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Spoiwo do powlekania piasku formierskiego

Przedmiotem wynalazJkiu

jest spoiwo do

bijainością eliminując itym samym trudności jakie
dotychczas powstawały przy oczyszczaniu odle¬

powle¬

kania piasku formierskiego ido wyrobu rdzeni sko¬
rupowych. Obecnie do wyrobu rdzeni skorupowych
stosuje isię jako spoiwo żywicę fenolową.
Niedogodnością

(tyoh

rdzeni

skorupowyeh

wów.

jest
Przykład składu spoiwa według wynalazku:

trudna wybijalnoiść i ograniczony zakres stosowa¬
rna jedynie do odlewów

staliwnych i żeliwnych,

fenol techniczny

z uwagi ma obecność żywicy fenolowej, której
gwałtowne przepalanie w czasie kilku minut na¬
stępuje dopiero powyżej 1000°C.
Celem wynalazku jest sporządzenie
powlekania

piasku

formierskiego

kwas soliny stężony

kwas szczawiowy

wyrobie

rdzeni skorupowych, umożliwiającego po wykona¬
niu odlewów łatwe 'usunięcie rdzeni i umożliwia¬
jącego

zastosowanie irdzeni skorupowych

do

pro¬

stosowanie jako spoiwa substancji powlekającej,
zawierającej w ,swym składzie paraldehyd tech¬
niczny w ilości 16 do 28% wagowych oraz utle¬
niacz maj koirzystniej dwuchromian potasu, w ilości
1% do 2(li0/o wagowych.
Zaletą spoiwa według wynalazku jest jego niska
temperatura rozkładu umożliwiająca stosowanie
rdzeni

chromian potasu.
Spodwo według wynalazku

skorupo¬

67411

posiada

temperaturę

mięknienia 75—85 °C i utwardza się przez dodanie
katalizator a, najkorzystniej utropiny w czasie oko¬

wych do produkcji odlewów ze stopów nislkotpoili-

wyich. Rdzenie skorupowe wykonane ze spoiwem
według wynalazku charakteryzują się dobrą wy-

5 części „

Po wkropleiniu całej ilości paraldehydu prowadzi
się kondensację ogrzewając mieszaninę przez 30
minut w temperaturze około 1000 °C. Po ukończernhi kondensacji spoiwo przemywa się kilkakrotnie
wrzącą wodą, a następnie przeprowadza się desty¬
lację przy ciśnieniu 16 mm słupa rtęci (Hg) do
uzyskania temperatury około 140°C. Następnie do¬
daje się porcjami utleniacz najkorzystniej dwu¬

Zadanie (techniczne zostało rozwiązalne przez za¬

jego pomocy

5. części „
30 części „

przy równoczesnym mieszaniu.

niem technicznym jest opracowanie składu spoiwa.

przy

70 części „

Mieszaninę fenolu i kwasu szczawiowego ogrze¬
wa się do temperatury 98 °C, a "następnie wkrapia
się kwas solny oraz paraldehyd w czasie 45 minut

dukcji odlewów ze stopów iniskotopliwych, a zada¬

wykonanych

(1,19)

dwuchromian potasu

spoiwa do

przy

188 części wagowych

paraldehyd techniczny

30

ło 90 sekund.
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Z a s t t z e ż e n -i e patentowe

solny, kwas szczawiowy znamienne tym, że zawie¬
ja w swym składzie paraldehyd techniczny w ilo¬
ści

Spoiwo do powlekania piasku formierskiego, posiadające w swym składzie fenol techniczny, kwas

5

16—28l0/o wagowych oraz utleniacz, najkonzyst-

niej dwuchromian potasu w ilości l°/o—21°/o wa,gowych.
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