метала и формовъчната смес, в резултат на което се е 
формирал трудноотделим пригар. Най-вероятната причина за това 
при условията на настоящия експеримент е високия температурен 
режим, който е малко над границата на термичната устойчивост на 
талка. 

 
Масивният пригар по  повърхността на отливките, получени 

без използване на защитно, противопригарно покритие, показан на 
фиг.2г и фиг.3г е убедителна илюстрация за необходимостта от 
предприемане на мерки за предотвратяване или в краен случай за 

ограничаване на взаимодействията на границата метал-форма, 
който водят до образуването му. 

 
 

4. Заключение 
Проведените експерименти и получените експериментални 

резултати показват недвусмислено, че пиролизираните при 
определени условия оризови люспи – продукт, получен при 
преработката на отпадък, който има силно ограничени 
възможности за оползотворяване и е потециален замърсител на 
околната среда, може успешно да се прилага като материал за 
противопригарни покрития на леярските форми при 
производството на малки и средни отливки от стомани, в това 
число и високолегирни, и чугуни наред с традиционно 
използваните за целта графит, циркон, маршалит и др. 
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