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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym, mająca zasto-

sowanie przy wykonywaniu odlewów, zwłaszcza staliwnych i żeliwnych. 
W odlewnictwie metali znane i stosowane są masy formierskie i rdzeniowe sporządzone 

z osnowy piaskowej i krzemianu sodowego lub potasowego, czyli szkła wodnego jako spoiwa, utwar-
dzane za pomocą przedmuchiwania dwutlenkiem węgla. W ostatnich latach największe zastosowanie 
znajdują sypkie masy samoutwardzalne ze szkłem wodnym, zawierające ciekłe organiczne utwardza-
cze. Utwardzacze te są oparte o estry gliceryny i glikolu etylenowego, głównie mono-, dwu- i trójoctany 
gliceryny i dwuoctan glikolu etylenowego. W kraju znane są one pod nazwą - technologii floster, 
a ciekły utwardzacz występuje pod nazwą - flodur. Podstawową wadą ograniczającą szersze wykorzy-
stanie mas ze szkłem wodnym jest stosunkowo mała wybijalność, co ogranicza wykonywanie z niej 
odlewów o skomplikowanych kształtach i zróżnicowanej grubości ścianek oraz mała zdolność do re-
generacji mechanicznej osnowy ze zużytej masy. 

W praktyce odlewniczej w celu poprawy wybijalności znanej masy ze szkłem wodnym dodaje 
się rozluźniacze, takie jak: pył węglowy, sadza, koks torfowy, mazut, pak, substancje zawierające 
bezwodnik ftalowy, polichlorek winylu, polietylen, polipropylen, kaolin, melasa i inne. Powyższe roz-
luźniacze polepszają wybijalność tylko tej części masy, która przez wlany do wnęki formy metal zosta-
ła nagrzana do temperatury rozkładu rozluźniacza organicznego lub tworzenia się nowych, o mniej-
szej wytrzymałości końcowej związków z rozluźniaczem nieorganicznym. 

Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 106 510 łatwowybijalna masa formierska lub rdze-
niowa składająca się z piasku kwarcowego i szkła wodnego, która zawiera jako środek ułatwiający 
wybijalność masy węglan wapnia w ilości od 0,5 do 25% ciężarowych masy. Ponadto znana jest 
z polskiego opisu patentowego nr 166 929 masa formierska i rdzeniowa, zawierająca na 100 części 
wagowych osnowy ziarnowej 3-6 części wagowych spoiwa w postaci szkła wodnego oraz fosforan 
wapniowy jako rozluźniacz w ilości 50 -150% wagowych w stosunku do ilości spoiwa. 

Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym, której osnowę stanowi ziarnisty materiał 
ogniotrwały, zawierająca rozluźniacz nieorganiczny oraz utwardzacz, według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że jako rozluźniacz zawiera porowaty materiał mineralny o strukturze ziarnistej, uprzednio 
poddany obróbce termicznej w temperaturze 950 - 1150°C, w ilości od 0,1 do 2,0 części wagowych na 
100 części wagowe osnowy, składający się wagowo z: krzemionki (SiO2) w ilości 70 - 80%, tlenku 
glinu (Al2O3) w ilości 10 - 20%, tlenku żelazowego (Fe2O3) w ilości 1 - 3%, tlenku wapniowego i ma-
gnezowego (CaO + MgO) w łącznej ilości 1 - 8% oraz tlenku sodowego i potasowego (Na2O+K2O) 
w łącznej ilości 5 - 8%. 

Rozluźniacz ten jest: niehigroskopijny, stały objętościowo, odporny na warunki atmosferyczne 
oraz niepalny. 

Wprowadzenie porowatego rozluźniacza mineralnego powoduje znaczną poprawę wybijalności mas 
jednocześnie nie pogarszając innych podstawowych parametrów technologicznych masy jak: wytrzymałość, 
przepuszczalność czy ścieralność. Zastosowanie mas według wynalazku nie powoduje także pogorszenia 
jakości powierzchni odlewów, a zużyte masy wykazują dużą zdolność do regeneracji mechanicznej. Ponadto 
masa charakteryzuje się stosunkowo długą żywotnością i bardzo małą szkodliwością dla środowiska. 

P r z y k ł a d. Masa rdzeniowa zawiera następujące składniki: 
piasek kwarcowy    100 części wagowe 
szkło wodne 149     3,0 części wagowe 
ciekły utwardzacz - flodur   0,3 części wagowe 
rozluźniacz mineralny    1,0 części wagowe 
Rozluźniacz zawiera wagowo: 69% SiO2, 18% Al2O3, 3% Fe2O3, 6% CaO + MgO oraz 8% Na2O 

+ K2O, a przed wprowadzeniem poddano go obróbce termicznej w temperaturze prażenia około 
1000°C i wymieszano go na sucho z piaskiem kwarcowym. 

Z powyższej masy wykonano kształtki walcowe i poddano je próbie wybijalności według  
PN-85/H-11005 i dla porównania poddano takiej samej próbie kształtki wykonane z masy, która nie zawie-
rała rozluźniacza. Wybijalność masy według wynalazku jest ponad dwukrotnie wyższa od masy bez dodat-
ku rozluźniacza. Ponadto z masy o składzie podanym powyżej wykonano rdzeń, włożono go do formy, do 
której wlano ciekłe staliwo. Otrzymano odlew tulei, która nie posiada żadnych wad powierzchniowych. 

Masy przygotowuje się w mieszarkach skrzydełkowych o pracy okresowej lub w mieszarko-
nasypywarkach o pracy ciągłej. 
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Zastrzeżenie patentowe 

Masa formierska lub rdzeniowa ze szkłem wodnym, której osnowę stanowi ziarnisty materiał 
ogniotrwały, zawierająca rozluźniacz nieorganiczny oraz utwardzacz, znamienna tym, że jako rozluź-
niacz zawiera porowaty materiał mineralny o strukturze ziarnistej, uprzednio poddany obróbce ter-
micznej w temperaturze 950 - 1150°C, w ilości od 0,1 do 2,0 części wagowych na 100 części wagowe 
osnowy, składający się wagowo z: krzemionki w ilości 70 - 80%, tlenku glinu w ilości 10 - 20%, tlenku 
żelazowego w ilości 1 - 3%, tlenku wapniowego i magnezowego w łącznej ilości 1 - 8% oraz tlenku 
sodowego i potasowego w łącznej ilości 5 - 8%. 
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