
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228373 

(21) Numer zgłoszenia: 399867 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 09.07.2012 

 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

G01N 27/04 (2006.01) 

G01N 27/12 (2006.01) 

B22C 9/00 (2006.01) 

B22C 9/12 (2006.01) 

(54) 
Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych  

mas formierskich lub rdzeniowych 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

10.06.2013 BUP 12/13 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

30.03.2018 WUP 03/18 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 
Kraków, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

JERZY STANISŁAW ZYCH, Kraków, PL 

TOMASZ SNOPKIEWICZ, Kraków, PL 

 

 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Patrycja Rosół 

  

 

P
L

  
2
2
8
3
7

3
  

B
1
 

 

 



 PL 228 373 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas 

formierskich lub formierskich po wykonaniu z nich form odlewniczych lub rdzeni. 

Formy odlewnicze lub rdzenie wykonane z mas samoutwardzalnych stają się przydatne techno-

logicznie po związaniu i utwardzeniu masy, które polega na tworzeniu trwałych połączeń pomiędzy 

ziarnami osnowy piaskowej w wyniku procesów fizycznych lub reakcji chemicznej między spoiwem 

i utwardzaczem, które miesza się z osnową w trakcie przygotowania masy. Materiałem wiążącym 

ziarna osnowy są żywice, szkło wodne, materiały organiczne, polimery i inne. Jednak utwardzanie jest 

procesem złożonym, w którym ważną rolę oprócz reakcji chemicznych odgrywają procesy fizyczne 

takie jak wysychanie masy, związane z parowaniem, co przejawia się zmniejszeniem w masie zawar-

tości różnego rodzaju rozcieńczalników, najczęściej wodnych lub alkoholowych, będących składnikiem 

spoiw, utwardzacza i produktem reakcji chemicznej pomiędzy spoiwem i utwardzaczem. Forma 

i rdzeń, szczególnie w warstwach bezpośredniego kontaktu z roztopionym metalem, muszą być wysu-

szone, aby zapewnić dostateczną wartość wytrzymałości. Przebieg procesu wysychania, jego szyb-

kość i czas trwania zależą głównie od temperatury i wilgotności powietrza otaczającego sporządzoną 

masę, a także wysychającą formę lub rdzeń, ilości i rodzaju spoiwa oraz utwardzacza, ziarnistości 

osnowy piaskowej, stopnia zagęszczenia i przepuszczalności masy i innych. Wykonanie i przygoto-

wanie form do zalania ciekłym metalem wymaga oceny zarówno stopnia związania masy, ale również 

oceny stopnia jej wysuszenia. Zalewanie nie całkiem wysuszonych form lub rdzeni najczęściej prowa-

dzi do wytwarzania odlewów z wadami powierzchniowymi pochodzenia gazowego lub ze strupami, 

które powstają przy nadmiernej wilgotności warstwy przypowierzchniowej form. 

Badania procesu wiązania i utwardzania mas odbywa się aktualnie drogą pośrednią. Po spo-

rządzeniu w odlewni masy wykonuje się z niej jednorazowo od kilku do kilkunastu próbek do badania 

najczęściej wytrzymałości na zginanie, rozrywanie lub ściskanie. Następnie, w miarę upływu czasu, na 

kolejnych próbkach określana jest wytrzymałość masy i uzyskuje się obraz zmian wytrzymałości  

w funkcji narastającego czasu, a więc ocenia się proces wiązania danej masy. Wadą tej metody jest 

duży rozrzut wyników oraz to, że najczęściej utwardzanie masy w próbkach odbywa się w warunkach 

laboratoryjnych, a formy – w warunkach panujących w danej odlewni na skutek innych temperatur  

i wilgotności powietrza. Przebieg procesu utwardzania masy w tych dwóch miejscach przebiega z inną 

dynamiką, co powinno być brane pod uwagę przy ocenie procesu. 

Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 192202 sposób badania kinetyki utwar-

dzania techniką ultradźwiękową, który polega na pomiarze prędkości fali ultradźwiękowej w utwardza-

nej masie, przy czym w miarę utwardzania masy zwiększa się prędkość przepuszczanej fali ultra-

dźwiękowej. Stosowanie tej metody wymaga specjalistycznego wyposażenia i jest bardziej przydatne 

do kontroli wiązania mas w laboratoriach, natomiast mniej przydatne do kontroli zjawisk w warstwie 

przypowierzchniowej formy i rdzenia w realnych warunkach produkcyjnych. 

Inny sposób oceny przebiegu procesu wysychania i utwardzania masy samoutwardzalnej pole-

ga na nakłuwaniu powierzchni form lub rdzeni specjalnym nakłuwakiem, a powierzchni próbek zao-

strzonym wgłębnikiem obciążanym stałym obciążeniem. Stopień utwardzenia masy i pośrednio sto-

pień wyschnięcia masy oceniania się na podstawie głębokości nakłucia i odnosi się tylko do po-

wierzchni formy lub rdzenia. Jednak taka ocena jest niewystarczająca i może stanowić źródło błędów 

ze względu na to, że w większości przypadków proces wysychania i wiązania mas przebiega zdecy-

dowanie szybciej w warstwach sąsiadujących z odkrytymi powierzchniach formy lub próbki niż w war-

stwach oddalonych od tych powierzchni. 

