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4.1.16. Заходи щодо покращення умов праці на підприємствах ливарного 
виробництва 

  

Для оздоровлення умов праці на підприємствах в сумішоприготувальних відділеннях ставлять 
магнітні сепаратори для виведення з відпрацьованої суміші металу, зволоження відпрацьованої 
суміші. У результаті значно знижується запиленість повітря на робочих місцях. 

Використання для виготовлення стержнів піскодувних машин дозволило знизити запиленість 
повітря робочої зони, а впровадження автоматів для виготовленння стержнів з отвердінням в 
оснастці – усунути сушіння та пов’язані з ним загазованість повітря робочої зони оксидом 
вуглецю та теплового забруднення. 

Існує безковшове заливання на автоматизованих магнітодинамічних приладах. Ці технічні 
процеси створюють умови для автоматизації заливання та усього ливароного циклу, ліквідування 
небезпечної професії ковшового, праця якого пов’язана з тепловим забрудненням, виділенням 
пилу, оксиду вуглецю (ІV) та інших шкідливих речовин. 

Використання синтетичних смол як зв’язуючих привело до розробки низки технологічних 
процесів виготовлення стержнів та форм, що твердіють в оснастці. Це усуває таку операцію як 
сушіння, пов’язане з високими концентраціями оксиду вуглецю (ІV), тепловим забрудненням. 

Але з’явились нові шкідливі речовини: формальдегід, фенол, бензол, фурфурол, ціаністий водень 
та ін. Можна значно знизити пилоутворення при обладнанні вибивних решіток накатними 
кожухами. Сприятливі умови праці для вибивальників стержнів створюються при роботі приладу 
електрогідроефекту. 

Велика роль у покращенні умов праці в ливарних цехах належить спеціальним способам лиття, 
які дозволяють відмовитись чи частково використовувати формові і стержневі суміші [7]. 

Висновки 

Ливарний цех є джерелом великих виділень тепла, різних газів, пилу, шкідливих хімічних сполук, 
відпрацьованих формових матеріалів, шлаків, забрудненої води та ін. 

Шихтові та формові матеріали, що потрапляють в ливарний цех, повинні мати токсикологічну 
характеристику. 

Розділення, відокремлення матеріалів, що містять шкідливі компоненти, повинне бути 
автоматизоване або механізоване [8]. 

Відпрацьовані формові суміші треба регенерувати. Якщо немає регенерації відпрацьованих 
формових сумішей, їх необхідно використовувати в інших галузях промисловості; відпрацьовані 
піски – як баластний матеріал для вирівнювання рельєфу; дрібну фракцію відпрацьованих 
формових сумішей – для виробництва матеріалів для будівництва: цегли, стінових блоків; дрібну 
фракцію шлаку – як добрива. 
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Відпрацьовані суміші, які містять шкідливі речовини, при неможливості їх нейтралізації та 
регенерації, повинні бути захоронені за санітарними правилами. 

Ливарні цехи повинні мати загальну припливно-витяжну вентиляцію, а дільниці заливання, 
відбивання виливків, очистки та інші повинні мати витяжну вентиляцію з пристроєм бокових 
пилоприймачів, решіток у підлозі. 

Треба вести роботи в напрямку зменшення токсичності використовуваних матеріалів, скорочення 
викидів в атмосферу різних шкідливих газів, очистки та вторинного використання стоків 
промислових вод, зменшення і більш повного використання відходів виробництва. Наприклад, 
для цехів, що реконструються або будуються, передбачено процес плавки лише в електричних 
плавильних агрегатах. 

Різні агрегати, працюючи на твердому або рідкому паливі, замінюються на електричні або 
переводяться на природний газ. 

Треба впроваджувати зворотне водопостачання, а вода, що викидається у водоймища, повинна 
проходити очистку і навіть біологічну. 

Велике тепловиділення при плавці сплавів і охолодженні виливків треба використовувати для 
телопостачання цих виробництв. 

Нові ливарні виробництва необхідно виносити за межі населених пунктів, розміщувати з 
урахуванням рози пануючих вітрів і відокремлювати від житлових масивів смугами 
лісонасаджень. 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 


