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Gipsum reinforced molding materials for precision casting 

Армированные гипсокремнеземистые формовочные смеси для 

прецизионного литья 

Abstract: The results of investigations gipsum molding compounds, with 

complex refractory filler for the manufacture of precision castings made of non-

ferrous metals. The use of heat-resistant fiber reinforced structure allows you to 

supplement mixture, thereby increasing the strength after curing, and gas 

permeability. 

Представлены результаты исследований гипсокремнеземистых 

формовочных смесей с комплексным огнеупорным наполнителем для 

изготовления точных отливок из цветных металлов. Использование 

термостойкой волокнистой добавки позволяет армировать структуру 

смеси, за счет чего повышается прочность после схватывания и 

газопроницаемость. 
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Гіпсокремнеземисті суміші з комплексним вогнетривким наповнювачем 

для лиття за моделями, що витоплюють 

Представлені результати досліджень гіпсокремнеземистих формувальних 

сумішей з комплексним вогнетривким наповнювачем для виготовлення 

точних виливків кольорових металів. Використання термостійкої 

волокнистої добавки дає змогу армувати структуру суміші, за рахунок чого 

підвищується міцність гіпсокремнеземистих сумішей після тужавіння і 

газопроникність 
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Process production of baking molds by casting models, that rendered  
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The research object of this work is composition for foundry mould with 

combination temperature resistant forming materials. The aim of research work is 

checking properties of foundry composition with combination temperature resistant 

forming materials to produce precise castings. 
Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих 

досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів: Збірка тез доповідей 
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