Ponadto w amerykańskim opisie patentowym US3771233 (A) ujawniono sposób i urządzenie 

do suszenia formy stosowanej w technologii wytapianych modeli woskowych z zastosowaniem ogrze-

wania przez wprowadzenie ciepła w tworzone warstwy formy i wykorzystanie zjawisk elektrycznych 

w celu uniknięcia pękania formy. W rozwiązaniu tym formę skorupową umieszcza się pomiędzy elek-

trodami igłowymi, które połączone są ze źródłem prądu, co skutkuje oporowym nagrzewaniem formy 

i uruchamia proces suszenia formy. Przed wykonaniem formy na powierzchni woskowego modelu 

nakleja się taśmy z nichromu mające wyprowadzenia na zewnątrz, które połączone są z układem 

pomiarowym. Po naniesieniu każdej z warstw ciekłej masy ceramicznej poddaje się ją suszeniu, pod-

czas którego dokonuje się na powierzchni formy ceramicznej przylegającej do modelu woskowego 

pomiaru rezystancji w celu oszacowania stopnia wysuszenia warstwy oraz dodatkowo dokonuje się 

pomiaru wilgotności. Po naniesieniu wszystkich warstw i wysuszeniu formy wytapia się model wosko-
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wy i wraz z nim usuwane są taśmy. Wynalazek ten rozwiązuje problem nierównomiernego suszenia 

nieregularnie ukształtowanej ceramicznej formy tworzącej wielowarstwową skorupę przez co zmniej-

sza się ilość pęknięć i powoduje wzrost jej wytrzymałości. 

Istota sposobu badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas formierskich lub rdzenio-

wych, polegającego na umieszczeniu w wybranym miejscu w trakcie wykonywania formy lub rdzenia 

albo ich elementu co najmniej jednego czujnika pomiarowego, wyposażonego w elektrody połączone 

rozłącznie z miernikiem oporności i dokonaniu pomiaru chwilowej wartości rezystancji polega na tym, 

że w oparciu o wyznaczoną wcześniej charakterystykę zawartości rozcieńczalnika w masie w funkcji 

rezystancji dla wzorcowej próbki danej masy, odczytuje się zawartość rozcieńczalnika w wykonanej 

formie lub rdzeniu albo ich elemencie i/lub oblicza się wartość stopnia wysuszenia masy z zależności: 

𝑆𝑤 =  
𝑊𝑜 − 𝑊𝑥

𝑊𝑜

  100% 

gdzie: 

Sw  – stopień wysuszenia masy, 

Wo  – zawartość rozcieńczalnika w masie w chwili początkowej, 

Wx  – zawartość rozcieńczalnika w masie określona w chwili badania. 

Sposób, według wynalazku, pozwala na wykonywanie pomiarów wartości rezystancji i wyzna-

czania chwilowych zawartości rozcieńczalnika w masie, co umożliwia monitorowanie procesu jej wy-

sychania, przy czym pomiary wykonuje się bezpośrednio w wybranym miejscu formy czy rdzenia albo 

ich elementu, znajdującego się aktualnie w dowolnym miejscu na terenie odlewni. 

Czujniki pomiarowe umieszczane są w tym miejscu formy lub rdzenia albo ich elementu, w któ-

rym planowane jest badanie procesu wysychania masy. Umieszcza je się w płycie modelowej i/lub 

modelu przed rozpoczęciem nasypywania masy i/lub w wybranym miejscu formy lub rdzenia podczas 

nasypywania masy i/lub bezpośrednio na ich zewnętrznej powierzchni po zakończeniu formowania, 

jeśli wysychanie jest kontrolowane w zewnętrznej warstwie. 

Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas formierskich lub rdzeniowych 

według wynalazku został bliżej objaśniony w oparciu o rysunek, na którym fig. 1 przedstawia możliwe 

miejsca usytuowania czujników pomiarowych w formie odlewniczej, fig. 2 – wykres przebiegu zmian 

rezystancji i ubytków masy w próbce podczas jej wysychania w funkcji czasu, fig. 3 – wykres zależno-

ści pomiędzy rezystancją, a zawartością rozcieńczalnika w masie oraz fig. 4 – zależność pomiędzy 

rezystancją masy i stopniem jej wysuszenia. 

Czujniki pomiarowe 1 mogą być usytuowane (fig. 1) w głębi formy 2, co obrazuje pozycja A, na 

zewnętrznej górnej powierzchni formy 2 – pozycja B, przy powierzchni płyty modelowej 3 – pozycja C 

oraz przy powierzchni modelu 4 – pozycja D. 

