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Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych

o możliwie jak najniższej zawartości lepiiszcza
(imaksimium 0,5°/o waigowyióh) żywicy w ilości 1,5—

Przedmiotem wynalazku jest spoisób wykonywa¬
nia rdzeni odlewniczych sporządzonych z masy na
bazie piasku formierskiego, korzysltnie piasku
kwarcowego, z dodatkiem spoiwa w postaci żywi¬
cy syntetycznej.
Znane są sposoby wykonywania rdzeni odlew¬
niczych metodą gorącej rdzennicy ,(hiolt-ibox), me¬

^3*/o wagowych oraz katalizatora w ilości 5—IfPfa
wagowych w stosunku do ilośjci żywicy. Masę wy¬

todą zimnej rdzennicy w odmianach (cold4>ox, Gi5ag-cold-box) oraz metoda klasyczna.
(Spoiwami stosowanymi w wyżej wymienionych
technologiach są żywicie syntetyczne, najczęściej
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żywice f uranowe, mocznikowo lub fenolowo-fuirfurylloiwe, a także w ograniczonym stopniu żywice
melaminowe, alkidowe, epoksydowe. Jako utwar¬
dzaczy używa się kwasów jak na przykład kwas
fosforowy,
paratoluenosiuŁfonowy,
szczawiowy,
rnrówkoiwy i tym podobne. W opisach niektórych

Wykonaną masą napełnia się w drodze steelania lub
15

W znanym

z

A.

Woodis,

Shell or

-Box Verfahirens; Giesserei-Fraxijs

1969

r. nr

24

procesie gorącej rdzennicy maisa rdzeniowa składa
się

z
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trzech

składników:

piasku

20

hot-box:

a comipariJson; The British Foundryman 1966; nr
8, Kalman L. i inni — Doświadczenia w wyitwarzainiu rdzeni w gorących rdzennicach przeprowa¬
dzone w odlewni żeliwa i staliwa w Osepel; Prze¬
sad Odlewnictwa z 1969 r. nr 1; Thamlitz H:
V«rgleiichende Betrachtung des Ho(t-Box unid Cold-

kwarcowego

nadmuldhilwania

metalowe

(rdzennice na¬

grzane do temperatury 150—300°C ((przeważnie
sltosulje się (temperaturę 200^260°C). Czas wiązania
w zależności od rodzaju spoiwa i utwardzacza wa¬

ha się w zakresie 5+150 sek.

procesów skład chemiczny żywic i katalizatorów
nie jest podany ze względu na tajemnice produk¬
cyjne.

konuje się w mieszarkach krążnikowych, łopat¬
kowych lub ślimakowych. Trwałość wykonanej
masy wynosi 2+3 godzin. Krajowymi spoiwami sto¬
sowanymi w procesie ho(t-!box są żywice: Formol
S, Pololit E, Karbafuryl G2 oraz FO-ftO. Jako
utwardzaczy używa się katalizatorów takich jak
'kwas fosforowy, utwardzacz AM.

25

Podstawowym kryterium oceny jakości masy w
tym procesie jest wytrzymałość na zginanie, która
może zmieniać się w granicach od 3 do 10 MN/m2
w zależności od rodzaju spoiwa i katalizatora. Ba¬
dania uEulpełniiaijące mogą obejmować określoną
wyltrzymałość na rozrywanie.
Proces hot4x>x może być stosowany jedynie do

produkcji małych rdzeni ze względu na małe prze¬
wodnictwo cieplne malsy. Qprzyrząjdo|wanie stoso¬
wane w tej technologii jest kosztowne i dlatego
metodę tę stosmje się jedynie do produkcji seryj¬
nej.

