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Sposób wykonywania kokil i matryc kuziennych oraz tłocznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywa¬
nia odlewanych kokil i matryc kuziennych oraz
tłocznych bez naddatków na obróbkę. *
Dotychczasowy sposób wykonywania kokil i ma¬

pozostałej części formy stosuje się dowolną masę
formierską będącą materiałem wypełniającym.
Wkładki ceramiczne w zależności od technologii
i przeznaczenia wykonuje się z masy na bazie róż¬
nych surowców.

tryc kuziennych oraz tłocznych polega na odlewa¬
niu ich metodami tradycyjnymi i mechanicznym
obrabianiu powierzchni pracujących dla nadania
im żądanych kształtów i gładkości. Inny często
stosowany sposób wykonywania kokil i matryc po¬
lega na stosowaniu technologii obróbki plastycznej.

Przykłady składu masy na wykonanie wkładki
ceramicznej:
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Metody te są trudne technologicznie do wykona¬
nia, mało operatywne i bardzo kosztowne.

mentów formy z

mas

plastycznych,

do wielokrotnego zalania, nie wpływa jednak na
poprawę gładkości powierzchni ani na zwiększenie
dokładności wymiarowej odlewu.
Sposób według wynalazku pozwala na Wykona¬
nie kokil i matryc bez naddatków na obróbkę
z pominięciem wyżej wymienionych wad i nie¬
dogodności.

Istota wynalazku polega na odwzorowaniu po¬
wierzchni pracujących kokil lub matryc przez
wkładki ceramiczne, przy czym dla wykonania

50076

15

Przykład II
Piasek cyrkonowy o ziarnistości 10—20 części cię¬
żarowych

najczęściej

z masy gliniastej. Masa ta, w tym przypadku sto¬
sowana jest dla zmniejszenia pracochłonności gdyż
wykonana tym sposobem część formy może służyć

Żywica fenolowo-formaldehydowa 092A — 10 czę¬
ści ciężar.
Nafta lub glikol — 0,2 części ciężar.

Znany między innymi z opisu patentowego nie¬

mieckiego nr 437126 i powszechnie stosowany jest
również sposób sporządzania form, na przykład
wlewnic, polegający na wykonaniu niektórych ele¬

Przykład I Piasek kwarcowy o ziarnistości
200/270R — 100 części ciężar.
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Żywica fenolowo-rezolowa

— 10 części ciężar.

Smoła drzewna

— 4

Urotropina

— 1 części ciężar.
— 0,3 części ciężar.

Nafta

części ciężar.

P r z y k ł a d III
— 100 części ciężar.
Pył z pod oczyszczarki
Żywica mocznikowo-formaldehydowa — 10 części
ciężar.
25

Nafta

— 0,2 części ciężar.

Masy te sporządza się bezpośrednio z wymienio¬
nych surowców przez zmieszanie ich w mieszarce
dowolnego typu w czasie 3—5 minut względnie
z przedmiotów uprzednio przygotowanych jako
30

piasek powlekany żywicą.
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Wkładka ceramiczna wykonana jest w sposób
następujący: Model nagrzewa się do temperatury

6—20m posiadają większą żywotność, poza tym

200—300 °C i powleka oddzielaczem na przykład

tyzowany.

woskiem Montana, następnie na model nakłada
się mieszankę ceramiczną lub piasek powlekany
i po ubiciu masy względnie jej doprasowaniu,
utwardza się. Utwardzanie mieszanki ceramicznej
przeprowadza się w piecu lub suszarni w tempe¬
raturze 300—350 °C w ciągu 1—2 minut. Tempera¬
tura modeli, utwardzania masy oraz czas utwar¬
dzania zależne są od rodzaju stosowanej żywicy,
wielkości odlewanej kokili lub matrycy i składu

sposób ten może być zmechanizowany i zautoma¬

Zastrzeżenia
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mieszanki ceramicznej.

Tak wykonane wkładki zdejmuje się z modelu
i zaformowuje się w materiale wypełniającym.
Jako masę wypełniającą stosuje się dowolną masę
formierską. Kokile i matryce wykonane sposobem
według wynalazku nie wymagają mechanicznej ob¬
róbki powierzchni pracujących, posiadają mniej¬
szy ciężar,, dużą dokładność wnęki wj noszącą
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patentowe

1. Sposób wykonywania odlewanych kokil i ma¬
tryc kuziennych oraz tłocznych bez naddatku na
obróbkę mechaniczną: znamienny tym, że ich czę¬
ści pracujące i wnęki wykonuje się oddzielnie
przez odwzorowanie za pomocą wkładek cera¬
micznych.
2. Sposób według zastrz. I znamienny tym, że
wkładkę ceramiczną sporządzoną z masy na ba¬
zie dowolnego piasku lub pyłu z dodatkiem żywic
syntetycznych utwardzanych cieplnie względnie
chemicznie zaformowuje się do zalewania w do¬

wolnej masie wypełniającej.

„Prasa", Wr. Zam. 1704/65. Nakład 270

egż.

