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Sposób otrzymywania oddzielacza do powlekania rdzennic przy wyrobie
rdzeni z mas ciekłych

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
oddzielacza do powlekania rdzennic przy wyrobie
rdzeni z mas ciekłych utwardzanych w temperaturze
otoczenia w rdzennicach drewnianych, metalowych lub

Celem wynalazku było opracowanie takiego sposobu
otrzymywania oddzielacza, który przy powlekaniu
ścian rdzennicy zapewniałby uzyskanie gładkiej po¬
wierzchni rdzenia wykonanego z mas ciekłych z żywi¬
cami syntetycznymi, przy czym wyjęcie rdzenia z rdzen¬
nicy nie będzie powodowało odrywania się masy wsku¬
tek przylepiania się ziarn piasku do ścianek rdzennicy..

z tworzyw sztucznych.

Dotychczas rdzenie z mas ciekłych
wic syntetycznych nie były wytwarzane
odpowiedniego oddzielacza, który by
biegał przylepianiu się masy do ścian

z dodatkiem ży¬
z uwagi na brak
skutecznie zapo¬
rdzennicy.

Przeprowadzone próby zastosowania przy wyrobie
rdzeni z mas ciekłych z żywicami syntetycznymi, zna¬
nych i powszechnie stosowanych oddzielaczy takich jak:
mazut, nafta, parafina, grafit isrebrzysty i tym podobne,
dawały negatywne wyniki z uwagi na przyleganie masy
do ścian rdzennicy i odrywanie się znacznej ilości ziar¬
na z masy rdzenia, przylepionych do rdzennicy.
Ponadto wytwarzane tym sposobem rdzenie wykazy¬
wały dużą osypliwość powierzchniową. Osypliwość ta
była spowodowana nie utwardzeniem się warstwy po¬
wierzchniowej wykonywanego rdzenia.
Znany jest również oddzielacz będący mieszaniną
stearyny z naftą, który jest stosowany przy wykonywa¬
niu form i mdzeni z mas konwencjonalnych. Nie znaj¬
duje on jednak zastosowania w przypadku wytwarzania
rdzeni z ciekłych mas z żywicami syntetycznymi z po¬
wyżej podanych powodów. Powierzchniowa osypliwość
wykonywanych rdzeni powoduje pogorszenie gładkości
powierzchni, a to z kolei wpływa na zwiększenie chro¬

powatości powierzchni odlewu i obniżenie jego jakości.
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Przeprowadzone próby i badania wykazały, że wad
tych i usterek nie posiada oddzielacz wykonany sposo¬
bem według wynalazku. Rozwiązanie wynalazku i jego
istota polega na opracowaniu spoisobu 'otrzymywania
oddzielacza składającego się: z mieszaniny nafty, stea¬
ryny i kwasu fosforowego o stężeniu 20% — 80% w
ilości 1 do 20 części ciężarowych.

15

20

Oddzielacz otrzymany sposobem według wynalazku
nanoszony jest na rdzennice pędzlem, zabezpieczając w
należytym stopniu ściany rdzennicy przed przyklejaniem
się do nich masy.
Przykład oddzielacza według wynalazku:
nafta

— 40 cz. wagowych

stearyna — 50

„ — „

25 50% kwas fosforowy — 10

„ — „

Oddzielacz sporządza się w następujący sposób: stea¬
rynę podgrzewa się do około 70°C, następnie wprowa¬
dza się naftę przy równoczesnym mieszaniu, po czyim

30 wprowadza się kwas fosforowy przy ciągłym mieszania.
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aż do otrzymania

jednolitej

emulsji

do

pokrywania

wicami syntetycznymi utwardza się kwaśnymi utwardza¬
czami do których należy również kwas fosforowy.

ndzennic.

Otrzymaną w ten sposób emulsję oddzielacza pokry¬
wa się pędzlem, rozprowadzając cienką warstwą emulsję
na ścianach irdzennicy, która po kilku minutach wysy¬
chania może być wypełniona przez wlanie ciekłej masy
rdzeniowej. Po wykonaniu jednego rdzenia, rdzennice
należy pokryć ponownie emulsją oddzielacza.
Oddzielacz

wykonany

sposobem

według

Zastrzeżenie

patentowe
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Sposób otrzymywania oddzielacza do powlekania
rdzennic przy wyrobie rdzeni z mas ciekłych, utwardza¬
nych w temperaturze otoczenia w rdzennicach drewnia¬

wynalazku

nych, metalowych lub z tworzyw sztucznych, zawierają-

zawierając w swym składzie oprócz stearyny i nafty
również 50% kwas fosforowy, spełnia ponadto rolę
utwardzacza powierzchni wytworzonego rdzenia oraz
zabezpiecza przed oisypliwością masy. Masy ciekłe z ży¬

10 cy mieszaninę stearyny i nafty znamienny tym, że do

WDA-l. Zam. 930,

mieszaniny stearyny i nafty dodaje się kwasu fosforo¬
wego o stężeniu 20—86% w ilości 1—20 części wago¬
wych.

nakład 250 egz.