82712

trójetyloaminy (imgła złożona z 2°/o katalizatora
z powietrzem).
Rdzenie o ciężarze do 20 lęg wykonane tą me¬
todą utwardzają się w przeciągu 10—.30 sekund

Sposób klasyczny znamy jest ż publikacji: Wentz

Z* „Żywice chemouitwamdzaOne i ich zastosowanie
w przemyśle odlewniczym" — Biuletyn Technicz¬
ny POMET w Poznaniu; no: 14 z roku 1969, „In¬
strukcja techneflogiiiczna stasowania mas rdzenio¬
wych z żywicą mocznifcowo-ifurfurylową"

batfur Z.

Inlsitytut

5

— Kar-

Odlewnictwa, Kraików z

1970,

wytrzymałości Rc. 3,5 — 40 MN/m2. Wytrzymałość

Wertz Z., Wiekluk H. „Żywice syntetyczne stoso¬
wane

w

masach

samoWiążących"

POMET nr 6 z 1970 r., Biedrawa E.

zależna jeslt od ilości spoiwa, i ną przykład dla

3% spoiwa Rr wynosi prawie 3,0 MN/m2. Zasad-

— Biuletyn
„Praktyczne

10

zastosowanie mais furanowych w Zakładach Mechamiioznych Pomet" — Biulejtyn Techniczny PO¬
MET nr 6 z 1970 r.

Maisę tym sposobem wykonuje się z piasku
kwarcowego z dodatkiem żyfwticy i katalizatora.
Najczęściej używa się żywicy karbomiidowo-furfurylowej „Karbafur Z" w ilośici ^/o i jako katali¬
zatora 75lo/o roztwór kwasu fosforowego w ilości
50% wagowych w stosunku do żywdcy.

i po'wyjęciu z rdzennicy wykazują wytrzymałość
Rr rzędu 1,9 MN/m2, co odpowiada w przybiliżenki

niiczą wadą procesu jest silna toksyczność jednego
ze składników — izocjanianu oraz utwardzacza —
trójetyloaminy, co powoduje, że metoda ta jest
stosowana z dużym ograniczeniem.
Odmianą procesu zimnej

rdzennicy jest proces

15 Gisag-Cold-Box oipracowany w NRD w roku 1969
i znany z publikacji: SchaarsiChmdldlt E. „Das Gisag^Cold-Box Ver£ahiren eim Beijtirag zu einem
universe!llien Kern|hers(tel^unlgsveirfaihren,,; Giesisereitechnik 1969; t. 15; nr 7, Gilsag-Gold-Box — Ver-

Masę wykonuje się w mieszance dowctneęo ty¬ 20 fahren; Giessereitechnik 1969; t. 15; nr 2. W pro¬
pu, mieszając począlikowo piasek z utwardzaczem
przez 2 min., a następnie ;po dodaniu żywicy przez
dalszy okres 1—2 miin. Wykonaną masę zagęszcza
się w irdzennicy ręcznie lub mechanicznie w czasie
możliwie

jiak najkrótszym

z uwagi na niewielką

cesie tym istotne jest, że przygotowanie masy, za¬
pełnienie rdzennicy i utwardzanie rdzeni nastę¬
puje w jednym urządzeniu. Mais a wykonywana
jest iz piasku kwarcowego i dwuskładnikowego

25

dzin.

Zbyt

długi

czas

od

moimenitu wykonania

spoiwa. Utwardzanie rdzeni

następuje w czasie

15—^o sekund. Osiągane są wytrzymałości rzędu

żywotność *masy. Po upływie 15—60 minuit rdzeń
wyljniuje'się że skrzynki rdzeniowej ii ipodidaje dal¬
szemu zestalaniu na powietrzu w czasie 2—12 go¬

Rc —3,0 MN/m2. Znajduje on zastosowanie do ma¬
łych i średnich rdzeni.
30

Tstoitą rozwiązania według wynalazku jest przy¬

stopniu

gotowanie utwardzaczy w postaci roztworów kwa¬

umożliwiającym wyjęcie rdzenia z rdzennicy i uży¬
cie go powoduje, że spoisób ten sitosowany jest

sów w rozpulszczalinilkach lotnych, które następnie
usuwane są przez przedmuchiwanie rdzeni powie¬
trzem lub jego składowymi pod ciśnieniem 0,02—

rdzenia

do

ohlwili

zestalenia

masy

w

tylko do średnich serii odlewów. Wymaga on du¬

żych powierzchni do dojrzewania rdzeni oraz du¬
żej ilości -skrzynek rdzeniowych.

