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Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa

masa formierska lub rdzeniowa ze spoiwem w po¬

żużel żeliwiakowy charakteryzuje się bardzo ni¬
skim modułem zasadowości, i wykazuje w prak¬

staci szkła wodnego.

tyce odlewniczej małą przydatność między innymi

Stosowane obecnie w technologii odlewniczej
samoutwardzalne masy formierskie i rdzeniowe ze

z uwagi na bardzo duże wahania składu chemicz¬

spoiwem w postaci szkła wodnego posiadają wie¬

Badania wykazały również małą przydatność
jako utwardzacza cementu żużlowego, z powodu
jego bardzo dużej wrażliwości na zmiany tempe¬
ratury otoczenia i związane z tym obniżenie się

Przedmiotem wynalazku

le wad i niedogodności

jest

oraz

samoutwardzalna

nego.

charakteryzują się

wysokimi kosztami wytwarzania. Jako utwardzacz
najczęściej stosuje się dwutlenek węgla. Masa ta
ma

ograniczoną

żywotność,

przy

czym

proces

utwardzania wymaga specjalnej instalacji służą¬
cej do panzedmuiCLhiil^ainiia malsy diwultaiikieim węgla.
Znane są również masy ze szkłem wodnym utwar¬
dzane żużlem żelazochromowym, który posiada
bardzo niestabilny skład chemiczny powodujący
niejednokrotnie występowanie całkowicie odmien¬
nych połączeń mineralnych.
Wahania składu chemicznego masy mogą do¬
chodzić do kilku a nawet do kilkunastu procent,
stąd też własności technologiczne mas utwardza¬
nych żużlem żelazochromowym są bardzo zmien¬
ne. Dotyczy to zwłaszcza czasu wiązania mas
i własności wytrzymałościowych.
Z kolei, Wadą mas isialmofu^warjdizainyichuitwardzanych żelazokrzemem jest krótka żywotność masy
oraz sflnie egzotermiczny charakter reakcji utwar¬
dzania, w czasie której wywiązuje się temperatu¬
ra 70—120°C uniemożliwiając tym samym stoso¬
wanie modeli drewnianych.
Stosowany jako utwardzacz, do tego typu mas
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własności wytrzymałościowych masy.
Zadaniem technicznym do rozwiązania było opra¬
cowanie takiego składu masy ze szkłem wodnym
jtafco spoiwem, która byłiaby wodna od powyższych
usterek i wad. Zadanie zostało wykonane w wy¬
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niku zastasowianiia jako uitrwandEalcza zmielonego
stalowniczego żużla martenowskięgo.
Żużel martenowski charakteryzuje się stabilnym
składem chemicznym, który wynika ze ściśle okre¬
ślonego procesu technologicznego. Moduł zasado¬
wości żużla martenowskięgo wynosi przeciętnie 1,4.
Podstawową fazą mineralną w żużlu martenowskim jest nisko wysycony wapnem krzemian wap-

niowo-magnezowy o wzorze chemicznym CaO •
• MgO.Si02 zwany monticelitem. Reakcja utwar¬
dzania zachodzi zatem pomiędzy wodnym roztwo¬
rem szkła wodnego a monticelitem względnie
szkliwem o składzie zbliżonym do monticelitu.
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Masy według wynalazku, utwardzane żużlem
martenowskim charakteryzują się dobrymi para¬
metrami technologicznymi. Na szczególne podkre-
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sienie zasługuje ciekłość masy, która dochodzi do
20, zezwalając tym samym na odwzorowywanie
modeli o bardzo skomplikowanych kształtach.
Ponadto masa według wynalazku posiada,

Przykład II
piasek kwarcowy
żużel martenowski

jak

cement portlandzki

wykazały przeprowadzone badania, lepszą wybijalność o około 50% w porównaniu z wybijalnością na przykład masy utwardzanej żużlem żelazochromowym. Koszt masy

sporządzonej

szkło wodne
woda

spieniacz

według

wynalazku jest kilkakrotnie niższy od masy utwar¬
dzonej przykładowo żużlem żelazochromowym.
Przykłady składu masy sporządzonej według

Parametry technologiczne:

Przykład I
piasek kwarcowy

cz. wagowych

żużel martenowski

—

cz. wagowych

estrich gips

— 0,2—1

cz. wagowe

szkło wodne

— 3—5

woda

- 2,5-1,4

cz. wagowych
cz. wagowych.
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Masa według wyżej podanego

składu

posiada

ciekłość

— 20

przepuszczalność

— 650 jednostek

RiC

— 1,4^-2,7 kG/cm*

R24c

— 6,8—9,0 fcG/cm*

czas wiązania

— 20^30 minut.

OH

W miejsce estrich gipsu można stosować inne
aktywatory wiązania jak na przykład cement
portlandzki lub cement hutniczy. Aktywator skra¬

ca czas wiązania masy średnio o 50%.

— 3 cz. wagowe
— 1 cz. wagowa
— 3,5 cz. wagowych
— 3y0 ioz. wagowe
— 0,7 cz. wagowych.
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wynaiazKu:

— 100

— 100 cz. wagowych

w-r

,

Zastrzeżenia patentowe

1. Samoutwardzalna masa formierska lub rdze¬
25

niowa, sporządzona na bazie piasku kwarcowego,
zawierająca jako spoiwo scdtóło wodnie onaz

do¬

datek aktywatora najkorzystniej estrich gipsu zna¬
mienna tym, że posiada jako utwardzacz zmielo¬

następujące parametry technologiczne:

ny stalowniczy żużel martenowski.

ciekłość

— 20

przepuszczalność
RiC
R24C
czas wiązania

— 600—800 jednostek
— 1,8—3,0 kG/cm*
— 7,2—9,1 kG/cm*
— 20—30 minut
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2. Masa według zastrzeż. 1, znamienna tym, że
zawiera zmielony stalowniczy 'żużel martenowski
w ilości od 2—(10 cz. wagowych na 1100 części wa¬
gowych ipiasku kwarcowego.

Druk. Naród. Zalkł. oir 7, zaim. 579/75
Ceną 10 zł