W trakcie wysychania wykonuje się, w sposób ciągły lub okresowo, pomiary rezystancji masy  

w miejscu umieszczenia czujnika 1, przy czym w miarę wysychania masy wartość ta zwiększa się. Im 

mniej rozcieńczalnika pozostaje w masie, z której wykonano formę 2, tym większa jest wartość mie-

rzonej rezystancji. Chwilowa wartość rezystancji badanej masy jest wskaźnikiem ilości rozcieńczalni-

ka, który pozostaje w danej chwili w masie. W pełni wysuszona samoutwardzalna masa staje się ma-

teriałem, który można zakwalifikować jako izolator, a jego rezystancja jest od kilkadziesiąt do kilkuset 

razy większa, niż rezystancja tej samej masy bezpośrednio po sporządzeniu. 

Z masy składającej się z piasku kwarcowego o ziarnistości 0,20/0,32/0,40 w ilości 100 czę-

ści wagowych, z żywicy mocznikowo formaldehydowej modyfikowanej alkoholem furfurylowym  

w ilości 1,5 części wagowych oraz z utwardzacza w postaci mieszaniny kwasów organicznych  

z grupy sulfonowych z nieorganicznymi modyfikatorami i dodatkami w ilości 0,8 części wagowych 

wykonano próbkę o kształcie krążka o średnicy 70 mm i wysokości 15 mm. W trakcie jej wykony-

wania w środku próbki umieszczono czujnik pomiarowy wyposażony w dwie elektrody, połączone 

przewodami z miernikiem oporności. Następnie próbkę umieszczono na szalce elektronicznej 

termowagi i poddano suszeniu w temperaturze 40°C, podczas którego równocześnie mierzono co 

kilka sekund zmiany wagi próbki i wartości rezystancji masy, aż do uzyskania stałej wartości masy 

próbki. Przebiegi zmian wagi próbki i rezystancji masy podczas jej wysychania przedstawiono na 

wykresie (fig. 2), z którego odczytano, iż badana masa zawierała w chwili początkowe j 0,68% 

rozcieńczalnika (Wo). Następnie znając zawartość całkowitą rozcieńczalnika w masie oraz  

w oparciu o zarejestrowany ubytek wysychającej masy określono zawartość rozcieńczalnika  

w masie w chwili badania (W x). W oparciu o zapisane przebiegi ubytków wagi masy i określone na 



 PL 228 373 B1 4 

tej podstawie chwilowe wartości udziału rozcieńczalnika w masie (W x) oraz zmierzone chwilowe 

wartości rezystencji sporządzono wykres przedstawiony na fig.  3.  

Z kolei wykorzystując zależność 𝑆𝑤 =  
𝑊𝑜− 𝑊𝑥

𝑊𝑜
  100% oraz dane pomiarowe z wykresu przedstawione-

go na fig. 2 określono zależność pomiędzy rezystancją i stopniem wysuszenia masy Sw, którą przed-
stawiono na wykresie (fig. 4). 

W oparciu o wcześniej wykonane wykresy, przedstawione na fig. 3 i 4, i mierząc rezystancję  

w dowolnie wybranym miejscu formy, wykonanej z tej samej masy, z której wykonano wcześniej prób-

kę, określa się stopień wysuszenia masy i zawartość w niej rozcieńczalnika, co pozwala na stwierdze-

nie, czy forma jest już gotowa do zalewania ciekłym metalem. 

Podobne wykresy, jak przedstawione na fig. 2 i 3 sporządza się dla próbek innych rodzajów 

samoutwardzalnych mas, po czym dokonując pomiarów chwilowych wartości rezystencji masy w do-

wolnym miejscu formy czy rdzenia, oblicza się stopień wysuszenia masy oraz odczytuje się zawartość 

w niej rozcieńczalnika w chwili wykonywania pomiaru. Z obecnością rozcieńczalnika w masie oraz 

jego ilością ściśle związany jest stan formy rozumiany jako jej wytrzymałość i gotowość do zalewania 

ciekłym metalem. Im więcej rozcieńczalnika pozostaje w formie lub rdzeniu, tym mają mniejszą wy-

trzymałość oraz istnieje dużo większe prawdopodobieństwo, iż wykonany odlew zostanie porażony 

wadami pochodzenia gazowego. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Sposób badania procesu wysychania samoutwardzalnych mas formierskich lub rdzeniowych 

polegający na umieszczeniu w wybranym miejscu w trakcie wykonywania formy lub rdzenia 

albo ich elementu co najmniej jednego czujnika pomiarowego, wyposażonego w elektrody 

połączone rozłącznie z miernikiem oporności i dokonaniu pomiaru chwilowej wartości rezy-

stancji, znamienny tym, że w oparciu o wyznaczoną wcześniej charakterystykę zawartości 

rozcieńczalnika w masie w funkcji rezystancji dla wzorcowej próbki danej masy, odczytuje 

się zawartość rozcieńczalnika w wykonanej formie lub rdzeniu albo ich elemencie i/lub obli-

cza się wartość stopnia wysuszenia masy z zależności: 

𝑆𝑤 =  
𝑊𝑜 − 𝑊𝑥

𝑊𝑜

  100% 

gdzie: 

Sw – stopień wysuszenia masy, 

Wo – zawartość rozcieńczalnika w masie w chwili początkowej, 

Wx – zawartość rozcieńczalnika w masie określona w chwili badania. 

 

  



 PL 228 373 B1 5 

Rysunki 
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