35

Badania Własności wytrzymałościowych. rdzeni
obejmują określenie wytrzymałości na ściskanie

Rc = 2 MN/m2

Utwardzacz

R.

J.

— Das

45

Cold-Box Ver Verfahren;

Giesserei 1970 t. 57; nr 5, Cold-Box Verfahren zum

Hierisitellen von Kernen fur Filttingk; Giesserei-Erifahrumgsauislt; 1969 t. 13; nr 5, Sahflin L. B.
„Co]d-Box Process-Procelsis Enlgineering situdies
Modern Casting"; 1969 t. 55; nr 2 Nev Technology
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otrzymuje

się

przez

roztworzenie

Istotą wynalazku według odmiany jest wytwa¬
rzanie masy rdzeniowej przez wymieszanie piasku
kwarcowego w znany sposób ze spoiwem w posta¬
ci termoutwardzalnej żywicy roztworzonej w wo¬
dzie lub w rozpuszczalnikach lotnych. Po wprowa¬
dzeniu masy do rdzennic, zagęszcza się ją znanym
sposobem, a otrzymany rdzeń utjwardza się przez

przedmuchiwanie powietrzem lub jego składowymi
pod ciśnieniem 0,02—0,6 MN/m2 w czasie od 3 se¬
kund do 10 minut z zastosowaniem ogrzewania

dmuchu do temperatury od 10—ili20oC.

s. 17—22.

W metodzie tej masę wykonuje się z piasku
kwarcowego z dwuskładnikowym spoiwem. Skład¬
nik I to żywica fenolo(wa rozjpuisizczona w rozpusz¬

10 minut

czalniku lotnym typu estrów, eterów, pochodnych
metylowych lub etylowych.

Metoda Ooidnbox znana jest z patentu USA nr

Slchatfetr

3 sekund do

40 nowego, siarkawego i tym podobnych w rozpusz¬

R = l,5MN/m2

3400579 oraz publikacji: U procedimento Cold-foox -- Fonderie 1970 t. 19; nr 3, Dorfmeller A.

od

kwasów, korzystnie fosforowego, paratoluenosulfo-

i rozrywanie. W zależności od składu masy i czasu
wiązania osiąjgają one następujące wartości:

—0,6 MiN/im2 w czasie

z zastosowaniem ogrzewania dmulchu do tempera¬
tury ód 10 do 120°C.
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Zaletą wynalazku jest zacno wylwanie przez o trzymana według sposobu masę rdzeniową pełnych
własności

technologicznych

na

powietrzu

przez

masie wynosi 1—12!%>, a stosunek obydwu składni¬

"60

ków wynosi 1 : 1. Po wykonaniu masy w mieszairce napełnia się nią rdzennice na drodze za¬
gęszczania ręcznego, wstrzeliwania lub nadmuchi¬
wania. Po zagęszczeniu masy, rdzenie utwardza się
przez przedmuchiwanie ich parami katalizatora —

okres 30 do 40 minut. Po dłuższym czasie partie
powierzchniowe mają obniżone własności techno¬
logiczne na skutek zachodzącej reakcji wiązania.
Gdy masa po wymieszaniu przetrzymywana jest
w zamkniętym pojemniku lub pod przykryciem,
na przykład pod wiligoltną płachtą, zachowuje ży¬
wotność nawet przez okres 24 godzin.

sz

szone otrzymywanie rdzeni o bardzo dobrych wła-

czalniku, składnik II to ipoliizoicjanian rozpuszczo¬

ny w rozpuisziczalniiku. Obydwa składniki objęte są
patentem. Ilościowy udział obydwu składników w

Drugą podstawową zaletą sposobu jest przyspie¬

5

6

snościąch technologicznych, w wyniku przedmuchi¬
wania ich pod ciśnieniem podgrzanym powietrzem

wprowadza się 100

kilb jego składowymi.

cy termoutwardzalnej roztworzonej w wodzie lub

Sposób według wynalapzfcu przedstawiany jest w
przykładzie wykonania w dwódh odmianach. Osno¬
wą masy jesit piasek formierski kwarcowy średni
zawierająjcy minimalne ilości domieszek węglanu
i tlenków metali z jak najmniejszą ilością frakcji
drobnych. Piasek suszy się, następnie studzi do

temperatury od 20—!25°Ć. Masę wykonuje się w

5

no

dzacza przez okres 1—12 minut.
kwasu,

się

korzystnie . fosforowego,

roztworzenie

15

paratoluenosulfo-

nowego, siarkowego, w wódzie lulb w rozpuszczal¬
niku loitnym typu'eista^ pochodnych mety¬
lowych lulb etylowych. Stasuje się przykładowo
utwardzacze ó następująicyćh stężeniach: 15—35*/*
roztwór kwasu siarkowego w aflkoholu metylowym
lub eltyflowym, 45—GS^/o roztwór kwasu paratoluenosulfonoiwego w alkoholu metylowym lulb ety-

Korzystne jesit stosowanie wstrzeliwania lufo na¬
dmuchiwania, co zapewnia równomierne i niezbyt
mocne zagęszczenie masy. Rdzennicę z zagęszczo¬
ną masą podaje się, na stanowisko utwardzania
i poddaije przedmuchiwaniu nagrzanym do tempe¬
ratury od 20—120°C powietrzem, lub jego skladowylmi o ciśnieniu 0,02—^0,6 MN/m2, korzystnie

no!wego, w bodzie, 45^65*/o roztwór kwasu fosforawegio w wodzie. Następnie do mieszarki dozuje

Czas

gi odnośnie koins<truikcji

2°

Przykład I
żywica mocznikowofurfurylowa —

Własności wytrzymałościowe rdzeni wykonanych
sposobem według wynalazku, sporządzonych z ma¬
sy według przykładu I

bezpo¬

utwardzania i poddaje przedmuchiwaniu powie¬
trzem lub jego składowymi pod ciśnieniem 0,02—
—i0j6 M3N/im2, korzystnie 0,1—0^25 MN/im2. Proces
wiązania zachodzi szczególnie szybko przy pod¬

przedmu¬

średnio po

grzaniu dmuchu, do temperatury

chiwania

10—ilEO^.

Czas przedmuchiwania wynosi od 3 sekund do 10
minuit. Na przykład rdzeń o masie 1^2 kg wyma¬
od

251—40

sekund.

nie
z
masy
rozpulszczaOnika wprowadzonego
z u'twaridzaiczem i żywicą oraz wody kondensacyj¬
nej, polwstałej w wyniku wiązania żywicy, a tym
samym powoduje przyspieszone utwardzenie rdze¬
nia.

Wymaga się szczelności rdzennicy i swobodnego
przepływu dmuchu przez całą ohjejtość rdizenia.

Dlatego rdzennica musi posiadać na powierzchniach
diiżą ilość
rdzennice
przy czym
lub innym

karków odpowietrzającyfch. Stasuje się
metalowe, epoksydowe lufo drewniane,
te ostaltnie pokrywa się lakierem nitro
nie reagującym ze składnikami masy.

W odmianie sposobu osnową masy jest również

piasek formierski kwarcowy średni zawierający
minimalne ilości domieszek węglanów i tlenków
metaili z jak najmniejszą ilością, frakcji drobnych.
Piasek suszy się, a następnie studzi do tempera¬
tury od 20—I25°C. Masę wykonuje się w mieszar¬
kach o pracy ciągłej lufo okresowej. Do mieszarki

R0-^MN/m2 rdzenia

R0—MN/m*
Czas

czasie

2części wagowe

15*/o alkoholowy roztwói
H2SO4 — 0,9 części kagowych

nicę z zagęszczoną masą podaje się na stanowisko

przedmuchiwania w

rdzennic są

piasek kwarcowy — ilOO części wagowych

masą napełnia

Przedmuchiwanie potwoduje przyspieszone usuwa¬

wykonania

identyczne jiak dla wariantu j spOsdbu.

23

się rdzennicę.! masę zagęszcza się dowolnym zna¬
nym sposobem. Korzystne jest stosowanie wstrze¬
liwania lub nadmuchiwania, co zapewnia równo¬
mierne i niezbyit mocne zagęszczenie masy. Rdzen¬

ga

wynosi

Sposobem według wynalazku otrzymuje się ma¬

szarki i intensywności mieszania. Sltosuije się ży¬
wice syntetyczne, takie jak na przykład: fenolowe,
mocznikowe,
mocznikowo^fenolowe .Mb
inne

od

przedmuchiwania

sy o składach podanych przykładowo.

się \fi—4,0 części\ wagowych żywicy i miesza po" ńawnte w czasie 1—3 minut, zależnie ,od Itypu mie¬

zimno. Otrzymaną

MN/lm2.

od 3 sekund do 10 minut. Przedmuchiwanie po¬
wódulje przyspieszane usuwanie z masy wody lub
rozpuszczalnika wprowadzonych z żywicą, a tym
samym przyspieszone .utwardzenie rdzenia. Wymo¬

lowytm, 45-J66l,/o roztwór kwasu paraitoluenosulfo-

utwardzane na

rozpuszczalniku lotnym i miesza przez okres 1—4
minut. Otrzymaną masą napełnia się rdzennicę

0,1—0,26

przez

wagowych piasku, do

i masę zagęszcza się dowolnym znanym sposobem.

mieszarkach o pracy ciągłej lufo okresowej. Do
mieszarki wprowadza się 100 części wagowych pia¬
sku i miesza' z 0,3—4,0 części wagowych utwar¬
Ultlwardzacz otrzymuje

czyści

którego dozuje się 1,2—4,0 części wagowych żywi¬

przedmu¬
chaniu

pozostawionego

po utwardzeniu
na powietrzu

rdzenia

w ciągu
1 godz.

w ciągu

2 minuty

0,42

0,75

1,50

3 minuty

i>,25

0,7

1.12

24 godz.
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Przykład II

piasek kwarcowy

' — 100 icześci wagowych

żywica fenolowofurfuryllowa —

2części wagowe

.

90 ^liWo alkohol3|owy roztwór
H^SOd —• 0,6 iczęści iwagowych
Własności wytrzymałościowe rdzeni wykonanych
z masy według przykładu II
R0—MN/m2
Czas
przedmuichiwania

bezpo¬

średnio po
iprzedmuchaniu

rdzenia

R0—(MiN/m2 rdzenia
pazoistalwiionego
po utwardzeniu
na powietrzu
w ciągu

1 godz.

w ciągu
24 godz.

2 minuty

0,22

0,84

1,02

3 iirikiuty

0,60

1,60

1,72

82712
8

7

Własności

Przykład III

wytazymiałościowe

piasek kiwaneowy — 100 części wagowych
żyjwiica fenolowo-

wyfcrzyfmaiościowe

chiwania

rdzeni wykonanych

z masy według przykładu III
Ro—MN/m2
Czas

przedmu. chiwaniia

średnio po

przedmu¬
chaniu
rdzenia

2 minuty

11,08

3 (minuty

1,47

pozositaiwioneglo
po utwardzeniu

na powietrzu

|

chaniu
rdzenia

rw ciągu

w ciągu

1 glodz.

24 godz.

1,34

1,95

w ciągu
24 godz.

1,54

>2,0
>2,0

4,78
■ i

m

Zastrzeżenia ^aitentowe

15

1. Sposób

wykonywania

rdzeni

odlewniczych,

w którym miesza się w Idowoflny sposób piasek

>2,0 1

formierski,
20

kwarcowy

z

koflejno

dozowanym

utwardzaczem w postaci roztworu kwasu i spoi¬

wem w postaci ciekSej żywicy syntetycznej i otrzy¬

Przykład I'V
piasek kwarcowy — 100 części wagowych
żywica mocznikowo-f uirfurylowa —
60% roztwór wodny kwasu

iw ciągu
1 godz.

—\t

Rq—MN/rci* rdzenia

bezpo¬
średnio po
(przedmu¬

3 imiinuty

bezpo¬

Czas

przedmu¬

H2S04 —J 0,6 części (wagowych

Własności

wykonanych

Rq—W/m2 rdzenia
pozositaiwioneglo
po urtwairdzeniu
na powietrzu

R0—MN/m*

2 czejśici wagowe

(formaldehydowa
30% alkohiolowy roztwór

rdzeni

z masy według przykładu V

25

maną masę wprowadza się do rdzennicy i zagęsz¬
cza dowodnym znanym sposobem, znamienny tym,
że utwardzacz otrzymany przez rozitworzenie kwa¬
sów w wodzie lub w roizpuszczalnikach lotnych

usuwa się z masy przez przedmuchiiwanóe zafc?mowanych rdzeni powietrzem lub jego składowy¬

2 części (wagowe

mi o temperaturze od 10—120°C, przy czym dmuch

wprowadzony jest do rdzennicy w dowolny sposób

fosforowego — "0,6 części /wagowych
S0

pod ciśnieniem od 0,02—0,6 MN/m* przez okres
czasu wynoszący od 3 sekund do 10 minut w za¬

leżności od wielkości rdzenia oraz skomplikowania
jego kształtu.
2. Sposób (według zasftrz. 1, znamienny tym, że

Własności wytrzymałościowe rdzeni wykonanych
z masy wlejdług przykładu W

R0—MN/m*
Czas

bezpo¬

przedmu¬

średnio po

chiwania

przedniuidhanitu

rdzenia

35

Ro—<MN/m2 rdzenia
pozostawionego
po uJtwairdzeniu
na powietrzu
w ciągu
1 godz.

w ciągu
24 godz.

2 minusy

1,38

1,73

>2,0

3 imiinuty

1,64

1,86

>2,0
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Przykład V
piasek kwarcowy — 100 części wagowych
żywica iflenoloWo■4uitf uryflowa —« 2 czejści (wagowe
60% roztwór wodny
kiwalsu paratoliuemosiiljfonowego — 0,6 iczęści wagowych

utwardzacz dtrzyimuje się przez rozJtworzenie kwa¬

sów karzyisitnię fosforowego paraitcfluenosuflfanowegoT" siarkowego i tyim podobnych w wodzie lub
rozpuszczalniku lotnyim typu estru, eteru, pochod¬
nych metylowych lub etylowych.
3. Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych,
znamienny tym, że piasek formierski kwarcowy
w ilości 100 części wagowych miesza się w do¬
wolny, znany sposób przez okres od 1—4 minut ze
spoiwem w postaci itenmoutwardzalnej żytwicy roz¬
tworzonej w wodzie lub rozpuszczalnikach lotnych
w ilości od 1 do 4 części wagowych, po czyim
otrzymaną masę wprowadza się do rdzennicy i za¬
gęszcza dowodnym znanym sposobem, a zaformowany rdzeń utwardza się przez przedmuchiwanie
powietrzem lub jego składowymi o temperaturze

od 10—120^, przy, czym (dmuch wprowadzony jest
do rdzennicy w dowolny sposób pod ciśnieniem
od

0,02—0,6 MN/m2 przez okres czasu wynoszący

od 3 sekund do 10 minut w zależności od wiel¬

kości rdzenia oraz skórnipOikotwania jego kształtu.
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